
 
 

 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ 

 
 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 КАРАР 

 

 2016 ел, 25 октябрь   № 776 

 г. Казань  

 

 

2017 елга Татарстан Республикасы 

дәүләт сәламәтлек саклау 

системасының медицина оешмалары 

тарафыннан донорлар канын һәм аның 

компонентларын хәзерләү, транспортта 

күчерү, эшкәртү, саклау һәм аның 

куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча 

дәүләт эшен башкаруга норматив 

чыгымнарны раслау турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1.  2017 елга түбәндәгеләрне (карарга теркәләләр) расларга: 

Татарстан Республикасы дәүләт сәламәтлек саклау системасының донорлар 

канын һәм аның компонентларын хәзерләү, транспортта күчерү, эшкәртү, саклау 

һәм аның куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча дәүләт эшен башкаручы 

медицина оешмалары норматив чыгымнарын; 

Татарстан Республикасы дәүләт сәламәтлек саклау системасының донорлар 

канын һәм аның компонентларын хәзерләү, транспортта күчерү, эшкәртү, саклау 

һәм аның куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча дәүләт эшен башкаручы 

медицина оешмалары норматив чыгымнарына карата индивидуаль 

коэффициентларны; 

донорлар канын һәм аның компонентларын хәзерләү, транспортта күчерү, 

эшкәртү, саклау һәм аның куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча Татарстан 

Республикасы дәүләт сәламәтлек саклау системасының медицина оешмалары 

башкара торган дәүләт эше күләмнәрен. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2016 елга Татарстан 

Республикасы дәүләт сәламәтлек саклау системасының медицина оешмалары 

тарафыннан донорлар канын һәм аның компонентларын хәзерләү буенча дәүләт 

хезмәте күрсәтүгә норматив чыгымнарны раслау турында» 2015 ел, 17 ноябрь, 863 

нче карары үз көчен югалткан дип санарга. 
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3. Бу карар 2017 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә дип билгеләргә.  

4. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы 

Сәламәтлек саклау министрлыгына йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                    И.Ш.Халиков 

 

 

 



 
 

Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының 

2016 ел, 25 октбрь, 776 нчы 

карары белән расланды 

 

Татарстан Республикасы дәүләт сәламәтлек саклау системасының 

донорлар канын һәм аның компонентларын хәзерләү, транспортта күчерү, 

 эшкәртү, саклау һәм аның куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча 

дәүләт эшен башкаручы медицина оешмалары 

норматив чыгымнары 

 

 

Эш исеме Кан эшкәртү продукты исеме Норматив,                   

сум/литр 

Донорлар канын һәм 

аның компонентла-

рын хәзерләү, тран-

спортта күчерү, эш-

кәртү, саклау һәм 

аның куркынычсыз-

лыгын тәэмин итү 

кан донорларыннан компонентларга 

аертылмаган донорлар каны 

7 861,32 

автоматик аферез ысулы белән 

компонентларга аертылмаган донорлар 

каны (плазмоферез ысулы белән яңа 

туңдырылган плазма хәзерләү өчен)) 

8 647,45 

тромбоцитоферез ысулы белән ком-

понентларга аертылмаган донорлар 

каны (плазмоферез ысулы белән яңа 

туңдырылган плазма хәзерләү өчен) 

9 512,2 

 

 

_________________________________ 

 



 
 

Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының 

2016 ел, 25 октбрь, 776 нчы 

карары белән расланды  

 

 

Татарстан Республикасы дәүләт сәламәтлек саклау системасының  

донорлар канын һәм аның компонентларын хәзерләү, транспортта күчерү, 

эшкәртү, саклау һәм аның куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча дәүләт эшен 

башкаручы медицина оешмалары норматив чыгымнарына карата  

индивидуаль коэффициентлар 

 

 

Учреждение исеме Индивидуаль коэффициент 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек 

саклау министрлыгының Республика кан 

үзәге» дәүләт автоном сәламәтлек саклау 

учреждениесе  

1,206876 

«Төбәкара клиника-диагностика үзәге» 

дәүләт автоном сәламәтлек саклау 

учреждениесе 

0,520321 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек 

саклау министрлыгының Республика 

клиник хастаханәсе» дәүләт автоном 

сәламәтлек саклау учреждениесе 

0,474975 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек 

саклау министрлыгының Балалар 

республика клиник хастаханәсе» дәүләт 

автоном сәламәтлек саклау учреждениесе 

0,392549 

 

 

_______________________________



 

Татарстан Республикасы  

Министрлар 

Кабинетының 2016 ел, 25 

октбрь, 776 нчы 

карары белән расланды  

 

 

 

Донорлар канын һәм аның компонентларын хәзерләү, транспортта күчерү, эшкәртү, саклау һәм аның 

куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча Татарстан Республикасы дәүләт сәламәтлек саклау системасының медицина 

оешмалары башкара торган дәүләт эше күләмнәре 

 

Эш исеме Кан эшкәртү продукты исеме Эш күләме күрсәткече 

исеме 

1 елга эш күләме, 

шартлы берәмлек 
 

1 2 3 4 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Республика кан үзәге» дәүләт автоном сәламәтлек саклау 

учреждениесе 

Донорлар канын һәм аның 

компонентларын хәзерләү, 

транспортта күчерү, эшкәртү, 

саклау һәм аның куркы-

нычсызлыгын тәэмин итү 

кан донорларыннан компонентларга 
аертылмаган донорлар каны 

кан эшкәртү продуктлары 

шартлы берәмлекләре 

күләме (1 литр компо-

нентларга аертылмаган 

канны яңадан исәпләгәндә) 

 

18 917,4 

автоматик аферез ысулы белән 
компонентларга аертылмаган донорлар каны 
(плазмоферез ысулы белән яңа туңдырылган 
плазма хәзерләү өчен) 

12 932,3 

тромбоцитоферез ысулы белән ком-
понентларга аертылмаган донорлар каны 
(плазмоферез ысулы белән яңа туңдырылган 
плазма хәзерләү өчен) 
 

4 479,0 
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1 2 3 4 

«Төбәкара клиника-диагностика үзәге» дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе 

 

Донорлар канын һәм аның 

компонентларын хәзерләү, 

транспортта күчерү, эшкәртү, 

саклау һәм аның куркы-

нычсызлыгын тәэмин итү  

кан донорларыннан компонентларга 
аертылмаган донорлар каны  

кан эшкәртү продуктлары 

шартлы берәмлекләре 

күләме (1 литр компо-

нентларга аертылмаган 

канны яңадан исәпләгәндә) 

1 050,0 

автоматик аферез ысулы белән 
компонентларга аертылмаган донорлар каны 
(плазмоферез ысулы белән яңа туңдырылган 
плазма хәзерләү өчен) 

2 431,4 

тромбоцитоферез ысулы белән ком-
понентларга аертылмаган донорлар каны 
(плазмоферез ысулы белән яңа туңдырылган 
плазма хәзерләү өчен) 

699,8 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Республика клиник хастаханәсе» дәүләт автоном сәламәтлек 

саклау учреждениесе  

  

Донорлар канын һәм аның 

компонентларын хәзерләү, 

транспортта күчерү, эшкәртү, 

саклау һәм аның куркы-

нычсызлыгын тәэмин итү  

кан донорларыннан компонентларга 

аертылмаган донорлар каны  

кан эшкәртү продуктлары 

шартлы берәмлекләре 

күләме (1 литр компо-

нентларга аертылмаган 

канны яңадан исәпләгәндә) 

1 600,0 

автоматик аферез ысулы белән 

компонентларга аертылмаган донорлар каны 

(плазмоферез ысулы белән яңа туңдырылган 

плазма хәзерләү өчен) 

1 920,5 

тромбоцитоферез ысулы белән ком-

понентларга аертылмаган донорлар каны 

(плазмоферез ысулы белән яңа туңдырылган 

плазма хәзерләү өчен) 

165,2 
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1 2 3 4 

«Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Балалар республика клиник хастаханәсе» дәүләт автоном 

сәламәтлек саклау учреждениесе  

  

Донорлар канын һәм аның 

компонентларын хәзерләү, 

транспортта күчерү, эшкәртү, 

саклау һәм аның куркы-

нычсызлыгын тәэмин итү  

кан донорларыннан компонентларга 

аертылмаган донорлар каны 

кан эшкәртү продуктлары 

шартлы берәмлекләре 

күләме (1 литр компо-

нентларга аертылмаган 

канны яңадан исәпләгәндә) 

 

1 300,0 

автоматик аферез ысулы белән 

компонентларга аертылмаган донорлар каны 

(плазмоферез ысулы белән яңа туңдырылган 

плазма хәзерләү өчен) 

- 

тромбоцитоферез ысулы белән ком-

понентларга аертылмаган донорлар каны 

(плазмоферез ысулы белән яңа туңдырылган 

плазма хәзерләү өчен) 

972,0 

 

 

_________________________________________ 

 


