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2019 елга "Газпром трансгаз Казан" 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең 

газ бүлү челтәрләренә газ белән эшли 

торган җиһазларны технологик 

тоташтырган өчен түләү билгеләү 

турында 

 

 

 

"Россия Федерациясендә газ белән тәэмин итү турында" 1999 елның 31 

мартындагы 69-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

"Россия Федерациясе территориясендә газга бәяләрне, аны куу буенча хезмәтләр 

күрсәтүгә тарифларны һәм газ бүлү челтәрләренә газ белән эшли торган җиһазларны 

технологик тоташтырган өчен түләүне дәүләт тарафыннан җайга салу турында" 

2000 елның 29 декабрендәге 1021 номерлы карары, Федераль тарифлар хезмәтенең 

"газ бүлү челтәрләренә газ белән эшли торган җиһазларны технологик тоташтырган 

өчен түләүне һәм (яки) аның күләмен билгели торган стандартлаштырылган тариф 

ставкаларын исәпләп чыгару буенча методик күрсәтмәләрне раслау турында" 2014 

елның 28 апрелендәге 101-э/3 номерлы боерыгы нигезендә, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2010 елның 15 июнендәге 468 номерлы карары белән 

расланган Татарстан Республикасының Тарифлар буенча дәүләт комитеты 

турындагы нигезләмәгә ярашлы рәвештә Татарстан Республикасының Тарифлар 

буенча дәүләт комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. "Газпром трансгаз Казан" җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең газ бүлү 

челтәрләренә газ белән эшли торган җиһазларны технологик тоташтырган өчен 

түләүне әлеге карарга кушымтада каралганча билгеләргә. 

2. Әлеге карарның 1 пунктында билгеләнгән түләү 2019 елның 1 

гыйнварыннан алып 2019 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә була. 

3. "Газпром трансгаз Казан" җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең газ бүлү 

челтәрләренә газ белән эшли торган җиһазларны технологик тоташтырган өчен 

икътисадый яктан нигезләнгән түләү 188,180 мең сум тәшкил итә. 



 

4. "Газпром трансгаз Казан" җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең әлеге 

карарга кушымтада күрсәтелгән гариза бирүчеләр категорияләрен тоташтырудан 

алынмый калган керемнәрен 2224,804 мең сум дип билгеләргә. 

5. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән соң 10 көн узгач үз көченә 

керә. 

 

 

Рәис вазыйфаларын башкаручы         А.Л.Штром 



 

Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

2018 елның 30 ноябрендәге 6-233/тп 

номерлы карарына кушымта 
 

 

2019 елга "Газпром трансгаз Казан" җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең  

газ бүлү челтәрләренә газ белән эшли торган җиһазларны технологик тоташтырган 

өчен түләү  

 

 

т/б 

№ 

Гариза бирүчеләр 

категорияләре 

Гариза бирүченең җир 

кишәрлеге чигеннән газ 

бүлү челтәрләренә кадәр ара  

Технологик тоташтырган 

өчен түләү, сум 

НДСны 

исәпкә 

алмыйча 

НДСны 

исәпкә 

алып <*> 

1. 

Газның максималь тотылуы, 

гариза бирүченең газ белән 

эшли торган җиһазын әлеге 

тоташу ноктасына элек 

тоташтырылган газ 

чыгымнарын исәпкә алып 

(газны эшкуарлык (коммерция) 

эшчәнлеге максталарында 

кулланырга уйламаган башка 

гариза бирүчеләр өчен), 

сәгатенә 5 куб. метрдан артып 

китмәгән, газ белән эшли 

торган җиһаздан проект буенча 

туры юл буенча исәпләнә 

торган эш басымы  иң күбе 0,3 

МПа булган гариза бирелгән газ 

бүлүче оешманың газ бүлү 

челтәренә кадәрге ара 200 

метрдан артык булмаган һәм 

гамәлләр бары тик керә торган 

газүткәргечләрне төзүне генә 

күз алдында тоткан (газны 

редуцияләү пунктларын 

урнаштырмыйча һәм 

газүткәргечне траншеясыз ысул 

белән салу гамәлләрен башкару 

таләп ителмәгәндә).  

10 м кадәр 

(шул үлчәмне дә кертеп) 
22 058,39 26 470,07 

10 м күбрәк һәм 20 м кадәр 

(шул үлчәмне дә кертеп) 
33 087,58 39 705,10 

20 м күбрәк 55 145,97 66 175,16 

2. 

Газның максималь тотылуы, 

гариза бирүченең газ белән 

эшли торган җиһазын әлеге 

тоташу ноктасына элек 

тоташтырылган газ 

чыгымнарын исәпкә алып 

(газны эшкуарлык (коммерция) 

200 м кадәр 

(шул үлчәмне дә кертеп) 
55 145,97 66 175,16 



 

эшчәнлеге максталарында 

кулланырга уйлаган  гариза 

бирүчеләр өчен), сәгатенә 15 

куб. метрдан артып китмәгән, 

газ белән эшли торган җиһаздан 

проект буенча туры юл буенча 

исәпләнә торган эш басымы  иң 

күбе 0,3 МПа булган гариза 

бирелгән газ бүлүче оешманың 

газ бүлү челтәренә кадәрге ара 

200 метрдан артык булмаган 

һәм гамәлләр бары тик керә 

торган газүткәргечләрне төзүне 

генә күз алдында тоткан (газны 

редуцияләү пунктларын 

урнаштырмыйча һәм 

газүткәргечне траншеясыз ысул 

белән салу гамәлләрен башкару 

таләп ителмәгәндә). 
 

<*>  Гариза бирүчеләр физик затлар булган очраклар өчен 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 

 тарифларны кабул итүне оештыру, 

тикшерү һәм документлар белән тәэмин итү бүлеге 


