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Юридик затлар, шәхси эшкуарлар белән бәйләнешкә кермичә  

контрольлек чараларын уздыруга биремнәрне һәм аларның эчтәлеген һәм 

газ бүлү челтәрләре аша газ транспортлаштыручы, тимер юл белән ташулар 

өлкәсендә, транспорт терминалларында, портларда, аэропортларда 

хезмәтләр күрсәтү һәм эчке су юллары инфраструктурасыннан файдалану 

буенча хезмәтләр күрсәтү өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы табигый 

монополияләр субъектлары, электр энергиясен күмәртәләп һәм ваклап сату 

базарлары, җылылык белән тәэмин итүче оешмалар, җылылык челтәрләре 

оешмалары, каты коммуналь калдыклар белән эш итүче төбәк 

операторлары, каты коммуналь калдыклар белән эш итүче операторлар, 

кайнар су белән тәэмин итүне, салкын су белән тәэмин итүне һәм (яки) су 

агызуны гамәлгә ашыручы оешмалар тарафыннан мәгълүмат ачу 

стандартларының үтәлүе өлешендә дәүләт тарафыннан җайга салынучы 

бәяләр (тарифлар) өлкәсендә төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә 

ашырганда юридик затлар, шәхси эшкуарлар белән бәйләнешкә кермичә 

үткәрелгән контрольлек чаралары нәтиҗәләрен Татарстан Республикасы 

Тарифлар буенча дәүләт комитеты вазыйфаи затлары тарафыннан 

рәсмиләштерү тәртибен раслау турында 

 

«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 

ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау 

турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы федераль законның 8.3 

статьясының 4 өлеше, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

«Дәүләт тарафыннан җайга салына торган бәяләр (тарифлар) өлкәсендә төбәк 

дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру тәртибен раслау турында» 2017 

елның 5 августындагы 555 номерлы карары нигезендә боерык бирәм: 

Б О Е Р Ы К  Б И Р Ә М :  

1. Юридик затлар, шәхси эшкуарлар белән бәйләнешкә кермичә 

контрольлек чараларын уздыруга биремнәрне һәм аларның эчтәлеген һәм газ бүлү 

челтәрләре аша газ транспортлаштыручы, тимер юл белән ташулар өлкәсендә, 

транспорт терминалларында, портларда, аэропортларда хезмәтләр күрсәтү һәм 

эчке су юллары инфраструктурасыннан файдалану буенча хезмәтләр күрсәтү 

өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы табигый монополияләр субъектлары, электр 

энергиясен күмәртәләп һәм ваклап сату базарлары, җылылык белән тәэмин итүче 



оешмалар, җылылык челтәрләре оешмалары, каты коммуналь калдыклар белән эш 

итүче төбәк операторлары, каты коммуналь калдыклар белән эш итүче 

операторлар, кайнар су белән тәэмин итүне, салкын су белән тәэмин итүне һәм 

(яки) су агызуны гамәлгә ашыручы оешмалар тарафыннан мәгълүмат ачу 

стандартларының үтәлүе өлешендә дәүләт тарафыннан җайга салынучы бәяләр 

(тарифлар) өлкәсендә төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашырганда 

юридик затлар, шәхси эшкуарлар белән бәйләнешкә кермичә үткәрелгән 

контрольлек чаралары нәтиҗәләрен Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 

дәүләт комитеты вазыйфаи затлары тарафыннан рәсмиләштерү тәртибен 

(кушымтада бирелә) расларга. 

2. Әлеге боерык аны рәсми бастырып чыгарган көненнән башлап 10 көн 

узгач үз көченә керә. 

3. Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы итеп 

билгелим. 

 

 

Рәис               А.С.Груничев 

 

  



Татарстан Республикасы 

Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының 19.03.2019  

№ 35боерыгы белән 

расланды 

 

 

Юридик затлар, шәхси эшкуарлар белән бәйләнешкә кермичә  

контрольлек чараларын уздыруга биремнәрне һәм аларның эчтәлеген һәм  

газ бүлү челтәрләре аша газ транспортлаштыручы, тимер юл белән ташулар 

өлкәсендә, транспорт терминалларында, портларда, аэропортларда хезмәтләр 

күрсәтү һәм эчке су юллары инфраструктурасыннан файдалану буенча хезмәтләр 

күрсәтү өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы табигый монополияләр субъектлары, 

электр энергиясен күмәртәләп һәм ваклап сату базарлары, җылылык белән тәэмин 

итүче оешмалар, җылылык челтәрләре оешмалары, каты коммуналь калдыклар 

белән эш итүче төбәк операторлары, каты коммуналь калдыклар белән эш итүче 

операторлар, кайнар су белән тәэмин итүне, салкын су белән тәэмин итүне һәм 

(яки) су агызуны гамәлгә ашыручы оешмалар тарафыннан мәгълүмат ачу 

стандартларының үтәлүе өлешендә дәүләт тарафыннан җайга салынучы бәяләр 

(тарифлар) өлкәсендә төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашырганда 

юридик затлар, шәхси эшкуарлар белән бәйләнешкә кермичә үткәрелгән 

контрольлек чаралары нәтиҗәләрен Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 

дәүләт комитеты вазыйфаи затлары тарафыннан рәсмиләштерү  

тәртибе 

 

1. Газ бүлү челтәрләре аша газ транспортлаштыручы, тимер юл белән 

ташулар өлкәсендә, транспорт терминалларында, портларда, аэропортларда 

хезмәтләр күрсәтү һәм эчке су юллары инфраструктурасыннан файдалану буенча 

хезмәтләр күрсәтү өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы табигый монополияләр 

субъектлары, электр энергиясен күмәртәләп һәм ваклап сату базарлары, җылылык 

белән тәэмин итүче оешмалар, җылылык челтәрләре оешмалары, каты коммуналь 

калдыклар белән эш итүче төбәк операторлары, каты коммуналь калдыклар белән 

эш итүче операторлар, кайнар су белән тәэмин итүне, салкын су белән тәэмин 

итүне һәм (яки) су агызуны гамәлгә ашыручы оешмалар тарафыннан мәгълүмат 

ачу стандартларының үтәлүе өлешендә дәүләт тарафыннан җайга салынучы 

бәяләр (тарифлар) өлкәсендә төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) (алга таба – 

бәйләнешкә кермичә уздырылучы контрольлек чаралары) гамәлгә ашырганда 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты (алга таба – Дәүләт 

комитеты) зарури таләпләрнең үтәлешен күзәтә: 

1) «Интернет» челтәрендә һәм массакүләм мәгълүмат чараларында 

мәгълүмат урнаштырганда; 

2) юридик затның, шәхси эшкуарның эшчәнлеге яки гамәлләре турында 

федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителә торган бүтән Россия 

Федерациясе актлары нигезендә Дәүләт комитеты тапшырырга тиешле булган 

(шул исәптән федераль дәүләт мәгълүмат системалары ярдәмендә) яки дәүләт 



комитеты тарафыннан (шул исәптән ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек 

кысаларында) юридик затларга һәм шәхси эшкуарларга федераль законнарда һәм 

алар нигезендә кабул ителә торган бүтән Россия Федерациясе актларында 

каралмаган йөкләмәләрне йөкләмичә алынырга мөмкин булган мәгълүматларга 

анализ ясау юлы белән.  

2. Бәйләнешкә кермичә контрольлек чараларын уздыру өчен Дәүләт 

комитетының түбәндәге структур бүлекчәләреннән җайга салынулы оешмалар 

тарафыннан мәгълүмат ачу стандартларының үтәлеше өлешендә дәүләт җайга 

сала торган бәяләр (тарифлар) өлкәсендә төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) 

уздыруга вәкаләтле вазыйфа затлары җаваплы булып тора: 

1) коммуналь өлкә оешмаларын җайга салу идарәсенең коммуналь өлкә 

оешмаларын мониторинглау һәм күзәтү бүлеге, түбәндәгеләргә карата: 

а) кайнар су белән тәэмин итүне, салкын су белән тәэмин итүне, су бүлүне 

гамәлгә ашыручы оешмалар; 

б) җылы белән тәэмин итүче оешмалар (электр һәм җылылык энергиясен 

катнаш эшләп чыгару тәртибендә җылылык энергиясен җитештерүне гамәлгә 

ашыручы оешмалардан тыш);  

в) җылылык челтәрләре оешмалары; 

г) каты коммуналь калдыклар белән эш итүче төбәк операторларының; 

д) каты коммуналь калдыклар белән эш итүче операторларның; 

2) катнаш эшләп чыгарыла торган җылылык энергиясенә тарифларны җайга 

салу бүлеге, – электр һәм җылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында 

җылылык энергиясен (җылылык энергиясен тапшыру матдәсен) җитештерүне 

(китертүне) гамәлгә ашыручы җылылык белән тәэмин итүче оешмаларга карата; 

3) электр энергиясе тарифларын җайга салу бүлеге, – электр энергиясен 

күмәртәләп һәм ваклап сату базарлары субъектларына карата; 

4) технологик ялгау өчен түләүне җайга салу һәм тикшерүдә тоту бүлеге, 

түбәндәгеләргә карата: 

а) җылы белән тәэмин итүче оешмалар; 

б) җылылык челтәрләре оешмалары; 

в) кайнар су белән тәэмин итүче оешмалар; 

г) салкын су белән тәэмин итүне һәм су бүлүне гамәлгә ашыручы оешмалар; 

д) Татарстан Республикасы территориясеннән читтә урнашкан газ бүлү 

челтәрләре буенча газ транспортлаштыручы табигый монополияләр субъектлары; 

е) электр челтәрләре оешмалары; 

транспорт хезмәтләренә һәм элемтә хезмәтләренә тарифларны җайга салу 

бүлеге, түбәндәгеләргә карата: 

а) тимер юл белән ташулар өлкәсендә эшчәнлек башкаручы табигый 

монополияләр субъектлары; 

б) транспорт терминалларында, портларда һәм аэропортларда хезмәтләр 

күрсәтү һәм эчке суюллары инфраструктурасыннан файдалану буенча хезмәтләр 

күрсәтү өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы табигый монополияләр субъектлары. 

3. Бәйләнешкә кермичә контрольлек чаралары юридик затлар, шәхси 

эшкуарлар белән бәйләнешкеә кермичә контрольлек чараларын уздыру биреме 

(алга таба – бирем) нигезендә үткәрелә, ул Дәүләт комитеты рәисенең беренче 



урынбасары, Дәүләт комитеты рәисенең җайга салу өлкәләрен тикшерүдә тотучы 

урынбасары тарафыннан раслана. 

4. Бирем проекты әлеге Тәртипнең 2 нче пунктында күрсәтелгән структур 

бүлекчәләрнең вазыйфаи затлары тарафыннан әлеге Тәртип кушымтасына 

ярашлы нигездә билгеләнгән форма буенча әзерләнә. 

5. Биремдә түбәндәгеләр булырга тиеш: 

1) бәйләнешкә кермичә контрольлек чараларын уздыруны гамәлгә ашыручы 

бүлекнең исеме; 

2) биремне бирү датасы; 

3) бәйләнешкә кермичә контрольлек чараларын уздыруга вәкаләтле Дәүләт 

комитеты вазыйфаи затларының фамилиясе, исеме, ата исеме, вазыйфалары; 

4) үзенә карата бәйләнешкә кермичә контрольлек чарасы уздырыла торган 

юридик затның ИНН, исеме, шәхси эшкуарның фамилиясе, исеме, ата исеме; 

5) бәйләнешкә кермичә контрольлек чараларын уздыру чоры. 

6. Бәйләнешкә кермичә контрольлек чараларын уздыру нәтиҗәләре 

Федераль тарифлар хезмәтенең 2014 елның 20 февралендәге 201-э номерлы 

боерыгына 1 нче кушымтага ярашлы рәвештә мәгълүмат ачу стандартлары 

үтәлешенә системалы күзәтү һәм анализ үткәрү турында хисап рәвешендә 

рәсмиләштерелә. 

 

 

  



Юридик затлар, шәхси эшкуарлар белән 

бәйләнешкә кермичә контрольлек чараларын 

уздыруга биремнәрне һәм аларның эчтәлеген 

һәм газ бүлү челтәрләре аша газ 

транспортлаштыручы, тимер юл белән 

ташулар өлкәсендә, транспорт 

терминалларында, портларда, аэропортларда 

хезмәтләр күрсәтү һәм эчке су юллары 

инфраструктурасыннан файдалану буенча 

хезмәтләр күрсәтү өлкәләрендә эшчәнлек 

башкаручы табигый монополияләр 

субъектлары, электр энергиясен күмәртәләп 

һәм ваклап сату базарлары, җылылык белән 

тәэмин итүче оешмалар, җылылык челтәрләре 

оешмалары, каты коммуналь калдыклар белән 

эш итүче төбәк операторлары, каты 

коммуналь калдыклар белән эш итүче 

операторлар, кайнар су белән тәэмин итүне, 

салкын су белән тәэмин итүне һәм (яки) су 

агызуны гамәлгә ашыручы оешмалар 

тарафыннан мәгълүмат ачу стандартларының 

үтәлүе өлешендә дәүләт тарафыннан җайга 

салынучы бәяләр (тарифлар) өлкәсендә төбәк 

дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә 

ашырганда юридик затлар, шәхси эшкуарлар 

белән бәйләнешкә кермичә үткәрелгән 

контрольлек чаралары нәтиҗәләрен Татарстан 

Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитеты вазыйфаи затлары тарафыннан 

рәсмиләштерү тәртибенә кушымта 

 

 

Раслыйм 

______________________ 
                (Ф.И.А.,имза) 

«___» ____________ 20__ел. 

 

 

Мәгълүмат ачу стандартларын үтәү өлешендә дәүләт җайга сала торган бәяләр 

(тарифлар) өлкәсендә төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашырганда 

юридик затлар, шәхси эшкуарлар белән бәйләнешкә кермичә контрольлек 

чараларын уздыру биремнәре 

______________________________________________________________________ 

бүлеге тарафыннан, газ бүлү челтәрләре аша газ транспортлаштыручы, тимер юл 

белән ташулар өлкәсендә, транспорт терминалларында, портларда, аэропортларда 

хезмәтләр күрсәтү һәм эчке су юллары инфраструктурасыннан файдалану буенча 

хезмәтләр күрсәтү өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы табигый монополияләр 

субъектлары, электр энергиясен күмәртәләп һәм ваклап сату базарлары, җылылык 

белән тәэмин итүче оешмалар, җылылык челтәрләре оешмалары, каты коммуналь 

калдыклар белән эш итүче төбәк операторлары, каты коммуналь калдыклар белән 



эш итүче операторлар, кайнар су белән тәэмин итүне, салкын су белән тәэмин 

итүне һәм (яки) су агызуны гамәлгә ашыручы оешмалар тарафыннан мәгълүмат 

ачу стандартларының үтәлүе өлешендә дәүләт тарафыннан җайга салынучы 

бәяләр (тарифлар) өлкәсендә төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә 

ашыру максатларында түбәндәге юридик затларга, шәхси эшкуарларга карата: 

 

№ 

Үзенә карата бәйләнешкә 

кермичә контрольлек 

чарасын уздыру 

планлаштырыла торган 

юридик затның, шәхси 

эшкуарның исеме 

Үзенә карата бәйләнешкә 

кермичә контрольлек 

чарасын уздыру 

планлаштырыла торган 

юридик затның, шәхси 

эшкуарның ИНН 

Бәйләнешкә кермичә 

контрольлек чараларын уздыру 

чоры 

Контрольлек 

чараларын уздыруга 

вәкаләтле вазыйфаи 

затларның Ф.И.А., 

вазыйфасы 

Башлау датасу 
Тәмамлану 

датасы 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 


