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2019 елга "Газпром трансгаз Казан" 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең 

газ бүлү челтәрләренә газ белән эшли 

торган җиһазларны технологик 

тоташтырган өчен түләү күләмен 

билгели торган стандартлаштырылган 

тариф ставкаларын 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. Газны максималь тоту күләме сәгатенә 500 куб метр һәм аннан да кимрәк 

булган һәм (яки) тоташтырыла торган газүткәргечтә проект буенча эш басымы 0,6 

МПа һәм аннан кимрәк булган газ белән эшли торган җиһазларны "Газпром трансгаз 

Казан" җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең газ бүлү челтәрләренә технологик 

тоташтыру очракларында технологик тоташтырган өчен түләү күләмен 

билгеләгәндә кулланыла торган стандартлаштырылган тариф ставкаларын әлеге 

карарга кушымтада каралганча билгеләргә. 

2. Әлеге карарның 1 пунктында билгеләнгән стандартлаштырылган тариф 



 

ставкалары 2019 елның 1 гыйнварыннан алып 2019 елның 31 декабренә кадәр 

гамәлдә була. 

3. 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 6-234/тп 

номерлы карарына кушымта 
 

 

2019 елга газны максималь тоту күләме сәгатенә 500 куб метр һәм аннан да кимрәк 

булган һәм (яки) тоташтырыла торган газүткәргечтә проект буенча эш басымы 0,6 

МПа һәм аннан кимрәк булган газ белән эшли торган җиһазларны "Газпром трансгаз 

Казан" җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең газ бүлү челтәрләренә технологик 

тоташтыру очракларында технологик тоташтырган өчен түләү күләмен 

билгеләгәндә кулланыла торган стандартлаштырылган тариф ставкалары  

 
(НДСны исәпкә алмыйча) 

№ 

т/б 

Шартлы 

билгеләр 

. 

Стандартлаштырылган тариф ставкасының исеме 

Исәпләү 

берәмлеге 

Ставка 

зурлыгы 

1 С1* 

Газ бүлүче оешманың төзелә (реконструкцияләнә) 

торган газ бүлү челтәренең җир кишәрлеге 

чигеннән газ бүлүче оешманың газ бүлү челтәренә 

кадәр турыдан исәпләнә торган озынлыгы 150 

метрдан күбрәк тәшкил иткән очраклар өчен 

проект документациясен эшләү белән бәйле 

чыгымнарын каплауга стандартлаштырылган 

тариф ставкасы 

сум 282 975 

2 С2* 

Газ бүлүче оешманың төзелә (реконструкцияләнә) 

торган газ бүлү челтәренең җир кишәрлеге 

чигеннән газ бүлүче оешманың газ бүлү челтәренә 

кадәр турыдан исәпләнә торган озынлыгы 150 метр 

һәм аннан кимрәк тәшкил иткән очраклар өчен 

проект документациясен эшләү белән бәйле 

чыгымнарын каплауга стандартлаштырылган 

тариф ставкасы 

сум/м
3
 

сәг 
2980,0 

3 С3** 

Газ бүлүче оешманың  төзелә (реконструкцияләнә) 

торган газ бүлү челтәренең җир кишәрлеге 

чигеннән газ бүлүче оешманың газ бүлү челтәренә 

кадәр турыдан исәпләнә торган озынлыгы 150 

метрдан күбрәк тәшкил иткән очраклар өчен корыч 

газүткәргеч төзү (реконструкцияләү) белән бәйле  

чыгымнарын каплауга стандартлаштырылган 

тариф ставкасы 

  

3.1 
 

 Түбәндәге диаметрлар диапазонындагы 

газүткәргечне  җирдән (җир өстеннән) салу:   

3.1.1 
 

 158 мм һәм кимрәк сум/км 245 000 

3.1.2 
 

 159 - 218 мм сум/км 339 000 

3.1.3 
 

 219 - 272 мм сум/км 454 000 

3.1.4 
 

 273 - 324 мм сум/км 552 000 

3.1.5 
 

 325 - 425 мм сум/км 617 000 

3.1.6 
 

 426 - 529 мм сум/км 878 000 

3.1.7 
 

 530 мм һәм зуррак сум/км 1268000 

3.2 
 

Түбәндәге диаметрлар диапазонындагы 
  



 

газүткәргечне  җир астыннан салу: 

3.2.1 
 

158 мм һәм кимрәк сум/км 327 000 

3.2.2 
 

159 - 218 мм сум/км 493 000 

3.2.3 
 

219 - 272 мм сум/км 667 000 

3.2.4 
 

273 - 324 мм сум/км 869 000 

3.2.5 
 

325 - 425 мм сум/км 1003 000 

3.2.6 
 

426 - 529 мм сум/км 1448 000 

3.2.7 
 

530 мм һәм зуррак сум/км 1556 000 

4 C4** 

Газ бүлүче оешманың  төзелә (реконструкцияләнә) 

торган газ бүлү челтәренең җир кишәрлеге 

чигеннән газ бүлүче оешманың газ бүлү челтәренә 

кадәр турыдан исәпләнә торган озынлыгы 150 

метрдан күбрәк тәшкил иткән очраклар өчен 

полиэтилен газүткәргеч төзү (реконструкцияләү) 

белән бәйле  чыгымнарын каплауга 

стандартлаштырылган тариф ставкасы: 

  

4.1 
 

Түбәндәге диаметрлар диапазонындагы полиэтилен 

газүткәргеч сузу:   

4.1.1 
 

109 мм һәм кимрәк сум/км 225 000 

4.1.2 
 

110 - 159 мм сум/км 288 000 

4.1.3 
 

160 - 224 мм сум/км 308 000 

4.1.4 
 

225 - 314 мм сум/км 467 000 

4.1.5 
 

315 - 399 мм сум/км 584 000 

4.1.6 
 

400 мм һәм зуррак сум/км 784 000 

5 C5** 

Газ бүлүче оешманың  төзелә (реконструкцияләнә) 

торган газ бүлү челтәренең җир кишәрлеге 

чигеннән газ бүлүче оешманың газ бүлү челтәренә 

кадәр турыдан исәпләнә торган озынлыгы 150 метр 

һәм аннан кимрәк тәшкил иткән очраклар өчен 

бөтен диаметрдагы, барлык төр торба 

материалларыннан эшләнгән һәм һәртөрле сузу 

тибына караган газүткәргечләр төзү 

(реконструкцияләү) белән бәйле  чыгымнарын 

каплауга стандартлаштырылган тариф ставкасы 

сум/м
3
 

сәг 
468,0 

6 C6** 

Газ бүлүче оешманың  газны көйләү пунктларын 

төзү (реконструкцияләү) белән бәйле  чыгымнарын 

каплауга стандартлаштырылган тариф ставкасы 

сум/м
3
 

сәг 
1943 

7 C7** 

Газ бүлүче оешманың  катодлы саклау 

станцияләрен төзү (реконструкцияләү) белән бәйле  

чыгымнарын каплауга стандартлаштырылган 

тариф ставкасы 

сум/м
3
 

сәг 
2933 

8 С8* 

Газ бүлүче оешманың гариза бирүче тарафыннан 

техник шартларның үтәлешен тикшерү һәм гариза 

бирүченең капиталь төзелеш объектларын бүлү 

челтәренә фактта кушуны (технологик 

тоташтыруны)  һәм газ җибәрүне башкару белән 

бәйле чыгымнарын каплауга стандартлаштырылган 

тариф ставкасы 

  

8.1 
 

Диаметрлар диапазоны түбәндәгечә булган корыч 

газүткәргечләр:   

8.1.1 
 

 158 мм һәм кимрәк сум 29 444 



 

8.1.2 
 

 159 - 218 мм сум 29 725 

8.1.3 
 

 219 - 272 мм сум 30 511 

8.1.4 
 

 273 - 324 мм сум 32 705 

8.1.5 
 

 325 - 425 мм сум 33 078 

8.1.6 
 

 426 - 529 мм сум 34 639 

8.1.7 
 

 530 мм һәм зуррак сум 37 440 

8.2 
 

Диаметрлар диапазоны түбәндәгечә булган 

полиэтилен газүткәргечләр:   

8.2.1 
 

109 мм һәм кимрәк сум 28 399 

8.2.2 
 

110 - 159 мм сум 28 399 

8.2.3 
 

160 - 224 мм сум 28 680 

8.2.4 
 

225 - 314 мм сум 28 963 

8.2.5 
 

315 - 399 мм сум 28 963 

8.2.6 
 

400 мм һәм зуррак сум 29 334 

9 С9**
 

Газ бүлүче оешманың  корыч (полиэтилен) 

газүткәргечне траншеясыз ысул белән төзүгә бәйле  

чыгымнарын каплауга стандартлаштырылган 

тариф ставкасы 

  

9.1  Корыч газүткәргечләр   

9.1.1  50 мм һәм кимрәк сум/м - 

9.1.2  51-100 мм сум/м 1 517,69 

9.1.3  101-158 мм сум/м 2 096,17 

9.2  Полиэтилен газүткәргечләр   

9.2.1  109 мм һәм кимрәк сум/м - 

9.2.2  110 - 159 мм сум/м 1 286,70 
 

Искәрмә: 

* С1, С2, С8 стандартлаштырылган тариф ставкалары хәзерге бәяләрдә билгеләнгән. 

** С3-С7, С9 стандартлаштырылган тариф ставкалары 2001 ел бәяләрендә билгеләнгән.  

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 

 тарифларны кабул итүне оештыру, 

тикшерү һәм документлар белән тәэмин итү бүлеге 


