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Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 

дәүләт комитетының "2016-2018 елларга 

эчә торган суга, техник суга, су бүлүгә, 

агынты суларны чистартуга һәм агынты 

суларны транспортлаганга тарифлар 

билгеләү турында" 2015 елның 20 

ноябрендәге 10-31/кс карарына үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Су белән тәэмин итү һәм су бүлү өлкәсендә 

тарифларны дәүләти җайга салу турында" 2013 елның 13 маендагы 406 номерлы 

карары нигезендә, "Урыссу су каналы" җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең 

салым салу системасына үзгәрешләр кертелүгә бәйле рәвештә, Татарстан 

Республикасының Тарифлар буенча дәүләт комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының "2016-2018 

елларга эчә торган суга, техник суга, су бүлүгә, агынты суларны чистартуга һәм 

агынты суларны транспортлауга тарифлар билгеләү турында" 2015 елның 20 

ноябрендәге 10-31/кс номерлы карарына (Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 

дәүләт комитетының 25.03.2016 № 10-6/кс, 09.12.2016 № 10-32/кс карарлары 

нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) 1 кушымтаның 14 пунктына, аны яңа 

редакциядә бәян итеп, үзгәрешләр кертергә: 

 
 

"14 

"Урыссу су 

каналы" 

җаваплылыгы 

чикләнгән 

җәмгыяте 

      

 

 

14.1 

 

 

 

Халык (тарифлар 

НДС исәпкә алып 

күрсәтелде)* 

 

карар үз көченә 

кергән көннән 

башлап 2017 

елның 31 

декабренә 

37,62  45,31   



 

 

 

 

 

кадәр 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

37,62  45,31   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

39,14  45,70   

14.2 

Бүтән 

кулланучылар 

(тарифлар НДС 

исәпкә алмыйча 

күрсәтелде) 

карар үз көченә 

кергән көннән 

башлап 2017 

елның 31 

декабренә 

кадәр 

31,88  38,40   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

31,88  38,40   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

33,17  38,73   

14.3 

Әбсәләм авыл 

җирлеге 

кулланучылары 

 

      

14.3.1 

Халык (тарифлар 

НДС исәпкә алып 

күрсәтелде)* 

карар үз көченә 

кергән көннән 

башлап 2017 

елның 31 

декабренә 

кадәр 

  15,89   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

  15,89   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

  16,37   

14.3.2 

Бүтән 

кулланучылар 

(тарифлар НДС 

исәпкә алмыйча 

күрсәтелде) 

карар үз көченә 

кергән көннән 

башлап 2017 

елның 31 

декабренә 

кадәр 

  13,47   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

  13,47   



 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

  13,87   

14.4 

Дим-Тамак авыл 

җирлегенең 

Алабакүл авылы 

кулланучылары 

 

     

 

 

 

14.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

Халык (тарифлар 

НДС исәпкә алып 

күрсәтелде)* 

 

 

 

 

карар үз көченә 

кергән көннән 

башлап 2017 

елның 31 

декабренә 

кадәр 

22,65  16,11   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

22,65  16,11   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

23,78  16,56   

14.4.2 

Бүтән 

кулланучылар 

(тарифлар НДС 

исәпкә алмыйча 

күрсәтелде) 

карар үз көченә 

кергән көннән 

башлап 2017 

елның 31 

декабренә 

кадәр 

19,19  13,65   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

19,19  13,65   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

20,15  14,03  " 

 

2. Бу карар рәсми басылып чыккан көненнән башлап 10 көн узгач үз көченә 

керә. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе      М.Р.Зарипов 


