
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ПО ТАРИФАМ 

 

 

 

ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ТАРИФЛАР БУЕНЧА ДӘҮЛӘТ  

КОМИТЕТЫ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                          КАРАР 

14.12.2017                               Казан ш.                                       №10-119/кс 

 

 

Эчә торган суга, техник суга, су бүлүгә, 

агынты суларны чистартуга, салкын 

суны транспортлауга һәм агынты 

суларны транспортлауга Татарстан 

Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының 30.11.2015 № 10-35/кс 

карары белән билгеләнгән дәвамлы 

тарифларга 2018 ел өчен төзәтмәләр 

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, 2018 елга эчә 

торган суга, техник суга, су бүлүгә, агынты суларны чистартуга, салкын суны 

транспортлауга һәм агынты суларны транспортлауга дәвамлы тарифларга һәм җайга 

салынучы оешмаларның зарури тулай табышына үзгәрешләр кертү максатларында, 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының «Эчә торган 

суга, техник суга, су бүлүгә, агынты суларны чистартуга, салкын суны 

транспортлауга һәм агынты суларны транспортлауга 2016-2018 елларга тарифлар 

билгеләү турында» 30.11.2015 № 10-35/кс карарына (Татарстан Республикасы 

Тарифлар буенча дәүләт комитетының 29.01.2016 № 10-4/кс, 25.03.2016 № 10-6/кс, 

15.12.2016 № 10-50/кс, 24.03.2017 № 10-7/кс карарлары керткән үзгәрешләре белән) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 



 

1 нче кушымтаны шушы карарның 1 нче кушымтасы буенча төзәтелгән яңа 

эчтәлегендә бәян итәргә; 

2 нче кушымтаны шушы карарның 2 нче кушымтасы буенча төзәтелгән яңа 

эчтәлегендә бәян итәргә. 

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

көченә керә. 

 

 

Рәис          М.Р.Зарипов 



 

Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының    
14.12.2017 № 10-119/кс карарына                

1 нче кушымта 

«Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының   

30.11.2015 № 10-35/кс карарына                

1 нче кушымта 

 

Салкын су белән тәэмин итүне һәм су бүлүне гамәлгә ашыручы оешмалар өчен эчә торган суга, техник суга,  

су бүлүгә, агынты суларны чистартуга, салкын суны транспортлауга һәм агынты суларны транспортлауга  

2016-2018 елларга календарь буенча бүленгән тарифлар 

 

 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

 
Әлмәт 

 муниципаль районы 
       

1 
«Әлмәт-Су каналы» 

акционерлык җәмгыяте  
       

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халык  

(тарифлар НДС исәпкә 

алып күрсәтелде)** 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

43,26  17,63    

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

43,73  18,42    

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

43,73  18,42    

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

44,78  18,63    



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

44,07  18,63    

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

44,07  19,03    

1.2 

Бүтән кулланучылар 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

36,66  14,94    

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

37,06  15,61    

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

37,06  15,61    

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

37,95  15,79    

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

37,35  15,79    

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

37,35  16,13    

 
Баулы 

 муниципаль районы 
       

 

 

 

 

 

Баулы муниципаль 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

30,78  19,31    



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

2 

 

 

 

 

 

 

районы «Су каналы» 

муниципаль казна 

предприятиесе* 

 

 

 

кадәр 

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

33,87  20,03    

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

33,87  20,03    

01.07.2017ба

шлап 

31.12.2017 

кадәр 

34,51  21,09    

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

34,51  21,09    

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

36,00  21,94    

 Буа муниципаль районы        

3 
«Родник» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте* 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

23,71      

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

24,21      

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

20,71      

01.07.2017 

башлап 
20,71      



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

31.12.2017 

кадәр 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

20,71      

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

20,92      

 
Кама Тамагы 

муниципаль районы 
       

4 

«Кама Тамагы 

коммуналь челтәрләре» 

ачык акционерлык 

җәмгыяте   

       

4.1 

Халык  

(тарифлар НДС исәпкә 

алып күрсәтелде)** 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

30,47  44,60    

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

31,80  46,59    

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

31,80  46,59    

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

33,36  47,20    

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

32,91  47,20    

01.07.2018 32,91  48,44    



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

4.2 

Бүтән кулланучылар 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

25,82  37,80    

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

26,95  39,48    

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

26,95  39,48    

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

28,27  40,00    

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

27,89  40,00    

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

27,89  41,05    

5 

«Куйбышев-Затон 

коммуналь челтәрләре» 

ачык акционерлык 

җәмгыяте 

       

5.1 

Халык  

(тарифлар НДС исәпкә 

алып күрсәтелде)** 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

20,40  40,18    

01.07.2016 

башлап 
21,22  41,81    



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

31.12.2016 

кадәр 

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

20,39  41,81    

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

20,39  43,81    

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

20,39  42,31    

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

20,55  42,31    

5.2 

Бүтән кулланучылар 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

17,29  34,05    

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

17,98  35,43    

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

17,28  35,43    

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

17,28  37,13    

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

17,28  35,86    



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

кадәр 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

17,42  35,86    

 
Лаеш  

муниципаль районы 
       

6 

«ТрастИнвестСтрой» 

җаваплылыгы  

чикләнгән җәмгыяте  

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

38,70  33,60    

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

40,35  33,60    

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

40,35  33,60    

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

41,96  36,39    

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

41,96  35,87    

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

42,44  35,87    

 
Мамадыш  

муниципаль районы 
       

7 

«Мамадыш су каналы» 

ачык акционерлык 

җәмгыяте 

 

       



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

7.1 

Халык 

(тарифлар НДС исәпкә 

алып күрсәтелде)** 

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

36,58  30,77    

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

37,78  30,77    

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

37,78  30,77    

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

39,39  32,08    

7.2 

Бүтән кулланучылар 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

31,00  26,08    

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

32,02  26,08    

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

32,02  26,08    

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

33,38  27,18    

 
Менделеевск 

муниципаль районы 
       

8 

«Газпром теплоэнерго 

Казань» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте 

       



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

8.1 

Халык  

(тарифлар НДС исәпкә 

алып күрсәтелде)** 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

35,60  23,59    

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

36,30  23,87    

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

36,30  23,87    

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

37,21  24,71    

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

37,21  24,71    

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

38,73  25,69    

8.2 

Бүтән кулланучылар 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

30,17  19,99    

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

30,76  20,23    

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

30,76  20,23    

01.07.2017 31,53  20,94    



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

31,53  20,94    

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

32,82  21,77    

 Казан шәһәре        

9 

«Водоканал» 

муниципаль унитар 

предприятиесе 

       

9.1 

Халык  

(тарифлар НДС исәпкә 

алып күрсәтелде)** 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

17,69  14,77    

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

18,08  15,14    

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

18,08  15,14    

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

18,84  15,78    

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

18,84  15,78    

01.07.2018 

башлап 
19,64  16,44    



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

31.12.2018 

кадәр 

9.2 

Бүтән кулланучылар 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

14,99  12,52    

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

15,32  12,83    

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

15,32  12,83    

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

15,97  13,37    

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

15,97  13,37    

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

16,64  13,93    

10 

«Казаньоргсинтез» 

гавами акционерлык 

җәмгыяте (тарифлар 

НДС исәпкә алмыйча 

күрсәтелә) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

10,70*** 2,90  

 

  

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

10,70*** 3,00  

 

  

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

10,34*** 3,00  

 

  



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

кадәр 

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

10,34*** 3,07  

 

  

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

10,34*** 3,07  

 

  

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

10,86*** 3,14  

 

  

10.1 

Технологик яктан үзара 

бәйләнмәгән 

үзәкләштерелгән 

берничә система 

булуына карап, 

тарифларны 

дифференциацияләү 

    

 

  

10.1.1 
җитештерүдәге агынты 

сулар 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

  10,81**** 

 

  

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

  10,81**** 

 

  

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

  9,30**** 

 

  

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

  9,30**** 

 

  



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

  9,30**** 

 

  

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

  9,86**** 

 

  

10.1.2 
хуҗалык-көнкүреш 

агынты сулары 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

  11,22**** 

 

  

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

  11,80**** 

 

  

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

  11,55**** 

 

  

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

  11,55**** 

 

  

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

  10,85**** 

 

  

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

  10,85**** 

 

  

11 

«ТГК-16» ачык 

акционерлык җәмгыяте  

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

 3,85  

 

  

01.07.2016  4,00     



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

 4,00  

 

  

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

 4,06  

 

  

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

 4,06  

 

  

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

 4,21  

 

  

12 
«Татэнерго» 

акционерлык җәмгыяте 
    

 
  

12.1 

«Татэнерго» 

акционерлык җәмгыяте 

филиалы – Казан ҖЭҮ-1  

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

 4,14  

 

0,12 0,23 

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

 4,14  

 

0,12 0,24 

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

 4,14  

 

0,12 0,24 

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

 4,49  

 

0,12 0,25 



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

 4,49  

 

0,12 0,25 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

 4,50  

 

0,13 0,28 

12.2 

«Татэнерго» 

акционерлык җәмгыяте 

филиалы – Казан ҖЭҮ-2 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

   

 

0,10 0,64 

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

   

 

0,14 1,18 

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

   

 

0,12 1,15 

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

   

 

0,12 1,15 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

   

 

0,12 1,15 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

   

 

0,14 1,34 

13 

«Казан синтетик каучук 

заводы» ачык 

акционерлык җәмгыяте 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

 3,91 10,11 

 

  

01.07.2016  4,06 10,31    



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

 4,06 10,31 

 

  

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

 4,27 10,66 

 

  

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

 4,27 9,65 

 

  

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

 4,34 9,65 

 

  

 Яр Чаллы шәһәре        

14 
«Татэнерго» 

акционерлык җәмгыяте 
    

 
  

14.1 

«Татэнерго» 

акционерлык җәмгыяте 

филиалы – Түбән Кама 

гидроэлектростанциясе  

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

   

 

 3,13 

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

   

 

 3,23 

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

   

 

 3,23 

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

   

 

 3,35 



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

кадәр 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

   

 

 1,85 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

   

 

 1,85 

 
Түбән Кама муниципаль 

районы 
    

 
  

15 

«Су үткәрү-

канализацияләү һәм 

энергетика хуҗалыгы» 

акционерлык җәмгыяте 

    

 

  

 

 

 

15.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халык  

(тарифлар НДС исәпкә 

алып күрсәтелде)** 

 

 

 

 

 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

22,51  16,33 

 

  

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

22,90  16,71 

 

  

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

22,90  16,71 

 

  

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

23,71  17,49 

 

  

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

23,71  17,49 

 

  

01.07.2018 

башлап 
23,81  19,06 

 
  



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

31.12.2018 

кадәр 

15.2 

Бүтән кулланучылар 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

19,08  13,84 

 

  

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

19,41  14,16 

 

  

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

19,41  14,16 

 

  

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

20,09  14,82 

 

  

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

20,09  14,82 

 

  

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

20,18  16,15 

 

  

16 

«Су чистарту  

станциясе – 

Нижнекамскнефтехим» 

акционерлык  

җәмгыяте 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

    

 

  

16.1 

«Түбән Кама шәһәре» 

муниципаль берәмлеге 

халкын су белән тәэмин 

итү өлкәсендә хезмәтләр 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

10,88   

 

  



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

күрсәтүче оешмалар 01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

11,37   

 

  

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

11,37   

 

  

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

11,62   

 

  

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

11,62   

 

  

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

14,86   

 

  

16.2 Бүтән кулланучылар 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

30,37   

 

  

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

30,37   

 

  

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

30,37   

 

  

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

31,04   

 

  

01.01.2018 28,17      



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

28,17   

 

  

17 

«Нижнекамскнефтехим» 

гавами акционерлык 

җәмгыяте 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

40,55   

 

 0,52 

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

54,21   

 

 1,11 

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

48,71   

 

 0,88 

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

48,71   

 

 0,88 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

46,50   

 

 0,88 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

46,50   

 

 0,92 

17.1 

«Түбән Кама шәһәре» 

муниципаль берәмлеге 

халкына су бүлү 

өлкәсендә хезмәтләр 

күрсәтүче оешмалар 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

   4,50   

01.07.2016 

башлап 
   4,69   



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

31.12.2016 

кадәр 

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

   4,69   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

   4,73   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

   4,73   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

   5,62   

17.2 

Бүтән кулланучылар 

(агынты суларны 

чистарту) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

   9,77   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

   9,77   

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

   9,77   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

   11,66   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

   11,11   



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

кадәр 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

   11,11   

17.3 

Технологик яктан үзара 

бәйләнмәгән 

үзәкләштерелгән 

берничә система 

булуына карап, 

тарифларны 

дифференциацияләү: 

    

 

  

17.3.1 
Эшкәртелгәнчегә 

кадәрге су 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

 4,45  

 

  

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

 4,26  

 

  

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

 4,05  

 

  

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

 4,05  

 

  

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

 4,05  

 

  

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

 4,34  

 

  



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

17.3.2 
Чулманнан 

чистартылмаган 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

 3,25  

 

  

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

 3,26  

 

  

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

 3,26  

 

  

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

 3,46  

 

  

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

 3,46  

 

  

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

 3,46  

 

  

 

 

17.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

Тоныкландырылган су 

 

 

 

 

 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

 5,53  

 

  

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

 5,68  

 

  

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

 5,68  

 

  

01.07.2017  5,94     



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

 5,94  

 

  

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

 6,16  

 

  

18 

«ТАНЕКО» 

акционерлык җәмгыяте 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

71,02 10,05  

 

  

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

84,90 10,35  

 

  

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

65,59 10,34  

 

  

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

65,59 10,34  

 

  

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

65,59 10,34  

 

  

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

66,16 10,35  

 

  

18.1 
Технологик яктан үзара 

бәйләнмәгән 
    

 
  



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

үзәкләштерелгән 

берничә система 

булуына карап, 

тарифларны 

дифференциацияләү: 

 

 

 

18.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сәнәгый агынты 

суларны агызу 

 

 

 

 

 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

  28,36 

 

  

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

  29,07 

 

  

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

  29,07 

 

  

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

  29,71 

 

  

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

  21,68 

 

  

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

  21,68 

 

  

18.1.2 
Көнкүрештәге агынты 

суларны агызу 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

  15,86 

 

  

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

  16,43 

 

  



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

  12,27 

 

  

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

  12,27 

 

  

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

  12,27 

 

  

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

  15,28 

 

  

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Түбән Кама ҖЭҮ» 

җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыяте  

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

 

 

 

 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

47,45  10,54 

 

  

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

55,99  10,54 

 

  

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

49,97  10,30 

 

  

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

49,97  10,30 

 

  

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

47,57  10,30 

 

  

01.07.2018 47,57  12,72    



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

20 
«ТГК-16» ачык 

акционерлык җәмгыяте 
    

 
  

20.1 

«ТГК-16» ачык 

акционерлык җәмгыяте 

филиалы – «Түбән Кама 

ҖЭҮ (ПТК-1)» 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

37,34 4,82 13,62 

 

  

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

37,43 5,06 15,28 

 

  

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

37,32 4,56 15,11 

 

  

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

37,32 4,56 15,11 

 

  

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

34,26 4,56 15,11 

 

  

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

34,26 4,89 17,60 

 

  

 
Тукай муниципаль 

районы 
    

 
  

21 

«Тукай су каналы» 

җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыяте* 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

47,01  53,86 

 

  

01.07.2016 

башлап 
48,18  55,18 

 
  



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

31.12.2016 

кадәр 

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

48,18  55,18 

 

  

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

50,04  57,40 

 

  

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

47,03  56,46 

 

  

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

47,03  56,46 

 

  

 
Теләче муниципаль 

районы 
    

 
  

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

«Мишә» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте* 

 

 

 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

19,90   

 

  

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

21,42   

 

  

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

21,42   

 

  

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

22,18   

 

  

01.01.2018 22,18      



 

№ 

п/п 

Муниципаль 

берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм 

су бүлүне гамәлгә 

ашыручы оешманың 

аталышы 

Ел 

Эчә торган 

суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

чистартуга тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Салкын суны 

транспортлауга 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Агынты суларны 

транспортлаган өчен 

тариф 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

22,59     « 

<*> Салым салуның гадиләштерелгән системасын куллана. 

<**> Россия Федерациясе Салым кодексының 168 статьясының 6 пунктын тормышка ашыру максатларында аерып чыгарыла. 

<***> «Казаньоргсинтез» гавами акционерлык җәмгыяте өчен эчә торган су белән тәэмин итүгә 2016-2018 елларга тарифлар үзәкләштерелгән су 

белән тәэмин итү системасыннан кулланучылар – «Водозабор (чистарту корылмалары һәм тышкы коммуникацияләр цехы) – «Казаньоргсинтез» 

гавами акционерлык җәмгыяте кулланучылары өчен билгеләнде. 

<****> «Казаньоргсинтез» гавами акционерлык җәмгыяте өчен су бүлүгә 2016-2018 елларга тарифлар үзәкләштерелгән су бүлү системасыннан 

кулланучылар – «Чистарту корылмалары (нейтральләштерү һәм агынты суларны чистарту цехы) – «Казаньоргсинтез» гавами акционерлык 

җәмгыяте кулланучылары өчен билгеләнде. 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының тариф чишелешләрен кабул итүне 

оештыру, контрольдә тоту һәм теркәү бүлеге  



 

Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының      

14.12.2017 № 10-119/кс карарына                   

2 нче кушымта 

«Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының   

30.11.2015 № 10-35/кс карарына                 

2 нче кушымта 

 

 

Салкын су белән тәэмин итүне һәм су бүлүне гамәлгә ашыручы оешмалар өчен эчә торган суга,  

техник суга, су бүлүгә, агынты суларны чистартуга, эчә торган суны транспортлауга һәм агынты суларны 

транспортлауга 2016-2018 елларга тарифларны җайга салуның 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 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

1 «Әлмәт-Су каналы» акционерлык җәмгыяте       

1.1 Эчә торган су 

2016 94709,68 1 - 18,1 2,19 

2017 98169,43 1 - 18,1 2,19 

2018 101075,24 1 - 18,1 2,19 

1.2 Су бүлү 

2016 102222,79 1 - - 0,6 

2017 105956,99 1 - - 0,6 

2018 109093,31 1 - - 0,6 

2 
Баулы муниципаль районы «Су каналы» 

муниципаль казна предприятиесе 

      

2.1 Эчә торган су 2016 11061,71 1 - 15,7 4,87 



 

№  

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 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

2017 11462,14 1 - 15,7 4,87 

2018 11798,46 1 - 15,7 4,87 

2.2 Су бүлү 

2016 8950,04 1 - - 1,23 

2017 9276,98 1 - - 1,23 

2018 9551,58 1 - - 1,23 

3 
«Родник»  

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте* 

      

3.1 Эчә торган су 

2016 478,33 1 - 9,4 0,17 

2017 496,11 1 - 9,08 0,17 

2018 515,36 1 - 9,08 0,17 

4 
«Кама Тамагы коммуналь 

 челтәрләре» ачык акционерлык җәмгыяте 

      

4.1 Эчә торган су 

2016 2743,62 1 - 4,4 1,95 

2017 2842,92 1 - 4,4 1,95 

2018 2900,50 1 - 4,4 1,94 

4.2 Су бүлү 

2016 1614,42 1 - - 1,21 

2017 1668,37 1 - - 1,21 

2018 1717,75 1 - - 1,21 

5 
«Куйбышев-Затон коммуналь  

челтәрләре» ачык акционерлык җәмгыяте 

      

5.1 Эчә торган су 
2016 883,31 1 - 7,1 1,40 

2017 915,58 1 - 7,1 1,40 



 

№  

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 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

2018 942,68 1 - 7,1 1,40 

5.2 Су бүлү 

2016 1361,37 1 - - 2,17 

2017 1410,35 1 - - 2,17 

2018 1452,10 1 - - 2,17 

6 
«ТрастИнвестСтрой» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте 

      

6.1 Эчә торган су 

2016 234,57 1 - - 1,16 

2017 243,14 1 - - 1,16 

2018 250,33 1 - - 1,16 

6.2 Су бүлү  

2016 197,30 1 - - 1,05 

2017 204,51 1 - - 1,05 

2018 210,56 1 - - 1,05 

7 
«Мамадыш су каналы» 

 ачык акционерлык җәмгыяте 

      

7.1 Эчә торган су 

2016 11658,66 1 - 15 2,01 

2017 10153,45 1 - 15 2,01 

2018 10454,01 1 - 15 2,01 

7.2 Су бүлү 

2016 4402,13 1 - - 0,26 

2017 3866,88 1 - - 0,26 

2018 3977,43 1 - - 0,26 

8 
«Газпром теплоэнерго Казань» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

      



 

№  

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 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

8.1 Эчә торган су 

2016 10725,84 1 - 19,0 1,05 

2017 11116,59 1 - 19,0 1,05 

2018 11415,48 1 - 19,0 1,05 

8.2 Су бүлү 

2016 13544,24 1 - - 0,88 

2017 14039,01 1 - - 0,88 

2018 14454,56 1 - - 0,88 

9 
«Водоканал» муниципаль  

унитар предприятиесе 

      

9.1 Эчә торган су 

2016 924898,67 1 - 13,56 0,70 

2017 958685,22 1 - 13,56 0,70 

2018 987062,30 1 - 13,56 0,70 

9.2 Су бүлү 

2016 725590,06 1 - - 0,68 

2017 752095,86 1 - - 0,68 

2018 774357,91 1 - - 0,68 

10 
«Казаньоргсинтез» гавами 

 акционерлык җәмгыяте 

      

10.1 Эчә торган су* 

2016 133639,50 1 - - 0,64 

2017 148665,09 1 - - 0,65 

2018 144835,06 1 - - 0,67 

10.2 Техник су 
2016 19088,22 1 - - 0,42 

2017 20530,54 1 - - 0,42 



 

№  

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 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

2018 16212,40 1 - - 0,42 

10.3 Су бүлү (сәнәгый агынты сулары)** 

2016 57400,75 1 - - 0,78 

2017 59497,60 1 - - 0,78 

2018 61258,73   1 - - 0,78 

10.4 
Су бүлү (хуҗалык-көнкүреш агынты 

сулары)** 

2016 5929,19 1 - - 0,74 

2017 5523,78 1 - - 0,74 

2018 5687,28 1 - - 0,74 

11 «ТГК-16» ачык акционерлык җәмгыяте       

11.1 Техник су 

2016 6743,22 1 - 0,3 - 

2017 6989,46 1 - 0,3 - 

2018 7196,35 1 - 0,3 - 

12 «Татэнерго» акционерлык җәмгыяте       

12.1 

«Татэнерго»  

акционерлык җәмгыяте филиалы –  

Казан ҖЭҮ-1 

      

12.1.1 Техник су 

2016 221,86 1 - - - 

2017 229,96 1 - - - 

2018 236,76 1 - - - 

12.1.2 Салкын суны транспортлау 

2016 66,69 1 - - - 

2017 69,07 1 - - - 

2018 71,12 1 - - - 



 

№  

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 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

12.1.3 Агынты суларны транспортлау 

2016 49,44 1 - - - 

2017 51,24 1 - - - 

2018 52,76 1 - - - 

12.2 

«Татэнерго» акционерлык 

җәмгыяте филиалы – Казан ҖЭҮ-2 

 

      

12.2.1 Салкын суны транспортлау 

2016 42,78 1 - - - 

2017 44,34 1 - - - 

2018 45,66 1 - - - 

12.2.2 Агынты суларны транспортлау 

2016 217,94 1 - - - 

2017 174,95 1 - - - 

2018 180,13 1 - - - 

13 
«Казан синтетик каучук заводы»  

ачык акционерлык җәмгыяте 

      

13.1 Техник су 

2016 25987,51 1 - - 0,53 

2017 26825,70 1 - - 0,53 

2018 27559,51 1 - - 0,53 

13.2 Су бүлү 

2016 46848,98 1 - - 1,20 

2017 48560,37 1 - - 1,18 

2018 49997,76 1 - - 1,15 

14 «Татэнерго» акционерлык җәмгыяте       



 

№  

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 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

14.1 

«Татэнерго» акционерлык җәмгыяте филиалы 

– Түбән Кама гидроэлектростанциясе 

 

      

14.1.1 Агынты суларны транспортлау 

2016 258,59 1 - - 0,08 

2017 268,03 1 - - 0,08 

2018 275,97 1 - - 0,08 

15 
«Су үткәрү-канализацияләү һәм энергетика 

хуҗалыгы» акционерлык җәмгыяте 

 
 

    

15.1 Эчә торган су 

2016 85356,28 1 - 2,4 - 

2017 90271,21 1 - 2,4 - 

2018 92581,74 1 - 2,4 - 

15.2 Су бүлү 

2016 82917,65 1 - - 0,215 

2017 87993,24 1 - - 0,215 

2018 90484,23 1 - - 0,215 

16 

«Су чистарту станциясе – 

Нижнекамскнефтехим» 

 акционерлык җәмгыяте 

 

 

    

16.1 Эчә торган су 

2016 136570,40 1 - 6,2 0,562 

2017 141 59,32 1 - 6,2 0,562 

2018 145749,50 1 - 6,2 0,562 

17 
«Нижнекамскнефтехим»  

гавами акционерлык җәмгыяте 

 
 

    

17.1 Эчә торган су 2016 4608,90 1 - 6,22 0,600 



 

№  

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 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

2017 4585,16 1 - 6,22 0,600 

2018 4720,88 1 - 6,22 0,600 

17.2 Агынты суларны транспортлау 

2016 3684,62 1 - - 0,048 

2017 3819,22 1 - - 0,048  

2018 3932,27 1 - - 0,048 

17.3 Коммуналь агынты суларны чистарту 

2016 38602,01 1 - - 0,423 

2017 40012,14 1 - - 0,423 

2018 41196,50 1 - - 0,423 

17.4 Сәнәгый агынты суларны чистарту 

2016 65253,73 1 - - 0,705 

2017 67637,45 1 - - 0,705 

2018 69639,52 1 - - 0,705 

17.5 Эшкәртелгәнчегә кадәрге су 

2016 49201,18 1 - 3,0 0,738 

2017 39697,61 1 - 3,0 0,738 

2018 40872,66 1 - 3,0 0,738 

17.6 Чулманнан чистартылмаган 

2016 25309,04 1 - 3,0 0,738 

2017 26233,58 1 - 3,0 0,738 

2018 27010,07 1 - 3,0 0,738 

17.7 Тоныкландырылган су 

2016 7697,45 1 - 7,8 0,22 

2017 7978,64 1 - 7,8 0,22 

2018 8214,81 1 - 7,8 0,22 



 

№  

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 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

18 «ТАНЕКО» акционерлык җәмгыяте       

18.1 Эчә торган су 

2016 221,94 1 - - - 

2017 230,04 1 - - - 

2018 236,85 1 - - - 

18.2 Техник су 

2016 2014,90 1 - - - 

2017 2088,50 1 - - - 

2018 2150,32 1 - - - 

18.3 Сәнәгый агынты суларны агызу 

2016 35521,29 1 - - 1,36 

2017 36818,89 1 - - 1,36 

2018 37908,72 1 - - 1,36 

18.4 Көнкүрештәге агынты суларны агызу 

2016 1139,09 1 - - 0,41 

2017 1180,71 1 - - 0,41 

2018 1215,63 1 - - 0,41 

19 
«Түбән Кама ҖЭҮ»  

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 
      

19.1 Эчә торган су 

2016 40,08 1 - - - 

2017 41,54 1 - - - 

2018 42,77 1 - - - 

19.2 Су бүлү 

2016 15,31 1 - - - 

2017 15,87 1 - - - 

2018 16,34 1 - - - 



 

№  

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 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

20 «ТГК-16» ачык акционерлык җәмгыяте       

20.1 
«ТГК-16» ачык акционерлык җәмгыяте 

филиалы - «Түбән Кама ҖЭҮ (ПТК-1)» 

 
 

    

20.1.1 Эчә торган су 

2016 677,43 1 - 1,48 - 

2017 702,18 1 - 1,48 - 

2018 722,96 1 - 1,48 - 

20.1.2 Су бүлү 

2016 415,01 1 - - - 

2017 430,19 1 - - - 

2018 442,93 1 - - - 

20.1.3 Техник су 

2016 10961,51 1 - 2,3 - 

2017 11361,93 1 - 2,3 - 

2018 11698,24 1 - 2,3 - 

21 
«Тукай су каналы»  

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

 
 

    

21.1 Эчә торган су 

2016 7712,57 1 - 3,0 2,36 

2017 7975,56 1 - 3,0 2,36 

2018 8211,64 1 - 3,0 2,36 

21.2 Су бүлү 

2016 5840,43 1 - - 0,80 

2017 6053,78 1 - - 0,80 

2018 6232,97 1 - - 0,80 



 

№  

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 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

22 «Мишә» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

 

 

    

22.1 Эчә торган су 

2016 1553,38 1 - 3,75 1,45 

2017 1609,86 1 - 3,75 1,45 

2018 1657,29 1 - 3,75 1,45» 

 

<*> «Казаньоргсинтез» гавами акционерлык җәмгыяте өчен эчә торган су белән тәэмин итүгә 2016-2018 елларга тарифлар үзәкләштерелгән  су 

белән тәэмин итү системасыннан кулланучылар – «Водозабор (чистарту корылмалары һәм тышкы коммуникацияләр цехы) – «Казаньоргсинтез» 

гавами акционерлык җәмгыяте кулланучылары өчен билгеләнде. 

<**> «Казаньоргсинтез» гавами акционерлык җәмгыяте өчен су бүлүгә 2016-2018 елларга тарифлар үзәкләштерелгән су бүлү системасыннан 

кулланучылар – «Чистарту корылмалары (нейтральләштерү һәм агынты суларны чистарту цехы) – «Казаньоргсинтез» гавами акционерлык 

җәмгыяте кулланучылары өчен билгеләнде. 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының тариф чишелешләрен кабул итүне 

оештыру, контрольдә тоту һәм теркәү бүлеге 


