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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Дәүләт җайга сала торган 

бәяләр (тарифлар) өлкәсендә төбәк дәүләт 

контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру 

тәртибен раслау турында» 2017 ел, 5 

август, 555 нче карары белән расланган 

Дәүләт җайга сала торган бәяләр 

(тарифлар) өлкәсендә төбәк дәүләт 

контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру 

тәртибенә үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Дәүләт җайга сала 

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

ашыру тәртибен раслау турында» 2017 ел, 5 август, 555 нче карары (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 ел, 24 июль, 586 нчы; 2018 ел, 31 

октябрь, 970 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) белән 

расланган Дәүләт җайга сала торган бәяләр (тарифлар) өлкәсендә төбәк дәүләт 

контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 
түбәндәге эчтәлекле 62 – 63 пунктлар өстәргә: 
«62. Төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашырганда контроль 

субъектлары эшчәнлеген куркынычның билгеле бер категориясенә кертү түбәндәге 
критерийлар нигезендә гамәлгә ашырыла: 

а) электр энергетикасы, җылылык белән тәэмин итү, су белән тәэмин итү, 

ташландык суларны агызу, каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча хезмәт 

күрсәтүләр, Табигый монополияләр субъектлары эшчәнлеге гадәттән тыш югары 

риск категориясенә керә, аларда алдагы елда эшчәнлекнең җайга салынулы барлык 

төрләре буенча гомуми кирәкле тулаем керем 1,0 млрд. сумнан артык тәшкил итә 

б) югары риск категориясенә керә: 
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электр энергетикасы, җылылык белән тәэмин итү, су белән тәэмин итү, 

ташландык суларны агызу өлкәләрендә контроль субъектларының эшчәнлеге, каты 

коммуналь калдыклар белән эш итү буенча хезмәт күрсәтүләр, табигый 

монополияләр субъектларының эшчәнлеге, аларда алдагы елда эшчәнлекнең җайга 

салынулы барлык төрләре буенча кирәкле гомуми керем 500,0 млн. сумнан 1,0 млрд. 

сумга кадәр тәшкил итә; 

электр энергетикасы, җылылык белән тәэмин итү, су белән тәэмин итү, 

ташландык суларны агызу өлкәләрендә, каты коммуналь калдыклар белән эш итү 

буенча хезмәт күрсәтүләр, коммуналь инфраструктура объектларына милек хокукы 

булмаган табигый монополияләр (концессион килешүләр буенча тапшырылган 

объектлардан тыш); 

в) шактый хәвеф-хәтәр категориясенә электр энергетикасы, җылылык белән 

тәэмин итү, су белән тәэмин итү, ташландык суларны агызу өлкәләрендә, каты 

коммуналь калдыклар белән эш итү буенча хезмәт күрсәтүләр, табигый 

монополияләр субъектлары эшчәнлеге керә, аларда алдагы елда эшчәнлекнең җайга 

салынулы барлык төрләре буенча гомуми кирәкле тулаем керем 50,0 млн. сумнан 

500,0 млн. сумга кадәр тәшкил итә; 

г) уртача куркыныч категориясенә электр энергетикасы, җылылык белән 

тәэмин итү, су белән тәэмин итү, ташландык суларны агызу өлкәләрендә, каты 

коммуналь калдыклар белән эш итү буенча хезмәт күрсәтүләр, Табигый 

монополияләр субъектларының эшчәнлеге дә керә, аларда алдагы елда эшчәнлекнең 

җайга салынулы барлык төрләре буенча гомуми кирәкле тулаем керем 10,0 млн. 

сумнан 50,0 млн. сумга кадәр тәшкил итә; 

д) уртача риск категориясенә электр энергетикасы, җылылык белән тәэмин 

итү, су белән тәэмин итү, ташландык суларны агызу өлкәләрендә, каты коммуналь 

калдыклар белән эш итү буенча хезмәт күрсәтүләр, Табигый монополияләр 

субъектлары эшчәнлеге керә, аларда алдагы елда эшчәнлекнең җайга салынулы 

барлык төрләре буенча гомуми кирәкле тулаем керем 10,0 млн. сумнан кимрәк 

тәшкил итә; 

е) түбән куркыныч категориясенә – контроль субъектларының югары, 

сизелерлек, уртача һәм  урта куркыныч категорияләренә кертелмәгән бүтән 

эшчәнлеге. 

Тикшерүләр планы проектын формалаштырган көннән дүрт ел эчендә 

мәҗбүри таләпләрне бозу факты булганда тагын да югарырак куркыныч 

категориясенә кертелгән контроль субъекты эшчәнлеге уртача куркыныч 

категориясенә кертелергә тиеш.  

63. Әлеге Нигезләмә нигезендә гамәлгә ашыра торган эшчәнлекләренә 

бирелгән куркыныч категориясенә бәйле юридик затларны, шәхси эшмәкәрләрне 

планлы тикшерүләр түбәндәге вакыттан вакытка кабатлана: 

аеруча куркыныч категориясе өчен – елга бер тапкыр;  

югары куркыныч категориясе өчен – ике елга бер тапкыр;  

сизелерлек куркыныч категориясе өчен  – өч елга бер тапкыр;  

уртача куркыныч категориясе өчен – дүрт елга бер тапкырдан еш түгел һәм 

биш елга бер тапкырдан ким  түгел; 
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уртача куркыныч категориясе өчен – алты елга бер тапкырдан еш түгел һәм 

сигез елга бер тапкырдан ким  түгел.  

түбән риск категориясенә кертелгән контроль субъектларына карата уртача 

караш планлы тикшерүләр үткәрелми.». 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


