
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

КОМИТЕТ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ПО ТАРИФАМ 

 

 

 

 ТАТАРСТАН  

   РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  

 ТАРИФЛАР БУЕНЧА ДӘҮЛӘТ  

КОМИТЕТЫ 

 
 

                ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  КАРАР 

                    от 24.11.2017                     г. Казань                         № 10-49/кс 

 

 

«Бөгелмә-Водоканал» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте өчен 2018 ел өчен 

эчә торган суга һәм су бүлүгә Татарстан 

Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының 09.12.2016 № 10-37/кс 

карары белән билгеләнгән дәвамлы 

тарифларга үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

 

«Су белән тәэмин итү һәм су бүлү турында» 2011 елның 7 декабрендәге  

416-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Салкын су 

белән тәэмин итү һәм су бүлү өлкәсендә тарифларны дәүләти җайга салу турында» 

2013 елның 13 маендагы 406 номерлы карары, Федераль тарифлар хезмәтенең «Су 

белән тәэмин итү һәм су бүлү өлкәсендә җайга салынулы тарифларны хисаплау 

буенча методик күрсәтмәләр раслау турында» 2013 елның 27 декабрендәге 1746-э 

номерлы, «Су белән тәэмин итү һәм су бүлү өлкәсендә җайга салынулы тарифлар 

билгеләү регламентын раслау турында» 2014 елның 16 июлендәге 1154-э номерлы 

боерыклары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның  

15 июнендәге 468 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасының 

Тарифлар буенча дәүләт комитеты турында нигезләмә нигезендә, эчә торган суга 

һәм су бүлүгә дәвамлы тарифларга һәм 2018-2019 елларга җайга салынучы 

оешманың зарури тулай табышына үзгәрешләр кертү максатларында, Татарстан 

Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының  

«2017-2019 елларга эчә торган суга һәм су бүлүгә «Бөгелмә-Водоканал» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте өчен тарифлар билгеләү турында» 2016 елның 

09 декабрендәге 10-42/кс номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1 кушымтаны шушы карарның 1 кушымтасы буенча төзәтелгән яңа 

эчтәлегендә бәян итәргә; 



 

2 кушымтаны шушы карарның 2 кушымтасы буенча төзәтелгән яңа 

эчтәлегендә бәян итәргә. 

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

керә. 

 

 

Председатель          М.Р.Зарипов 



 

Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

24.11.2017 № 10-49/кс  карарына  

1 нче кушымта 

«Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының  

09.12.2016 № 10-37/кс карарына  

1 нче кушымта 

 

«Бөгелмә-Водоканал» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте өчен 

2017-2019 елларга эчә торган суга һәм су бүлүгә календарь буенча бүленгән тарифлар 

 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, 

салкын су белән 

тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы 

оешманың 

аталышы 

Эчә торган суга тариф 

(бер ставкалы), сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), сум/куб.м 

2017 ел 2018 ел 2019 ел 2017 ел 2018 ел 2019 ел 

01.01.201

7 башлап 

30.06.201

7 кадәр 

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

01.01.2019 

башлап 

30.06.2019 

кадәр 

01.07.2019 

башлап 

31.12.2019 

кадәр 

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

01.01.2019 

башлап 

30.06.2019 

кадәр 

01.07.2019 

башлап 

31.12.2019 

кадәр 

 
Бөгелмә 

муниципаль районы 
      

      

1 

«Бөгелмә-

Водоканал» 

җаваплылыгы 

чикләнгән 

җәмгыяте 

      

      

1.1 

Халык (тарифлар 

НДС исәпкә алып 

күрсәтелде)* 
33,02 33,88 33,88 35,31 35,31 35,99 15,92 16,19 16,19 17,76 17,62 17,62 

1.1.2 

Бүтән 

кулланучылар 

(тарифлар НДС 

исәпкә алмыйча 

күрсәтелде) 

27,98 28,71 28,71 29,92 29,92 30,50 13,49 13,72 13,72 15,05 14,93 14,93» 

___________________ 

<*> Россия Федерациясе Салым кодексының 168 статьясының 6 пунктын  үтәү максатларында аерып чыгарыла 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт  

комитетының тариф чишелешләрен кабул итүне 

оештыру, контрольдә тоту һәм теркәү бүлеге



 

Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

24.11.2017 № 10-49/кс  карарына  

2 нче кушымта 

«Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының  

09.12.2016 № 10-37/кс карарына  

2 нче кушымта 

 

 

Салкын су белән тәэмин итүне һәм су бүлүне гамәлгә ашыручы 

«Бөгелмә-Водоканал» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте өчен  

2017-2019 елларга эчә торган суга һәм су бүлүгә тарифларны җайга салуның календарь  

буенча бүленгән дәвамлы параметрлары 

 

 

№ 

п/п 

Салкын су белән тәэмин 

итүне һәм (яки) су бүлүне 

гамәлгә ашыручы 

оешманың аталышы, 

тариф төре 

Ел 

Операция 

чыгымнарының база 

дәрәҗәсе 

Операция 

чыгымнарының 

нәтиҗәлелек 

индексы 

Табышның 

норматив 

дәрәҗәсе 

Энергияне саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

Суны 

югалту 

дәрәҗәсе 

электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

  мең сум        %     % % кВт·с/куб.м 

1 

«Бөгелмә-Водоканал» 

җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыяте 

      

1.1 Эчә торган су 

2017 94 776,87 1 - 16,11 1,77 

2018 98 179,93 1 - 16,11 1,77 

2019 101 086,06 1 - 16,11 1,77 

1.2 Су бүлү 2017 46 972,54 1 - - 0,56 



 

№ 

п/п 

Салкын су белән тәэмин 

итүне һәм (яки) су бүлүне 

гамәлгә ашыручы 

оешманың аталышы, 

тариф төре 

Ел 

Операция 

чыгымнарының база 

дәрәҗәсе 

Операция 

чыгымнарының 

нәтиҗәлелек 

индексы 

Табышның 

норматив 

дәрәҗәсе 

Энергияне саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

Суны 

югалту 

дәрәҗәсе 

электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

  мең сум        %     % % кВт·с/куб.м 

2018 48 362,92 1 - - 0,56 

2019 49 794,47 1 - - 0,56» 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының тариф чишелешләрен кабул итүне 

оештыру, контрольдә тоту һәм теркәү бүлеге 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О корректировке на 2018 год 

долгосрочных тарифов на питьевую воду 

и водоотведение для Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Бугульма-Водоканал», установленных 

постановлением Государственного 

комитета Республики Татарстан по 

тарифам от 09.12.2016 № 10-37/кс 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по 

тарифам  от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 

по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  

от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о 

Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, в 

целях корректировки долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение и 

необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2018-2019 годы 

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан 

по тарифам от 09.12.2016 № 10-37/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду 

и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Бугульма-

Водоканал» на 2017 - 2019 годы» следующие изменения: 

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 



 

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Государственного комитета 

Республики Татарстан по тарифам       М.Р.Зарипов 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель председателя               Л.П.Борисова 

 

 

Начальник юридического отдела            Б.И.Валиуллин 

 

 

Начальник управления регулирования  

организаций коммунальной сферы        Л.В.Хабибуллина 

 


