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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республика-

сының дәүләт һәм муниципаль оешмалары 

(учреждениеләре) тарафыннан сатып алына 

торган азык-төлек товарларына максималь 

бәяләр формалаштыру турында» 2017 ел,              

25 сентябрь, 715 нче карарына үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының дәүләт дәүләт һәм муниципаль оешмалары (учреждениеләре) 

тарафыннан сатып алына торган азык-төлек товарларына максималь бәяләр 

формалаштыру турында» 2017 ел, 25 сентябрь, 715 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 ел, 11 декабрь, 966 нчы; 2018 ел,  

11 апрель, 232 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

2 нче пунктның өченче абзацында «Татарстан Республикасының Дәүләт 

заказы, инвестиция эшчәнлеге һәм төбәкара элемтәләр агентлыгы» дәүләт унитар 

предприятиесе белән берлектә» сүзләрен «Татарстан Республикасының Дәүләт 

заказы буенча агентлыгы» акционерлар җәмгыяте белән берлектә» сүзләренә 

алыштырырга; 

4 нче пунктта: 

«Татарстан Республикасының Дәүләт заказы, инвестиция эшчәнлеге һәм 

төбәкара элемтәләр агентлыгы» дәүләт унитар предприятиесенә» сүзләрен төшереп 

калдырырга; 

«шулай ук» сүзләреннән соң «Татарстан Республикасының Дәүләт заказы 

буенча агентлыгы» акционерлар җәмгыятенә,» сүзләрен өстәргә; 
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5 нче пунктта «Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре 

министрлыгына, Татарстан Республикасының Спорт министрлыгына» сүзләренә 

алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының дәүләт оешмалары 

(учреждениеләре) тарафыннан сатып алына торган азык-төлек товарларына 

максималь бәяләр формалаштырганда мәгълүмати үзара хезмәттәшлек 

регламентында (алга таба – Регламент): 

1.2 нче пунктта: 

икенче абзацта «Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт  

министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре 

министрлыгы, Татарстан Республикасының Спорт министрлыгы» сүзләренә 

алыштырырга; 

җиденче абзацта «Татарстан Республикасының Дәүләт заказы, инвестиция 

эшчәнлеге һәм төбәкара элемтәләр агентлыгы» дәүләт унитар предприятиесе» 

сүзләрен «Татарстан Республикасының Дәүләт заказы буенча агентлыгы» 

акционерлар җәмгыяте (килешү буенча)» сүзләренә алыштырырга; 

2.1 нче пунктның беренче абзацында: 

«Татарстан Республикасының Дәүләт заказы, инвестиция эшчәнлеге һәм 

төбәкара элемтәләр агентлыгы» дәүләт унитар предприятиесе» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының Дәүләт заказы буенча агентлыгы» акционерлар җәмгыяте 

(килешү буенча)» сүзләренә алыштырырга; 

«Татарстан Республикасының Дәүләт заказы, инвестиция эшчәнлеге һәм 

төбәкара элемтәләр агентлыгы» дәүләт унитар предприятиесе тарафыннан 

бирелгән» сүзләрен «Татарстан Республикасының Дәүләт заказы буенча агентлыгы» 

акционерлар җәмгыяте тарафыннан бирелгән» сүзләренә алыштырырга; 

2.7 нче пунктта «Татарстан Республикасының Дәүләт заказы, инвестиция 

эшчәнлеге һәм төбәкара элемтәләр агентлыгы» дәүләт унитар предприятиесенә» 

сүзләрен «Татарстан Республикасының Дәүләт заказы буенча агентлыгы» 

акционерлар җәмгыятенә» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының дәүләт оешмалары 

(учреждениеләре) тарафыннан сатып алына торган азык-төлек товарлары 

исемлегендә (алга таба – Исемлек): 

18 нче пункттагы 3 графада «ГОСТ 572-60» сүзләрен «ГОСТ 572-2016» 

сүзләренә алыштырырга; 

24 нче пункттагы 3 графада: 

«ГОСТ Р 51808-2013 (ЕЭК ООН FFV-52:2010). Россия Федерациясенең милли 

стандарты. Азык-төлек бәрәңгесе. Техник шартлар» һәм/яки «ГОСТ 7176-85. ССР 

Союзының дәүләт стандарты. Азык-төлек, хәзерләнә һәм китерелә торган яшь 

бәрәңге. Техник шартлар» сүзләрен «ГОСТ 7176-2017. Дәүләтара стандарт. Азык-

төлек бәрәңгесе. Техник шартлар» сүзләренә алыштырырга; 

«Бүлбеләрнең иң зур аркылы диаметр буенча күләме 30 мм дан 100 мм га 

кадәрге чикләрендә» сүзләрен «Бүлбеләр үтә ала алмаган квадрат рәвешендәге 

тишекнең иң кечкенә зурлыгы: 50х50 мм. Бүлбеләр үтә ала алган квадрат 

рәвешендәге тишекнең иң олы зурлыгы – 80х80 мм» сүзләренә алыштырырга;  
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25 нче пункттагы 3 графада «ГОСТ Р 51808-2013 (ЕЭК ООН FFV-52:2010). 

Россия Федерациясенең милли стандарты. Азык-төлек бәрәңгесе. Техник шартлар» 

һәм/яки «ГОСТ 7176-85. ССР Союзының дәүләт стандарты. Азык-төлек, хәзерләнә 

һәм китерелә торган яшь бәрәңге. Техник шартлар» сүзләрен «ГОСТ  

7176-2017. Дәүләтара стандарт. Азык-төлек бәрәңгесе. Техник шартлар» сүзләренә 

алыштырырга; 

31 нче һәм 32 нче пункктлардагы 3 графада «ГОСТ Р 51783-2001. Россия 

Федерациясенең дәүләт стандарты. Ваклап сату челтәрендә сатыла торган яңа 

өлгергән башлы суган. Техник шартлар» сүзләрен «ГОСТ 34306-2017. Дәүләтара 

стандарт. Яңа өлгергән башлы суган. Техник шартлар» сүзләренә алыштырырга; 

38 нче пункттагы 3 графада «ГОСТ Р 55906-2013 (ЕЭК ООН FFV-32:2010) 

Россия Федерациясенең милли стандарты. Яңа өлгергән томатлар. Техник шартлар» 

сүзләрен «ГОСТ 34298-2017. Дәүләтара стандарт. Яңа өлгергән томатлар. Техник 

шартлар» сүзләренә алыштырырга; 

39 нчы пункттагы 3 графада «ГОСТ Р 55885-2013 (ЕЭК ООН FFV-28:2010). 

Россия Федерациясенең милли стандарты. Яңа өлгергән баллы борыч. Техник 

шартлар» сүзләрен «ГОСТ 34325-2017. Дәүләтара стандарт. Яңа өлгергән баллы 

борыч. Техник шартлар» сүзләренә алыштырырга; 

43 нче пункттагы 3 графада «ГОСТ Р 55904-2013. Россия Федерациясенең 

милли стандарты. Яңа өлгергән петрушка. Техник шартлар» сүзләрен «ГОСТ  

34212-2017. Дәүләтара стандарт. Яңа өлгергән петрушка. Техник шартлар» 

сүзләренә алыштырырга; 

47 нче, 52 нче һәм 53 нче пунктлардагы 3 графада «ГОСТ Р 53596-2009  

(ЕЭК ООН FFV-14:2004). Россия Федерациясенең милли стандарты. Яңа өлгергән 

рәвештә куллану өчен цитрус культуралар җимешләре. Техник шартлар» сүзләрен 

«ГОСТ 34307-2017. Дәүләтара стандарт. Цитрус культуралар җимешләре. Техник 

шартлар» сүзләренә алыштырырга; 

54 нче пункттагы 3 графада «ГОСТ Р 54697-2011 (ЕЭК ООН FFV-50:2010). 

Россия Федерациясенең милли стандарты. Ваклап сату челтәрендә сатыла торган 

яңа өлгергән алмалар. Техник шартлар» сүзләрен «ГОСТ 34314-2017. Дәүләтара 

стандарт. Ваклап сату челтәрендә сатыла торган яңа өлгергән алмалар. Техник 

шартлар» сүзләренә алыштырырга; 

61 нче пункттагы 3 графада «суытылган» сүзеннән соң «яки туңдырылган» 

сүзләрен өстәргә; 

Исемлеккә түбәндәге эчтәлекле 671 нче пункт өстәргә: 

 
“671. Чи килеш 

ысланган 

казылык 

«ГОСТ 33708-2015. Дәүләтара стандарт. Чи килеш ысланган һәм чи 

килеш каклаган казылык эшләнмәләре. Гомуми техник шартлар». 

таләпләренә туры килү. Чиста, коры өслекле, тапларсыз, тышчасы 

бозылмаган, ябышмаган, фаршлары күп санда булмаган һәм батон 

озынлыгы буенча чыгып торган май кисәкләре һәм вак-вак сырлары 

булган бербөтен батоннар (кечкенә батоннар). Старт культуралары 

һәм кислоталылык көйләгечләре кулланылмаган. Продукт «ТР ТС 

021/2011. Таможня берлегенең техник регламенты. Азык-төлек 

продукциясе иминлеге турында»гы, «ТР ТС 034/2013. Таможня 

берлегенең техник регламенты. Ит һәм ит продукциясе иминлеге 

турында»гы техник регламентлар нигезендә җитештерелгән. Калган 

яраклылык вакыты – кайтарту көненнән кимендә 3 ай (яраклылык 

килограмм”; 
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вакыты төргәктә күрсәтелгән эшләп чыгару көне һәм саклау вакыты 

белән раслана). Товар механик, химик һәм башка зыяннар күрмәгән, 

продуктның сакланышын тәэмин итәргә мөмкинлек бирә торган 

төргәктә кайтартыла. Товарның төргәге – «ТР ТС 005/2011. Таможня 

берлегенең техник регламенты. Төргәкнең иминлеге турында»гы 

техник регламент, маркировкасы «ТР ТС 022/2011. Таможня 

берлегенең техник регламенты. Маркировкалау өлешендә азык-төлек 

продукциясе» таләпләренә туры килә. Товарны кайтартканда 

продукциянең билгеләнгән таләпләргә туры килүен һәм аны күзәтүне 

тәэмин итүне раслый торган иярчен товар документлары булу 

 

73 нче пункттагы 3 графада «ГОСТ 3948-90. ССР Союзының дәүләт 

стандарты. Туңдырылган кылчыксыз балык ите. Техник шартлар» сүзләрен «ГОСТ 

3948-2016. Дәүләтара стандарт. Туңдырылган кылчыксыз балык ите. Техник 

шартлар» сүзләренә алыштырырга; 

99 нчы пункттагы 3 графада «кимендә 0,24 кг (0,25 л)» сүзләрен «0,25 кг                

(0,25 л)» сүзләренә алыштырырга 

125 нче пунктта: 

3 графада «кимендә 0,27 кг» сүзләрен «кимендә 0,22 кг» сүзләренә 

алыштырырга; 

4 графада «данә» сүзен «килограмм» сүзенә алыштырырга; 

137 нче пункттагы 2 графада «су» сүзеннән соң «(савыт күләме кимендә 5 л)» 

сүзләрен өстәргә; 

Исемлеккә түбәндәге эчтәлекле 1371 нче пункт өстәргә: 

 
“1371. Зур 

шешәгә 

салынган 

эчәргә 

яраклы су 

(савыт 

күләме 

кимендә 

18,9 л) 

«ГОСТ 32220-2013. Дәүләтара стандарт. Савытларга тутырылган 

эчәргә яраклы су. Гомуми техник шартлар», «СанПиН 2.1.4.1116-02. 

Эчәргә яраклы су һәм торак урыннарны су белән тәэмин итү. Эчәргә 

яраклы су. Савытларга тутырылган суның сыйфатына гигиена 

таләпләре. Сыйфатны тикшерүдә тоту. Санитария-эпидемиология 

кагыйдәләре һәм нормативлары» таләпләренә, «ТР ТС 021/2011. 

Таможня берлегенең техник регламенты. Азык-төлек продукциясе 

иминлеге турында»гы таләпләргә туры килү. Савытларга тутырылган 

һәм эчү максатларында, шулай ук азык-төлек продуктлары, шул 

исәптән балалар туклануы, эчемлекләр, азык-төлек бозы әзерләү өчен 

билгеләнгән эчәргә яраклы су. Җитештерү көнен һәм яраклылык 

вакытын күрсәтеп, кимендә 18,9 л күләмендәге пластик шешәләргә 

тутыру. Калган яраклылык вакыты – кайтарту көненнән кимендә 6 ай 

(яраклылык вакыты төргәктә күрсәтелгән эшләп чыгару көне һәм 

саклау вакыты белән раслана). Товарның савыты – «ТР ТС 005/2011. 

Таможня берлегенең техник регламенты. Төргәкнең иминлеге 

турында»гы техник регламент, маркировкасы «ТР ТС 022/2011. 

Таможня берлегенең техник регламенты. Маркировкалау өлешендә 

азык-төлек продукциясе» таләпләренә туры килә. Товарны 

кайтартканда продукциянең билгеләнгән таләпләргә туры килүен һәм 

аны күзәтүне тәэмин итүне раслый торган иярчен товар 

документлары булу 

данә»; 

 

156 нчы һәм 157 нче пунктлардагы 3 графада «ГОСТ 53861-2010. Россия 

Федерациясенең милли стандарты. Диетик (дәвалау һәм профилактика) туклану 

продуктлары. Аксымлы композитлы коры катнашмалар. Гомуми техник шартлар» 

сүзләрен «ГОСТ 33933-2016. Дәүләтара стандарт. Диетик дәвалау һәм диетик 

профилактика туклануы продуктлары. Аксымлы композитлы коры катнашмалар. 

Гомуми техник шартлар» сүзләренә алыштырырга; 



5 
 

158 нче пункттагы 3 графада «ГОСТ Р 51574-2000. Россия Федерациясенең 

дәүләт стандарты. Ашарга яраклы аш тозы. Техник шартлар» сүзләрен «ГОСТ  

Р 51574-2018. Россия Федерациясенең милли стандарты. Аш тозы. Гомуми техник 

шартлар» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының дәүләт оешмалары 

(учреждениеләре) өчен туклану продуктларына булган ихтыяҗлар таблицасында 

(алга таба – таблица): 

таблицага түбәндәге эчтәлекле 671 нче пункт өстәргә: 

 
“671. Чи килеш 

ысланган 

казылык 

    +4 ”; 

 

98 нче пункттагы 2 графада «(күләме – 500 г)» сүзләрен төшереп калдырырга; 

137 нче пункттагы 2 графада «су» сүзеннән соң «(савыт күләме кимендә 5 л)» 

сүзләрен өстәргә; 

таблицага түбәндәге эчтәлекле1371 нче пункт өстәргә: 

 
1371. Зур шешәгә 

салынган 

эчәргә 

яраклы су 

(савыт күлә-

ме кимендә 

18,9 л) 

    + ”; 

 

таблицаның асъюлында бирелгән исемлеккә түбәндәге эчтәлекле абзац 

өстәргә: 

«4 Походта туклануны оештырганда палаткалы лагерьлар өчен.»; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының дәүләт оешмалары 

(учреждениеләре) тарафыннан сатып алына торган азык-төлек товарлары 

исемлегенә һәм Татарстан Республикасының дәүләт оешмалары (учреждениеләре) 

өчен туклану продуктларына булган ихтыяҗлар таблицасына үзгәрешләр кертү 

тәртибенең 2 нче пунктында «Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм 

спорт министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре 

министрлыгы, Татарстан Республикасының Спорт министрлыгы» сүзләренә 

алыштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы          Р.К.Нигъмәтуллин 


