
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ПО ТАРИФАМ 

 

 

 

ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ТАРИФЛАР БУЕНЧА ДӘҮЛӘТ  

КОМИТЕТЫ 

 

 

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ              КАРАР 

                      14.12.2017                            Казан ш.                 №10-116/кс 

 

 

Эчә торган суга, техник суга, су               

бүлүгә, салкын суны транспортлауга             

һәм агынты суларны транспортлауга 

Татарстан Республикасы Тарифлар     

буенча дәүләт комитетының 27.11.2015  

№ 10-32/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, эчә торган суга, 

техник суга, су бүлүгә, салкын суны транспортлауга һәм агынты суларны 

транспортлауга дәвамлы тарифларга төзәтмәләр кертү һәм җайга салынучы 

оешмаларның 2018 елга 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, салкын суны транспортлауга һәм агынты суларны 

транспортлауга 2016-2018 елларга тарифлар билгеләү турында» 27.11.2015 № 10-

32/кс номерлы карарының  (Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының 29.01.2016 № 10-2/кс, 27.05.2016 № 10-7/кс, 09.12.2016 № 10-33/кс 

карарлары керткән үзгәрешләре белән) 1 нче кушымтасына түбәндәге үзгәрешне 

кертергә:  

1 нче кушымтаны шушы карарның 1 нче кушымтасы буенча төзәтелгән яңа 

эчтәлегендә бәян итәргә; 



2 

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 № 10-116/кс карарына                

1 нче кушымта 

«Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының  

27.11.2015 № 10-32/кс карарына                

1 нче кушымта 

 

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

 техник суга, су бүлүгә, 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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

 
Әгерҗе муниципаль 

районы 
      

1 

«Тирсә коммуналь 

челтәрләре» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте* 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

19,40  29,22   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

20,41  31,14   

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

20,41  31,14   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

21,13  31,63   
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№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

21,13  31,63   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

21,76  32,13   

 
Азнакай муниципаль 

районы 
      

2 

«Азнакай җылылык 

челтәрләре 

предприятиесе» ачык 

акционерлык җәмгыяте 

      

2.1 

Кулланучылар 

(Азнакай шәһәре, Балтач 

авыл җирлеге) 

      

2.1.1 

Халык 

(тарифлар НДС исәпкә 

алып күрсәтелде)** 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

33,91     

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

34,23     

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

34,23     

01.07.2017 

башлап 
35,72     
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№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

35,72     

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

36,14     

2.1.2 

Бүтән кулланучылар 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

28,74     

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

29,01     

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

29,01     

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

30,27     

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

30,27     

01.07.2018 30,63     
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№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

2.2 
Кулланучылар 

(Азнакай шәһәре) 
      

2.2.1 

Халык 

(тарифлар НДС исәпкә 

алып күрсәтелде)** 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

  15,81   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

  17,04   

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

  17,04   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

  17,46   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

  17,46   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

  17,46   

2.2.2 
Бүтән кулланучылар 

(тарифлар НДС исәпкә 

01.01.2016 

башлап 
  13,40   
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№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

алмыйча күрсәтелде) 30.06.2016 

кадәр 

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

  14,44   

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

  14,44   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

  14,80   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

  14,80   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

  14,80   

2.3 

Кулланучылар 

(Актүбә ш.т.п., Микулино 

авыл җирлеге) 

      

2.3.1 

Халык 

(тарифлар НДС исәпкә 

алып күрсәтелде)** 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

30,40     

01.07.2016 

башлап 
32,32     
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№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

32,32     

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

33,35     

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

33,35     

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

33,62     

2.3.2 

Бүтән кулланучылар 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

25,76     

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

27,39     

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

27,39     

01.07.2017 28,26     
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№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

28,26     

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

28,49     

2.4 
Кулланучылар 

(Актүбә ш.т.п.) 
      

2.4.1 

Халык 

(тарифлар НДС исәпкә 

алып күрсәтелде)** 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

  31,94   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

  33,23   

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

  33,23   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

  34,55   

01.01.2018 

башлап 
  34,55   
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№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

30.06.2018 

кадәр 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

  35,22   

2.4.2 

Бүтән кулланучылар 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

  27,07   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

  28,16   

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

  28,16   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

  29,28   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

  29,28   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

  29,85   

 Актаныш муниципаль       
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№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

районы 

3 

«ГидроСервис» 

җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыяте* 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

21,61     

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

21,94     

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

21,94     

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

22,88     

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

22,88     

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

23,62     

 
Югары Ослан муниципаль 

районы 
      

4 

«Газпром трансгаз 

Казань» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте 

      

4.1 Халык  01.01.2016 25,29  39,67   



12 

№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

(тарифлар НДС исәпкә 

алып күрсәтелде)** 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

26,30  41,30   

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

26,30  41,30   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

26,99  43,23   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

26,99  43,23   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

27,97  43,99   

4.2 

Бүтән кулланучылар 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

21,43  33,62   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

22,29  35,00   



13 

№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

22,29  35,00   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

22,87  36,64   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

22,87  36,64   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

23,70  37,28   

 
Алабуга муниципаль 

районы 
      

5 

«Алабуга» сәнәгый-

җитештерү тибындагы 

махсус икътисади зонасы» 

акционерлык җәмгыяте 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде), 

технологик яктан үзара 

бәйләнмәгән берничә 

үзәкләштерелгән система 

булуга карап тарифларны 

дифференциацияләү: 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

36,36     

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

38,01     

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

28,30     

01.07.2017 29,48     



14 

№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

29,48     

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

30,72     

5.1 җир өсте агынты сулар 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

  25,23   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

  25,73   

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

  25,73   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

  26,76   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

  26,76   



15 

№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

  27,83   

5.2 
хуҗалык-көнкүреш 

агынты сулары 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

  50,47   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

  51,29   

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

  51,29   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

  53,34   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

  53,34   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

  55,58   

 Лаеш муниципаль районы       

6 
«Ак Барс» кошчылык 

комплексы» җаваплылыгы 

01.01.2016 

башлап 
8,58     



16 

№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

чикләнгән җәмгыяте 

филиалы «Яратель» 

кошчылык фабрикасы 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

30.06.2016 

кадәр 

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

8,92     

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

8,92     

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

9,33     

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

9,33     

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

9,60     

7 

«Транснефть-Прикамье» 

Акционерлык җәмгыяте – 

Казан район нефтьүткәрү 

идарәсе 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

27,15  62,42   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

27,58  64,18   

01.01.2017 27,58  64,18   



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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

30.06.2017 

кадәр 

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

31,41  65,28   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

31,41  65,28   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

31,90  67,55   

 
Минзәлә муниципаль 

районы 
      

8 

«Минзәлә районы 

коммуналь челтәрләре» 

ачык акционерлык 

җәмгыяте 

      

8.1 

Халык 

(тарифлар НДС исәпкә 

алып күрсәтелде)** 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

30,68  32,80   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

32,83  34,85   

01.01.2017 

башлап 
32,83  34,85   



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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

30.06.2017 

кадәр 

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

33,44  37,16   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

33,44  37,16   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

34,83  38,39   

8.2 

Бүтән кулланучылар 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

26,00  27,80   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

27,82  29,53   

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

27,82  29,53   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

28,34  31,49   

01.01.2018 28,34  31,49   



19 

№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

29,52  32,53   

 Казан шәһәре       

9 

«Татфлот» суднолар йөртү 

компаниясе» акционерлык 

җәмгыяте (тарифлар НДС 

исәпкә алмыйча 

күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

   2,87 4,83 

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

   2,87 4,83 

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

   2,87 4,83 

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

   3,05 5,03 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

   3,05 5,03 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

   3,09 5,12 



20 

№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

10 

Җылылык һәм су белән 

тәэмин итү буенча 

Горький дирекциясе Казан 

территориаль участогы – 

Җылылык һәм су белән 

тәэмин итү буенча үзәк 

дирекциянең структур 

бүлекчәсе – «Россия тимер 

юллары» ачык 

акционерлык җәмгыяте 

филиалы (тарифлар НДС 

исәпкә алмыйча 

күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

   7,96 6,36 

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

   8,28 6,54 

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

   8,22 6,54 

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

   9,96 6,68 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

   9,96 5,95 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

   9,96 5,95 

11 

«Никос и Мария» 

фирмасы» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте* 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

52,15    17,22 

01.07.2016 

башлап 
55,47    17,22 



21 

№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

55,47    14,69 

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

56,83    14,69 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

49,51    13,37 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

49,51    13,37 

12 

«Энерготехника» челтәр 

компаниясе» акционерлык 

җәмгыяте 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

   7,57 10,23 

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

   7,89 10,66 

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

   7,89 10,66 

01.07.2017    8,07 10,83 



22 

№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

   8,07 10,83 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

   9,17 12,25 

13 

«Казан оптика-механика 

заводы» акционерлык 

җәмгыяте (тарифлар НДС 

исәпкә алмыйча 

күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

  22,75   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

  22,75   

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

  21,99   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

  21,99   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

  21,66   



23 

№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

  21,66   

 
Түбән Кама муниципаль 

районы 
      

14 

«Камэнергостройпром» 

җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыяте (тарифлар НДС 

исәпкә алмыйча 

күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

 15,47 5,03 10,55 6,77 

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

 16,07 5,22 11,04 7,07 

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

 12,90 5,22 11,04 7,07 

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

 12,90 5,39 11,31 7,27 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

 12,51 5,39 11,31 7,27 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

 12,51 5,52 11,68 7,49 

 Питрәч муниципаль       



24 

№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

районы 

15 

«Ак Барс» кошчылык 

комплексы» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

  14,48   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

  14,65   

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

  14,65   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

  15,15   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

  15,15   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

  15,53   

16 

«Кощаково инженерия 

челтәрләре» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте* 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

19,88  31,42   

01.07.2016 

башлап 
19,88  31,42   



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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

19,88  31,42   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

20,67  32,65   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

20,67  25,57   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

21,54  26,65   

17 
«ЖилБыт» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте* 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

21,72  20,33   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

21,72  20,47   

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

21,12  20,47   

01.07.2017 21,12  21,26   



26 

№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

21,12  21,26   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

21,95  21,87   

 
Балык Бистәсе 

муниципаль районы 
      

18 

«Балык Бистәсе торак 

коммуналь комплексы» 

җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыяте* 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

25,80  26,86   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

26,71  27,48   

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

26,71  27,48   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

27,25  28,08   

01.01.2018 

башлап 
27,25  28,08   



27 

№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

30.06.2018 

кадәр 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

28,34  28,82   

 Саба муниципаль районы       

19 

«Саба торак-коммуналь 

хуҗалыгының 

күптармаклы җитештерү 

предприятиесе» 

акционерлык җәмгыяте* 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

24,80  48,67   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

25,77  51,38   

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

25,77  51,38   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

26,39  53,21   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

26,39  53,21   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

27,36  53,52   



28 

№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

20 

«Саба районы Шәмәрдән 

торак-коммуналь 

хуҗалыгы күптармаклы 

җитештерү 

предприятиесе» ачык 

акционерлык җәмгыяте* 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

25,50  38,84   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

25,77  43,46   

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

25,77  43,46   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

26,39  46,13   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

26,39  46,13   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

27,36  47,47   

21 

«Газпром трансгаз 

Казань» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

  16,81   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

  17,48   



29 

№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

  17,48   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

  18,14   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

  18,14   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

  18,79   

 
Сарман муниципаль 

районы 
      

22 

«Азнакай җылылык 

челтәрләре 

предприятиесе» ачык 

акционерлык җәмгыяте 

      

22.1 
Кулланучылар 

(Җәлил ш.т.п.) 
      

22.1.1 

Халык 

(тарифлар НДС исәпкә 

алып күрсәтелде)** 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

49,57  25,46   

01.07.2016 

башлап 
49,57  27,01   



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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

49,57  27,01   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

50,20  28,39   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

50,10  28,39   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

50,10  29,03   

22.1.2 

Бүтән кулланучылар 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

42,01  21,58   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

42,01  22,89   

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

42,01  22,89   

01.07.2017 42,54  24,06   



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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

42,46  24,06   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

42,46  24,60   

 Тәтеш муниципаль районы       

23 
«Тәтеш-Су каналы» 

акционерлык җәмгыяте 
      

23.1 

Халык 

(тарифлар НДС исәпкә 

алып күрсәтелде)** 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

41,69  29,67   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

43,21  31,87   

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

43,21  31,87   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

45,06  32,30   

01.01.2018 45,06  32,30   



32 

№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

45,98  33,58   

23.2 

Бүтән кулланучылар 

(тарифлар НДС исәпкә 

алмыйча күрсәтелде) 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

35,33  25,14   

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

36,62  27,01   

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

36,62  27,01   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

38,19  27,37   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

38,19  27,37   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

38,97  28,46   



33 

№ 

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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

 Тукай муниципаль районы       

24 
«Нефтебаза» торак 

милекчеләре ширкәте* 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

28,55    27,82 

01.07.2016 

башлап 

31.12.2016 

кадәр 

29,59    28,84 

01.01.2017 

башлап 

30.06.2017 

кадәр 

29,16    28,84 

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

29,16    29,99 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

29,16    29,99 

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

30,16    30,82 

25 

«Коммуналь челтәрләр-

Татарстан» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте* 

01.01.2016 

башлап 

30.06.2016 

кадәр 

42,94  41,62   

01.07.2016 

башлап 
44,99  43,47   



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 су тарифы 

(бер ставкалы), 

сум/куб.м 

Су бүлүгә 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 

44,99  43,47   

01.07.2017 

башлап 

31.12.2017 

кадәр 

45,58  44,84   

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

45,58  44,84   

01.07.2018 

башлап 

31.12.2018 

кадәр 

46,05  45,08  « 

<*>Салым салуның гадиләштерелгән системасын куллана. 

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

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының тариф чишелешләрен кабул итүне 

оештыру, контрольдә тоту һәм теркәү бүлеге  
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Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының     
14.12.2017 № 10-116/кс карарына                

2 нче кушымта 

«Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының  

27.11.2015 № 10-32/кс карарына                

2 нче кушымта 

 

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

техник суга, су бүлүгә, 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 

Энергия саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

1 
«Тирсә коммуналь челтәрләре» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

      

1.1 Эчә торган су 

2016 1033,27 1 - 3,85 0,84 

2017 1070,51 1 - 3,85 0,84 

2018 1101,78 1 - 3,85 0,84 

1.2 Су бүлү 

2016 607,35 1 - - 0,59 

2017 629,53 1 - - 0,59 

2018 648,17 1 - - 0,59 

2 

«Азнакай җылылык челтәрләре 

предприятиесе» ачык акционерлык 

җәмгыяте 
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№ 

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 

Энергия саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

2.1 
Азнакай шәһәре, Балтач авыл җирлеге 

кулланучылары 

      

2.1.1 Эчә торган су 

2016 30001,75 1 - 10,03 1,66 

2017 30960,63 1 - 10,03 1,66 

2018 31865,08 1 - 10,03 1,66 

2.2 Азнакай шәһәре кулланучылары       

2.2.1 Су бүлү 

2016 11931,55 1 - - 1,33 

2017 12367,41 1 - - 1,33 

2018 12733,48 1 - - 1,33 

2.3 
Актүбә ш.т.п., Микулино авыл 

җирлеге кулланучылары 

      

2.3.1 Эчә торган су 

2016 7707,50 1 - 16,86 1,69 

2017 7983,96 1 - 16,86 1,69 

2018 8216,15 1 - 16,86 1,69 

2.4 
Кулланучылар 

(Актүбә ш.т.п.) 

      

2.4.1 Су бүлү 

2016 8622,14 1 - - 0,69 

2017 8937,10 1 - - 0,69 

2018 9201,64 1 - - 0,69 
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№ 

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 

Энергия саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

3 
«ГидроСервис» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте 

      

3.1 Эчә торган су 

2016 729,07 1 - -  1,2 

2017 755,53 1 - - 1,2 

2018 777,76 1 - - 1,2 

4 
«Газпром трансгаз Казань» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

      

4.1 Эчә торган су 

2016 1589,40 1 - - 0,49 

2017 1647,46 1 - - 0,49 

2018 1696,22 1 - - 0,49 

4.2 Су бүлү 

2016 2078,50 1 - - 2,86 

2017 2154,43 1 - - 2,86 

2018 2218,20 1 - - 2,86 

5 

«Алабуга» сәнәгый-җитештерү 

тибындагы махсус икътисад зонасы» 

акционерлык җәмгыяте 

      

5.1 Эчә торган су 

2016 7771,08 1 - - -  

2017 8054,94 1 - - - 

2018 8054,94 1 - - - 
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№ 

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 

Энергия саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

5.2 
Су бүлү 

(җир өсте агынты сулар) 

2016 8770,45 1 - - 0,06 

2017 9090,84 1 - - 0,06 

2018 9359,92   1 - - 0,06 

5.3 

Су бүлү  

(хуҗалык-көнкүреш агынты сулары) 

 

2016 15325,58 1 - - 0,51 

2017 15909,99 1 - - 0,51 

2018 15910,00 1 - - 0,51 

6 

«Ак Барс» кошчылык комплексы» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

филиалы «Яратель» кошчылык 

фабрикасы 

      

6.1 Эчә торган су 

2016 2444,96 1 - - 0,66 

2017 2534,27 1 - - 0,66 

2018 2609,29 1 - - 0,66 

7 

«Транснефть-Прикамье» 

Акционерлык җәмгыяте – «Казан 

район нефтьүткәрү идарәсе 

      

7.1 Эчә торган су 

2016 567,96 1 - - 0,5 

2017 587,23 1 - - 0,5 

2018 604,24 1 - - 0,5 

7.2 Су бүлү 2016 132,4 1 - - 0,2 
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№ 

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 

Энергия саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

2017 136,86 1 - - 0,2 

2018 140,73 1 - - 0,2 

8 

«Минзәлә районы коммуналь 

челтәрләре» ачык акционерлык 

җәмгыяте 

      

8.1 Эчә торган су 

2016 8828,95 1 - 2,2 1,51 

2017 9147,45 1 - 2,2 1,51 

2018 9304,96 1 - 2,2 1,51 

8.2 Су бүлү 

2016 7236,62 1 - - 1,53 

2017 7498,57 1 - - 1,53 

2018 7683,63 1 - - 1,53 

9 
«Татфлот» суднолар йөртү» 

акционерлык җәмгыяте 

      

9.1 Эчә торган су 

2016 228,79 1 - - - 

2017 237,16 1 - - - 

2018 244,18 1 - - - 

9.2 Су бүлү 

2016 390,14 1 - - 0,14 

2017 404,39 1 - - 0,14 

2018 416,36 1 - - 0,14 
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№ 

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 

Энергия саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

10 

Җылылык һәм су белән тәэмин итү 

буенча Горький дирекциясе Казан 

территориаль участогы – Җылылык 

һәм су белән тәэмин итү буенча үзәк 

дирекциянең структур бүлекчәсе – 

«Россия тимер юллары» ачык 

акционерлык җәмгыяте филиалы 

      

10.1 Салкын суны транспортлау 

2016 2263,87 1 - - 0,10 

2017 2346,56 1 - - 0,10 

2018 2416,02 1 - - 0,10 

10.2 Агынты суларны транспортлау 

2016 1232,54 1 - - - 

2017 1277,56 1 - - - 

2018 1302,07 1 - - - 

11 
«Никос и Мария» фирмасы» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

      

11.1 Салкын суны транспортлау 

2016 846,45 1 - - - 

2017 901,53 1 - - - 

2018 893,22 1 - - - 

11.2 Агынты суларны транспортлау 
2016 1725,03 1 - - 0,62 

2017 1788,05 1 - - 0,62 
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№ 

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 

Энергия саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

2018 1840,98 1 - - 0,62 

12 
«Энерготехника» челтәр компаниясе» 

акционерлык җәмгыяте 

      

12.1 Эчә торган су 

2016 869,75 1 - - - 

2017 921,14 1 - - - 

2018 928,21 1 - - - 

12.2 Су бүлү 

2016 1046,18 1 - - - 

2017 1084,39 1 - - - 

2018 1116,49 1 - - - 

13 
«Казан оптика ремонт-механика 

заводы» акционерлык җәмгыяте 

 
 

    

13.1 Су бүлү 

2016 8528,96 1 - - 1,47 

2017 8840,52 1 - - 1,47 

2018 9102,20 1 - - 1,47 

14 
«Камэнергостройпром» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте 

 
 

    

14.1 Техник су 

2016 1 277,37 1 - - 0,77 

2017 1527,11 1 - - 0,77 

2018 1887,95 1 - - 0,77 
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№ 

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 

Энергия саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

14.2 Су бүлү (җир өсте агынты сулары) 

2016 1769,05 1 - - - 

2017 1833,68 1 - - - 

2018 1887,95 1 - - - 

14.3 Салкын суны транспортлау 

2016 260,37 1 - - 0,27 

2017 309,82 1 - - 0,27 

2018 317,81 1 - - 0,27 

14.4 Агынты суларны транспортлау 

2016 388,21 1 - - - 

2017 402,36 1 - - - 

2018 414,27 1 - - - 

15 
«Ак Барс» кошчылык комплексы» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

 
 

    

15.1 Су бүлү 

2016 1152,65 1 - - 1,37 

2017 1194,76 1 - - 1,37 

2018 1230,12   1 - - 1,37 

16 
«Кощаково инженерия челтәрләре» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

 
 

    

16.1 Эчә торган су 
2016 685,33 1 - - 1,77 

2017 708,27 1 - - 1,77 
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№ 

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 

Энергия саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

2018 6687,99 1 - - 1,77 

16.2 Су бүлү 

2016 1559,56 1 - - 0,55 

2017 1616,53 1 - - 0,55 

2018 6890,60   1 - - 0,55 

17 
«ЖилБыт» җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыяте 

 
 

    

17.1 Эчә торган су 

2016 222,98 1 - - 2,32 

2017 229,58 1 - - 2,32 

2018 236,38   1 - - 2,32 

17.2 Су бүлү 

2016 513,73 1 - - 0,5 

2017 1378,13 1 - - 0,5 

2018 1418,92   1 - - 0,5 

18 

«Балык Бистәсе торак-коммуналь 

сервисы» җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыяте 

 

 

    

18.1 Эчә торган су 

2016 3618,24 1 - 3,8 2,33 

2017 3751,95 1 - 3,8 2,33 

2018 3863,09 1 - 3,8 2,33 

18.2 Су бүлү 2016 2897,88 1 - - 0,35 
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№ 

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 

Энергия саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

2017 3003,74 1 - - 0,35 

2018 3092,65 1 - - 0,35 

19 

«Саба торак-коммуналь хуҗалыгы 

күптармаклы җитештерү 

предприятиесе» акционерлык 

җәмгыяте 

 

 

    

19.1 Эчә торган су 

2016 7059,37 1 - 3,8 1,48 

2017 7315,06 1 - 3,8 1,48 

2018 7456,63 1 - 3,8 1,48 

19.2 Су бүлү 

2016 3958,83 1 - - 1,88 

2017 4103,44   1 - - 1,88 

2018 4224,90 1 - - 1,88 

21 

«Саба районы Шәмәрдән торак-

коммуналь хуҗалыгы күптармаклы 

җитештерү предприятиесе» ачык 

акционерлык җәмгыяте 

 

 

1 -   

20.1 Эчә торган су 

2016 6770,38 1 - 19,4 1,14 

2017 7015,69 1 - 19,4 1,14 

2018 7166,73 1 - 19,4 1,14 

20.2 Су бүлү 2016 1193,89 1 - - 0,78 



45 

№ 

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 

Энергия саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

2017 1237,51 1 - - 0,78 

2018 1274,14 1 - - 0,78 

21 
«Газпром трансгаз Казань» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

 
 

1 -   

21.1 Су бүлү 

2016 585,76 1 - - 2,5 

2017 607,16 1 - - 2,5 

2018 625,13 1 - - 2,5 

22 

«Азнакай җылылык челтәрләре 

предприятиесе» ачык акционерлык 

җәмгыяте 

      

22.1 Җәлил ш.т.п. кулланучылары       

22.1.1 Эчә торган су  

2016 8738,89 1 - 13,09 1,20 

2017 9057,70 1 - 13,09 1,20 

2018 9325,45 1 - 13,09 1,20 

22.1.2 Су бүлү 

2016 8768,27 1 - - 1,15 

2017 9088,57 1 - - 1,15 

2018 9357,60 1 - - 1,15 

23 
«Тәтеш-Су каналы» акционерлык 

җәмгыяте 

 
 

1 -   



46 

№ 

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 

Энергия саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

23.1 Эчә торган су 

2016 7407,44 1 - 15 1,78 

2017 7676,19 1 - 15 1,78 

2018 7851,54 1 - 15 1,78 

23.2 Су бүлү 

2016 3066,53 1 - - 1,248 

2017 3178,55 1 - - 1,248 

2018 3272,63 1 - - 1,248 

24 
«Нефтебаза» торак милекчеләре 

ширкште 

 
 

    

24.1 Эчә торган су 

2016 192,97 1 - - - 

2017 200,01 1 - - - 

2018 205,93 1 - - - 

24.2 Су бүлү 

2016 158,9 1 - - - 

2017 164,70 1 - - - 

2018 169,57 1 - - - 

25 
 «Коммуналь челтәрләр-Татарстан» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

 
 

    

25.1 Эчә торган су 
2016 19277,57 1 - 3,9 1,93 

2017 19927,64 1 - 3,9 1,93 



47 

№ 

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 

Энергия саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

Су югалту 

дәрәҗәсе 

Электр энергиясенең 

чагыштырма сарыфы 

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

2018 20517,50 1 - 3,9 1,93 

25.2 Су бүлү 

2016 9429,43 1 - - 0,44 

2017 10158,29 1 - - 0,44 

2018 10063,19 1 - - 0,44» 

 

 
Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының тариф чишелешләрен кабул итүне 

оештыру, контрольдә тоту һәм теркәү бүлеге 


