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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының кайбер карарларына 

үзгәрешләр кертү турында 

 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы мәсьәләләре» 2007 ел, 23 июль, 

324 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел, 

17 декабрь, 1078 нче; 2012 ел, 30 май, 443 нче; 2012 ел, 25 июль, 630 нчы; 2012 ел,            

6 ноябрь, 969 нчы; 2013 ел, 7 март, 154 нче; 2014 ел, 16 май, 326 нчы; 2014 ел,  

11 август, 580 нче; 2015 ел, 28 май, 386 нчы; 2016 ел, 26 февраль, 120 нче; 2016 ел, 

19 сентябрь, 656 нчы; 2017 ел, 8 июнь, 361 нче; 2017 ел, 11 декабрь, 972 нче;  

2017 ел, 29 декабрь, 1114 нче; 2018 ел, 27 сентябрь, 865 нче; 2018 ел, 15 декабрь, 

1144 нче; 2018 ел, 20 декабрь, 1190 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасының Сәнәгать һәм сәүдә 

министрлыгы турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешне кертергә: 

4.1 нче пунктның 4.1.69 нчы пунктчасы үз көчен югалткан дип санарга. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Тарифлар буенча дәүләт комитеты мәсьәләләре» 2010 ел,  

15 июнь, 468 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2010 ел, 20 декабрь, 1087 нче; 2011 ел, 29 июнь, 526 нчы; 2011 ел, 29 июль, 609 нчы; 

2011 ел, 7 июль, 747 нче; 2012 ел, 27 апрель, 330 нчы; 2012 ел, 30 июнь, 567 нче; 

2012 ел, 30 июль, 645 нче; 2012 ел, 27 октябрь, 908 нче; 2013 ел, 19 март, 186 нчы; 

2013 ел, 29 апрель, 296 нчы; 2013 ел, 31 декабрь, 1111 нче; 2014 ел, 20 май, 332 нче; 

2014 ел, 26 декабрь, 1039 нчы; 2015 ел, 10 март, 143 нче; 2016 ел, 26 февраль,  

118 нче; 2016 ел, 26 декабрь, 996 нчы; 2017 ел, 18 май, 291 нче; 2017 ел, 15 декабрь, 

999 нчы; 2018 ел, 23 апрель, 278 нче; 2018 ел, 24 июль, 586 нчы; 2018 ел, 17 декабрь, 

1156 нчы; 2019 ел, 29 гыйнвар, 52 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасының Тарифлар буенча дәүләт 

комитеты турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
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4.2 нче пунктка түбәндәге эчтәлекле 4.2.19 нчы пунктча өстәргә: 

«4.2.19. Түбәндәгеләрне раслый: 

җылылык энергиясен тапшырганда, җылылык челтәрләре буенча җылылык 

йөрткечнең технологик югалтулар нормативларын (халык саны 500 мең кеше һәм 

аннан да күбрәк булган җирлекләрдә, шәһәр округларында урнашкан җылылык 

челтәрләреннән тыш); 

җылылык энергиясен җитештергәндә җылылык энергиясе чыганакларының 

ягулыкны чагыштырма тоту нормативларын (электр энергиясе җитештерүнең 

билгеләнгән егәрлеге 25 мегаватт һәм аннан да күбрәк булган электр һәм җылылык 

энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшли торган җылылык энергиясе 

чыганакларыннан тыш); 

җылылык энергиясе чыганакларына ягулык запаслары нормативларын (электр 

энергиясе җитештерүнең билгеләнгән егәрлеге 25 мегаватт һәм аннан да күбрәк 

булган электр һәм җылылык энергиясен катнаш эшләп чыгару режимында эшли 

торган җылылык энергиясе чыганакларыннан тыш).»; 

4.5 нче пунктка түбәндәге эчтәлекле 4.5.5 нче пунктча өстәргә: 

«4.5.5. Кулланучылар өчен җайга салына торган оешма яки җайга салынмый 

торган оешма тарифларыннан файдалана алу мөмкинлеген бәяләү үткәрү өлешендә 

каты коммуналь калдыклар белән эш итү өлкәсендә инвестиция программаларын 

карап тикшерә.». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  


