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"Зеленодольск муниципаль районының 
техник күзәтү хезмәте" муниципаль унитар 
предприятиесенең түләүле хезмәтләр 
күрсәтүгә тарифларны раслау турында 

 

 
2003 елның 6 октябрендәге “Россия Федерациясендә җирле үзидарәне 

оештыруның гомуми принциплары турында” №131-ФЗ Федераль законның 17нче 
маддәсендәге 4нче пунктка һәм Зеленодольск муниципаль районы муниципаль 
предпритияеләре һәм учреждениеләренең хезмәтләренә тарифлар карау буенча 
комиссиянең 2019 елның 1 мартындагы карарына   ярашлы рәвештә Зеленодольск 
муниципаль районы Башкарма комитеты  
 
КАРАР БИРӘ: 

 
1. Кушымта нигезендә «Зеленодольск муниципаль районының техник 

күзәтчелек хезмәте» муниципаль унитар предприятиесе тарафыннан күрсәтелә 
торган түләүле хезмәтләргә тарифларны расларга. 

2. Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының «Зеленодольск 
муниципаль районы техник күзәтү хезмәте" муниципаль унитар предприятиесенең 
түләүле хезмәтләр күрсәтүгә тарифларны раслау турында " 2014 елның 6 маендагы 
879 номерлы карары үз көчен югалткан дип танырга. 

3. Әлеге карарны Зеленодольск муниципаль районының мәгълүмат сайтында 
Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы составында  
(www.zelenоdolsk.tatarstan.ru) «Интернет" мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә 
урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 
урынбасарына йөкләргә. 

 
 

Җитәкчесе                                                                                           Д. А. Сапожников 
 



Башкарма комитет карарына  
Зеленодольск муниципаль районы                                
 Башкарма комитет карарына 1нче 
кушымта 
12.03.2019 ел         №620 
 
 

"ЯҮМР техник күзәтү хезмәте " МУПның муниципаль предприятие, учреждение 
һәм физик затлар өчен смета исәп-хисапларын төзү һәм тикшерү буенча 

хезмәтләр күрсәтүгә тарифлар 
 

№ 
т/с 

 
Хезмәт күрсәтү исеме 

Үлчәү 
берәмлеге 

Бәясе, 
сум. 

1 Консультация хезмәтләре     

1.1. 
Төзелештә сметалы нормалаштыру һәм бәя кую 
сораулары буенча консультация 

1 
518,9 

2 Смета исәп-хисапларын эшләү һәм төзү     

2.1. 
Кирәк булганда урынга чыгу (ягулык-майлау 
материалларын исәпкә алмыйча)) 

объектка 1 
сәгатьтән 

алып 518,9 

2.2. Ягулык-майлау материаллары бәясе исәп буенча   

2.3. 
Смета хисабы өчен нигез буларак дефект 
ведомостен төзү 

исәп-хисапка 
2 сәгать 

250 
сумнан 

2.4. 

10га кадәр җыелучы бәяләр саны белән 
"СТРОЙЦЕНА РТ" җыентыгы буенча кабул 
ителгән барлык нормативларны һәм ресурслар 
хакын исәпкә алып, смета исәп-хисабын төзү 

Исәп-хисапка 
2 сәгать 

1 037,8 

2.5. 

Проект эшләренә база бәяләренең 
белешмәлеген кулланып бирелгән проект 
документлары буенча смета исәп-хисабын эшләү 

СБЦ 
нигезендә 

проект 
эшләре 

бәясеннән 
процентларда   

  
2.4 һәм 2.5.нче пунктларга кулланыла торган 
коэффициентлар 

  
  

1 
Заказчы счет-фактуралары буенча матди 
ресурсларга бәяләр белән эшләү вариантлары 
булганда  

коэффициент 
1,15 

2 
Биналар һәм эш этаплары буенча сметаларга 
бүлү вариантында 

коэффициент 
1,30 

3 
11дән 20 гә кадәр кулланыла торган сандагы 
сметалар җыелмасы вариантында 

коэффициент 
1,20 

4 
21дән 30га кадәр кулланыла торган санда бәяләр  
сметасы җыелмасы вариантында 

коэффициент 
1,40 

5 
31дән 50гә кадәр кулланыла торган аермалар 
саны сметасы җыелмасы вариантында 

коэффициент 
1,75 

6 
 51 дән 100гә кадәр кулланыла торган бәяләр  
саны сметасы җыелмасы вариантында 

коэффициент 
2,50 

7 
101 тән 200гә кадәр кулланыла торган  сан 
сметасы җыелмасы вариантында  

коэффициент 
4,00 

8 201дән артык кулланыла торган бәяләр саны коэффициент 5,00 



№ 
т/с 

 
Хезмәт күрсәтү исеме 

Үлчәү 
берәмлеге 

Бәясе, 
сум. 

сметасы җыелмасы вариантында  

9 

Исәп-хисап ясау процессында барлыкка килгән 
фактларны ачыклау (материаллар бәясе, 
детальләштерү, заказчы тарафыннан 
өйрәнелмәгән позицияләрне һәм башкалар 
буенча) вариантында. 

коэффициент 

1,35 

10 
Заказчыдан  барлык документлар килгән очракта   
тиз арада (эш күләменә карап өч тәүлеккә кадәр)  коэффициент 

2,00 

11 
Заказчы белән килештерелгәннән соң, сметалы 
исәпләүнең башлангыч суммасын ахыргы 
вакытка кадәр төзәтү 

коэффициент 
1,5-2,0 

  
Искәрмәләр: 1-2нче  пункттан коэффициентлар; 3-8; 9-11нче пункттан  
коэффициентлар бер үк вакытта кулланыла ала (күчү юлы белән)) 

3 Килешүләр төзү   

3.1. 
Хезмәт күрсәтүгә килешү төзү 0,5 

сәгать/док 259,5 

3.2. 
СМР өчен килешү төзү 0,5 

сәгать/док 259,5 

4 Смета документларын тикшерү.   

4.1. 

Смета документациясен  лимитланган 
чыгымнарның арттыручы коэффициентларын 
кулланыла торган яңадан исәпләү 
индексларының дөреслегенә туры китерүгә 
тикшерү 

Сметага 2 
сәгатьтән 

алып    1037,8дән 
алып 

4.2. 
Сметаны тикшерү буенча бәяләмә төзү 0,5 

сәгать/док 259,5 

5 Смета документларын теркәү      

  

Сметалы нормативларны куллануны раслый 
торган документлар (карарларның күчермәләре, 
бәяләр распечаткасы һәм башкалар) яисә 
телефон режимында бирү 

исәп-хисап 
өчен 0,5 

сәгатьтән 
 259,5тән 

алып 

6 
Смета документларын анализлау  сметага 2,5 

сәгатьтән 
алып 

 1297,2дән 
алып 

7 Сметаларга төзәтмәләр кертү   

7.1. 
Әзер сметаларны яңадан ясау һәм 
корректировкалау 

Сметага 2 
сәгатьтән 

алып   
1037,8дән 

алып 

7.2. 
Подрядчы яисә Заказчы  биременә ярашлы 
документлар сметасын оптимальләштерү 

сметага 2,5 
сәгатьтән 

алып 
 1297,2дән 

алып 

7.3. 
Яңа норматив актлар чыгуга бәйле үзгәрешләрне 
әзер сметага кертү 

2 сәгатьтән 
алып  

сметага 
1037,8дән 

алып 

7.4. 
Конкрет сметаның төрле вариантларын эшләү 3.50 

сәгатьтән 
алып 

1816,1дән 
алып 



№ 
т/с 

 
Хезмәт күрсәтү исеме 

Үлчәү 
берәмлеге 

Бәясе, 
сум. 

8 Ярдәмчел эшләр   

8.1. 

Заказ бирүченең документларын карау һәм кабул 
итү (бина планы, планы яки эскизы, дефект 
ведомствосы яки спецификациясе һәм 
башкалар), теркәү 

Объектка 0,3 
сәгать 

155,7 

8.2. 

Кабул ителгән документларны өйрәнү, исәп-
хисап төзү өчен мәгълүмат җыю һәм аныклау 
(эшнең кирәкле дәрәҗәсе, сыйфат, кулланыла 
торган ресурслар төре һәм саны, аларның бәясе) 

Объектка 0,2 
сәгать 

103,8 

8.3. 
1 данә басма Исәп-

хисапка 0,1 
сәгать 51,9 

8.4. 
1 данәдән артык басма  Исәп-

хисапка 0,2 
сәгать 103,8 

1.5. 
Әзер документларны теркәү 
 

0,2 
сәгать/док 103,8 

8.6. 
Әзер документлар бирү  
 

0,1 
сәгать/док 51,9 

9 СМР башкаруга документлар төзү   

9.1. 
СТН сметалар белгечләре төзегән КС3, №КС2 
формаларын төзү 

0,75 сәгать 
/док нче 389,20 

9.2. 

Башкарылган эшләрне торак булмаган урынга 
чыгып (ягулык-майлау материаллары бәясен 
исәпкә алмыйча) торак булмаган тораклардан 
күчерелергә тиешле биналарга һәм биналарга 
туры китерү буенча тикшерү) 

2,5 сәгатьтән 
алып 

 1297,2дән 
алып 

  
Ягулык-майлау материаллары бәясе (транспорт 
ТТН транспортында чыкканда) 

  
исәп буенча 

Искәрмә: 

1 

Заказ бирүче смета документларын төзү өчен биремне бирә, аны җентекләп 
тасвирлый: 
     - конструкцияләрне монтажлау-демонтажлау һәм коммуникацияләрдә 
үзгәрешләр буенча ниятләр 
     - чиста эшләр буенча теләгән дәрәҗә (класс) 
     - төзелеш һәм бизәү материалларына кыскача аңлатма (принципиаль 
булса, тагын да җентекләбрәк) 

2 

Башкарылган эш өчен түләү клиентка тапшырганда сметаны үтәү факты 
буенча башкарыла. Заказчы теләге буенча барлыкка килгән сметага 
үзгәрешләр кертү (эшләр күләмен, эш атамаларын һәм башкаларны үзгәртү) 
әзер сметаны заказ бирүчегә тапшырганнан соң ук аерым түләнә.  

 
 


