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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2017 елда Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 

2013 ел, 31 декабрь, 1146 нчы карары 

белән расланган Татарстан Республикасы 

территориясендә урнашкан күпфатирлы 

йортлардагы уртак мөлкәтне капиталь 

ремонтлау буенча региональ програм-

маны тормышка ашыруның кыска 

вакытлы планын раслау турында» 2016 

ел, 8 октябрь, 729 нчы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы 

территориясендә урнашкан күпфатирлы 

йортлардагы уртак мөлкәтне капиталь 

ремонтлау буенча региональ програм-

маны тормышка ашыруның кыска 

вакытлы планына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2017 елда Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 31 декабрь, 1146 нчы карары 
белән расланган Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан күпфатирлы 
йортлардагы уртак мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча региональ программаны 
тормышка ашыруның кыска вакытлы планын раслау турында» 2016 ел, 8 октябрь, 
729 нчы карары (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 2017 ел, 28 
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февраль, 118 нче, 2017 ел, 21 март, 161 нче карарлар белән кертелгән үзгәрешләрне 
исәпкә алып) белән расланган Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан 
күпфатирлы йортлардагы уртак мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча региональ 
программаны тормышка ашыруның кыска вакытлы планына (алга таба – Кыска 
вакытлы план) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

V бүлектә: 

икенче абзацта «16 636 836 122,77» саннарын «16 930 632 200,73» саннарына 

алмаштырырга; 

алтынчы абзацта «650 000 000,0» саннарын «943 796 077,96» саннарына 

алмаштырырга; 

тугызынчы абзацта «6 038 695 467,9» саннарын «6 332 491 545,86» саннарына 

алмаштырырга; 

унөченче абзацта «650 000 000,0» саннарын «943 796 077,96» саннарына 

алмаштырырга; 

егерме бишенче абзацта «985 044 279,9», «650 000 000,0», «785 170 432,92» 

саннарын «1 278 840 357,86», «943 796 077,96», «1 078 966 510,88» саннарына 

алмаштырырга; 

«2017 – 2019 елларда күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау үткәрүгә 

финанс чаралары күләме» таблицасында: 

 20 пунктта: 

3 һәм 4 графаларда «985,0» саннарын «1 278,8» саннарына алмаштырырга; 

20.1 пунктчада: 

3 һәм 4 графаларда «650,0» саннарын «943,8» саннарына алмаштырырга; 

3 һәм 4 графаларда «52,4» саннарын «52,2» саннарына алмаштырырга; 

«Барлыгы*» юлында:  

3 графада «16 636,8» саннарын «16 930,6» саннарына алмаштырырга; 

4 графада «6 038,7» саннарын «6 332,5» саннарына алмаштырырга; 

Кыска вакытлы планга 1 нче кушымтада: 

4 пунктта: 

3 графада «16 636,8» саннарын «16 930,6» саннарына алмаштырырга; 

4 графада «6 038,7» саннарын «6 332,5»; саннарына алмаштырырга; 

4.3 пунктчада: 

4 һәм 5 графаларда «650,0» саннарын «943,8» саннарына алмаштырырга; 

Кыска вакытлы планга 2 нче кушымтада: 

«2017 – 2019 еллар буенча барысы» юлында: 

13 һәм 14 графаларда «16 636 836 122,77» саннарын «16 930 632 200,73» 

саннарына алмаштырырга; 

«2017 ел» бүлегендә: 

«2017 ел буенча барысы» юлында: 

13 һәм 14 графаларда «6 038 695 467,90» саннарын «6 332 491 545,86» 

саннарына алмаштырырга; 

17 пунктта: 

13 һәм 14 графаларда «2 486 739 412,25» саннарын «2 780 535 490,21» 

саннарына алмаштырырга; 
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Кыска вакытлы планга 7 нче һәм 8 нче кушымталарны яңа редакциядә бәян 

итәргә (теркәлгәннәр). 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


