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Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 

дәүләт комитетының 2017 елның 19 

июнендәге 147 номерлы боерыгы белән 

расланган Газ бүлү челтәрләре буенча газ 

транспортлаучы, тимер юлдан ташу 

өлкәсендә эшчәнлек, транспорт 

терминалларында, портларда, аэропортларда 

хезмәтләр күрсәтү һәм эчке су юллары 

инфраструктурасыннан файдалану 

хезмәтләрен күрсәтү өлкәсендә эшчәнлек 

башкаручы табигый монополия субъектлары 

тарафыннан, электр энергиясен күмәртәләп 

һәм ваклап сату базарлары субъектлары, 

җылылык белән тәэмин итүче оешмалар, 

җылылык челтәрләре оешмалары, каты 

коммуналь калдыклар белән эш итү буенча 

төбәк операторлары, каты коммуналь 

калдыклар белән эш итү буенча 

операторлар, кайнар су белән тәэмин итүне, 

салкын су белән тәэмин итүне һәм (яки) 

ташландык суларны агызуны гамәлгә ашыра 

торган оешмалар тарафыннан мәгълүмат ачу 

стандартларын үтәү өлешендә дәүләт 

тарафыннан җайга салына торган бәяләр 

(тарифлар) өлкәсендә төбәк дәүләт 

контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру 

буенча дәүләт функциясен үтәү буенча 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 

дәүләт комитеты административ 

регламентына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының норматив 

хокукый актын законнарга туры китерү максатында 

б о е р ы к  б и р ә м: 

1. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 2017 елның 

19 июнендәге 147 номерлы (Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының 2018 елның 9 июнендәге 174 номерлы, 2019 елның 18 мартындагы 32 

номерлы боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) боерыгы белән 



расланган Газ бүлү челтәрләре буенча газ транспортлаучы, тимер юлдан ташу 

өлкәсендә эшчәнлек, транспорт терминалларында, портларда, аэропортларда 

хезмәтләр күрсәтү һәм эчке су юллары инфраструктурасыннан файдалану 

хезмәтләрен күрсәтү өлкәсендә эшчәнлек башкаручы табигый монополия 

субъектлары тарафыннан, электр энергиясен күмәртәләп һәм ваклап сату базарлары 

субъектлары, җылылык белән тәэмин итүче оешмалар, җылылык челтәрләре 

оешмалары, каты  коммуналь калдыклар белән эш итү буенча төбәк операторлары, 

каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча операторлар, кайнар су белән 

тәэмин итүне, салкын су белән тәэмин итүне һәм (яки) ташландык суларны агызуны 

гамәлгә ашыра торган оешмалар тарафыннан мәгълүмат ачу  стандартларын үтәү 

өлешендә дәүләт тарафыннан җайга салына торган бәяләр  (тарифлар) өлкәсендә 

төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру буенча дәүләт функциясен 

үтәү буенча Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты 

административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1 бүлектә: 

1.2 пунктның дүртенче абзацында «һәм Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы йогынты актларының җыелма реестры» 

Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасы турында» 2013 елның 23 

августындагы 593 номерлы карары нигезендә «Татарстан Республикасы йогынты 

актларының җыелма реестры» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат 

системасына кертү» сүзләрен төшереп калдырырга; 

1.3 пунктның кырыгынчы абзацын гамәлдән чыккан дип танырга; 

1.10 пунктның 8 пунктчасын гамәлдән чыккан дип танырга; 

1.14 пунктның 2 пунктчасында «Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 593 номерлы карары нигезендә Татарстан Республикасы йогынты 

актларының җыелма реестры» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат 

системасына кертелгән» сүзләрен төшереп калдырырга; 

2.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.3. Дәүләт комитетының эш графигы: 

дүшәмбе-пәнҗешәмбе 8.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр; 

җомга 8.00 сәгатьтән 15.45 сәгатькә кадәр. 

Төшке аш: 12.00 сәгатьтән 12.45 сәгатькә кадәр. 

Ял көннәре: шимбә, якшәмбе.»; 

2.5 пунктны түбәндәге эчтәлекле 7-9 пунктчалар белән тулыландырырга: 

«7) төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру предметы зарури 

таләпләр үтәлешен бәяләүдән гыйбарәт булган, әлеге зарури таләпләрне үз эченә 

алган норматив хокукый актларның яки аларның аерым өлешләренең исемлеге, 

шулай ук тиешле норматив хокукый актларның текстлары; 

8) төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру тәҗрибәсен даими 

(елга бер мәртәбәдән ешрак түгел) гомумиләштерү буенча мәгълүматлар, шул 

исәптән иң еш очрый торган зарури таләпләрне бозу очракларын, юридик затлар, 

шәхси эшкуарлар тарафыннан мондый бозуларны булдырмау максатларында 

күрелергә тиешле чараларга карата киңәшләрне дә күрсәтеп; 

9) дәүләт серен саклау турында Россия Федерациясе законнары таләпләрен 

исәпкә алып, гадәттән тыш югары, югары һәм әһәмиятле хәтәрлек категориясенә 

кертелгән, юридик затлар, шәхси эшкуарлар тарафыннан кулланыла торган 

объектлар турында мәгълүмат. 



Төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) үтәү тәртибе турында мәгълүмат 

такталары, визуаль, текстлы мәгълүмат Дәүләт комитетына төп ишектән керү 

өлешендәге стендларда һәм гражданнарның мөрәҗәгатьләре бүлеге аша керә торган 

җирдә, мәнфәгатьле затлар өчен, шул исәптән инвалидлар һәм мөмкинлекләре 

чикләнгән затлар өчен дә, күренә торган урыннарда урнаштырыла.»; 

2.8 пунктның алтынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясенең бер резидентына 

карата тикшерү уздырганда, тикшерүне уздыручы Дәүләт комитеты вазыйфаи 

затларының нигезле тәкъдимнәре нигезендә катлаулы һәм (яки) озак вакытлы 

махсус тикшеренүләрне һәм экспертизаларны уздыру зарурлыгына бәйле искәрмәле 

очракларда, тикшерү уздыру срогы озынайтыла, ләкин кече предприятиеләргә 

карата иң күбе – утыз сәгатькә һәм микропредприятиеләргә карата иң күбе – ун 

сәгатькә һәм алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясенең башка 

резидентларына карата иң күбе – унбиш эш көненә кадәр.»; 

2.11 пунктның 2.11.1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.11.1. Юридик затларга, шәхси эшкуарларга карата, алар гамәлгә ашыра 

торган торган эшчәнлеккә беркетелгән хәтәрлек категориясенә карап, планлы 

тикшерүләр уздыру Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 

5 августындагы 555 номерлы карары нигезендә, түбәндәгечә ешлыкта гамәлгә 

ашырыла: 

гадәттән тыш хәтәрлек категориясе өчен – елына бер тапкыр; 

югары дәрәҗәле хәтәрлек категориясе өчен – ике елга бер тапкыр; 

шактый хәтәр категория өчен – өч елга бер тапкыр; 

уртача хәтәрлек категориясе өчен – дүрт елга бер тапкырдан ешрак түгел һәм 

биш елга кимендә бер тапкыр; 

уртача хәтәрлек категориясе өчен – алты елга бер тапкырдан ешрак түгел һәм 

сигез елга кимендә бер тапкыр. 

Түбән дәрәҗәле хәтәрлек категориясенә кертелгән контрольлек 

субъектларына карата планлы тикшерүләр үткәрелми. 

«2020 елның 31 декабренә кадәрге чорда үзләре турында белешмәләр кече һәм 

урта эшкуарлык субъектларының бердәм реестрына кертелгән, «Россия 

Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 елның 24 

июлендәге 209-ФЗ номерлы федераль законның 4 статьясындагы нигезләмәләргә 

ярашлы нигездә кече эшкуарлык субъектларына кертелгән юридик затларга һәм 

шәхси эшкуарларга карата төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә 

ашырганда уздырылган планлы тикшерүләр 294-ФЗ номерлы федераль законның 

26.2 статьясындагы 1 өлешнең 1 пункты таләпләренә ярашлы рәвештә оештырыла 

һәм үткәрелә.»; 

2.18 пунктны түбәндәге редакциясендә бәян итәргә: 

«2.18. Төбәк дәүләт контроле (күзәтчелеге) Дәүләт комитетының түбәндәге 

структур бүлекчәләренең вазыйфаи затлары тарафыннан гамәлгә ашырыла: 

1) коммуналь өлкә оешмаларын мониторинглау бүлеге: 

түбәндәгеләргә карата: 

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

суларны агызуны гамәлгә ашыручы оешмалар; 

б) җылылык белән тәэмин итүче оешмалар;  

в) җылылык челтәрләре оешмалары; 



г) каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча төбәк операторлары; 

д) каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча операторлар; 

түбәндәге очракларга карата: 

салкын су белән тәэмин итү (кайнар суга, техник суга, суны транспортлауга, 

су китертүгә тарифлар), кайнар су белән тәэмин итү (кайнар суга, кайнар суны 

транспортлауга тарифлар), ташландык суларны агызу (ташландык суларны агызуга, 

агынты суларны транспортлауга тарифлар), җылылык белән тәэмин итү (җылылык 

энергиясенә (егәрлегенә) тарифлар, җылылык белән тәэмин итүче оешмалар 

тарафыннан кулланучыларга, җылылык белән тәэмин итүче башка оешмаларга 

җиткерелә торган җылылык энергиясен саклый торган матдәгә тарифлар, җылылык 

энергиясен, җылылык энергиясен саклый торган матдәне тапшыру буенча 

хезмәтләр күрсәтү тарифлары, җылылык энергиясен кулланмаганда җылылыкның 

резерв егәрлеген саклап тоту буенча хезмәтләр күрсәтү тарифлары, җылылык белән 

тәэмин итүче оешмалар тарафыннан кулланучыларга, җылылык белән тәэмин итүче 

башка оешмаларга җылылык белән тәэмин итүнең (кайнар су белән тәэми итүнең) 

ачык системаларыннан кулланып җиткерелә торган кайнар су тарифлары) 

өлкәсендә мәгълүмат ачуны тикшерүдә тоту өлешендә әлеге Регламентның 1.5 

пунктының «1»-«6», «8» пунктчаларына карата; 

эчә торган суга (эчә торган су белән тәэмин итү), техник суга, суны 

транспортлауга, суны китертүгә, ташландык суларны агызуга, агынты суларны 

транспортлауга, кайнар суга (кайнар су белән тәэмин итүгә), кайнар суны 

транспортлауга, җылылык белән тәэмин итүче оешмалар тарафыннан 

кулланучыларга, җылылык белән тәэмин итүче башка оешмаларга җылылык  белән 

тәэмин итүнең (кайнар су белән тәэми итүнең) ачык системаларыннан  кулланып 

җиткерелә торган кайнар суга, җылылык энергиясенә (егәрлегенә), җылылык белән 

тәэмин итүче оешмалар тарафыннан кулланучыларга, җылылык белән тәэмин итүче 

башка оешмаларга җиткерелә торган җылылык саклау матдәсенә, җылылык 

энергиясен, җылылык энергиясен саклау матдәсен тапшыру буенча хезмәтләр 

күрсәтүгә расланган тарифлар турында, җылылык энергиясен кулланмаганда 

җылылыкның резерв егәрлеген саклап тоту буенча хезмәтләр күрсәтүгә расланган 

түләү турында ачылган мәгълүматның, ә атап әйткәндә, тарифларны раслау турында 

карар кабул иткән органның атамасы турында, мондый карарның реквизитлары 

(датасы һәм номеры) турында, билгеләнгән тарифның күләме турында, тарифның 

гамәлдә булу вакыты турында, карарны рәсми бастырып чыгару чыганагы турында 

ачылган мәгълүматның дөрес булу-булмавын тикшерүдә тоту өлешендә әлеге 

Регламентның 1.5 пунктындагы «7» пунктчасына карата; 

2) электр энергиясенә тарифларны җайга салу һәм тикшерүдә тоту бүлеге: 

түбәндәгеләргә карата: 

электр энергиясен күмәртәләп һәм ваклап сату базарлары субъектларына: 

түбәндәге очракларга карата: 

әлеге Регламентның 1.5 пунктындагы «1»-«6», «8» пунктчаларына; 

әлеге Регламентның 1.5 пунктындагы «7» пунктчасына (билгеләнгән 

тарифларның күләме турында ачылган мәгълүматларның дөреслеген тикшереп тору 

өлешендә); 

3) технологик тоташтыру өчен түләүне җайга салу һәм тикшерүдә тоту бүлеге: 

түбәндәгеләргә карата: 

а) былы белән тәэмин итүче оешмаларга; 



б) җылылык челтәрләре оешмаларына; 

в) кайнар су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешмаларга; 

г) салкын су белән тәэмин итүне һәм су агызуны гамәлгә ашыручы 

оешмаларга; 

д) Татарстан Республикасы территориясеннән читтә урнашкан газ бүлү 

челтәрләре буенча газ транспортлаштыручы табигый монополияләр субъектларына; 

е) электр челтәрләре оешмаларына; 

кагыла: 

салкын су белән тәэмин итү, кайнар су белән тәэмин итү, ташландык суларны 

агызу, җылылык белән тәэмин итү системаларына тоташтыру (технологик ялгау) 

өлкәсендә мәгълүмат ачуны тикшерүдә тоту өлешендә, газ белән тәэмин итү 

өлкәсендә газ бүлү челтәрләре аша газ транспортлау буенча эшчәнлекне гамәлгә 

ашыру өлешендә әлеге Регламентның 1.5 пунктындагы «1»-«6», «8» пунктчаларына 

карата; 

салкын су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системасына, ташландык 

суларны агызуның үзәкләштерелгән системасына, кайнар су белән тәэмин итүнең 

үзәкләштерелгән системасына тоташтыру өчен расланган тарифлар турында, 

җылылык белән тәэмин итү системасына тоташтыру (технологик ялгау) өчен 

расланган түләү турында, газ белән тәэмин итү өлкәсендә расланган бәяләр 

(тарифлар) турында ачылган мәгълүматның, ә атап әйткәндә: тарифларны раслау 

турында карар кабул иткән органның атамасы турында, мондый карарның 

реквизитлары (датасы һәм номеры) турында, билгеләнгән тарифның күләме 

турында, тарифның гамәлдә булу вакыты турында, карарны рәсми рәвештә 

бастырып чыгару чыганагы турында ачылган мәгълүматның дөрес булу-булмавын 

тикшерүдә тоту өлешендә әлеге Регламентның 1.5 пунктының «7» пунктчасына 

карата; 

4) сәнәгать булмаган өлкә тарифларын җайга салу һәм тикшерүдә тоту бүлеге: 

түбәндәгеләргә карата: 

а) тимер юл белән ташулар өлкәсендә эшчәнлек башкаручы табигый 

монополия субъектлары: 

кагыла: 

әлеге Регламентның 1.5 пунктындагы «1»-«6», «8» пунктчаларына; 

әлеге Регламентның 1.5 пунктындагы «7» пунктчасына (билгеләнгән 

тарифларның күләме турында ачылган мәгълүматларның дөреслеген тикшереп тору 

өлешендә); 

б) транспорт терминалларында, портларда һәм аэропортларда хезмәтләр 

күрсәтү һәм эчке суюллары инфраструктурасыннан файдалану буенча хезмәтләр 

күрсәтү өлкәләрендә эшчәнлек башкаручы табигый монополияләр субъектлары: 

кагыла: 

әлеге Регламентның 1.5 пунктындагы «1»-«6», «8» пунктчаларына; 

әлеге Регламентның 1.5 пунктындагы «7» пунктчасына (билгеләнгән 

тарифларның күләме турында ачылган мәгълүматларның дөреслеген тикшереп тору 

өлешендә); 

5) әлеге Регламентның 1.5 пунктының «1»-«8» пунктчаларына карата, шулай 

ук административ хокук бозулар турында эшләр кузгату һәм административ хокук 

бозган затларны административ җаваплылыкка тарту буенча чаралар күрү 



өлешендә әлеге Регламентның 1.4 пунктында күрсәтелгән юридик затларга һәм 

шәхси эшкуарларга карата контроль-ревизия бүлеге.»; 

5.12 пунктта: 

дүртенче абзацта «административ практика бүлеге» сүзләрен «контроль-

ревизия бүлеге» сүзләренә алмаштырырга; 

бишенче абзацта «Административ практика бүлеге» сүзләрен «Контроль-

ревизия бүлеге» сүзләренә алмаштырырга; 

5.16 пунктның беренче абзацында «административ практика бүлеге» сүзләрен 

«контроль-ревизия бүлеге» сүзләренә алмаштырырга; 

5.17 пунктның беренче абзацында «административ практика бүлеге» сүзләрен 

«контроль-ревизия бүлеге» сүзләренә алмаштырырга; 

5.20 пунктның беренче абзацында «мәгълүматлаштыру бүлеге» сүзләрен 

«мәгълүмат-техника ягыннан хезмәтләр күрсәтү бүлеге» сүзләренә алмаштырырга; 

5.31 пунктта: 

беренче абзацта «мәгълүматлаштыру бүлеге» сүзләрен «мәгълүмат-техника 

ягыннан хезмәтләр күрсәтү бүлеге» сүзләренә алмаштырырга; 

икенче абзацта «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 593 

номерлы карары нигезендә Татарстан Республикасы йогынты актларының җыелма 

реестры» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасына кертелгән» 

сүзләрен төшереп калдырырга; 

дүртенче абзацтда «, «Татарстан Республикасы йогынты актларының җыелма 

реестры» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасына» сүзләрен 

төшереп калдырырга; 

бишенче абзацта «тикшерүләрнең бердәм реестры» сүзләрен «тиешле дәүләт 

мәгълүмат системалары» сүзләренә алмаштырырга; 

5.37 пунктта «тикшерүләрнең бердәм реестры» сүзләрен «дәүләт мәгълүмат 

системалары» сүзләренә алмаштырырга; 

5.46 пунктта «тикшерүләрнең бердәм реестры» сүзләрен «дәүләт мәгълүмат 

системалары» сүзләренә алмаштырырга; 

5.54 пунктта «тикшерүләрнең бердәм реестры» сүзләрен «дәүләт мәгълүмат 

системалары» сүзләренә алмаштырырга. 

2. Бу карар аны рәсми бастырып чыгарган көненнән башлап 10 көн узгач үз 

көченә керә. 

3. Әлеге боерык үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары С.В.Павловка йөкләргә. 

 

 

Рәис                   А.С.Груничев 


