
                                                                                                     

Татарстан Республикасы 

Балык  Бистәсе муниципаль район Советы 

 

КАРАР №XXV-2 

 

Балык  Бистәсе штп.                                                              2017 елның 28 декабре 

 

 

2018 елга Татарстан Республикасы Балык  

Бистәсе муниципаль районында торак 

бинадан файдалану (вакытлыча 

файдалануга алынган өчен  түләүләр),  

күп фатирлы йортны тоту өчен түләүләр 

күләме турында 

 

 

          Россия Федерациясе  Торак кодексының 156, 158 маддәләре, Татарстан 

Президентының 2017 елның 30 ноябрендәге  УП-1037 номерлы  “2018 елга 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләрендә коммуналь хезмәтләр өчен 

гражданнар  керткән түләүләр күләме үзгәрешенең соңгы чик (максималь)  

индекслары турында”гы Указы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2010 елның 9 апрелендәге 250 номерлы  “Халыкка күрсәтелүче торак һәм 

коммуналь хезмәтләрнең сыйфатын  күтәрү буенча чаралар  һәм алар өчен түләүләр 

күләменең нигезле булуы турында” гы карары, Татарстан Республикасы Балык  

Бистәсе муниципаль районы Уставының 30 маддәсе 1 кисәгенең 34 пункты 

нигезендә Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль район Советы 

КАРАР БИРӘ: 

           1. Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль районы  буенча  2018 

елга  торак бинадан файдалану (наем өчен  түләүләр), социаль наем  килешүләре һәм 

муниципаль  торак фонды биналарын наем килешүләре буенча хак түләп вакытлыча 

файдалануга алучылар өчен биналарны  тотуга түләүләр, күп фатирлы  йорт белән  

идарә итү ысулын сайлау турында карар кабул итмәгән торак бина хуҗалары өчен 

торак бинаны тоту өчен түләүләр, шулай ук гомуми җыелышта торак биналарны 

тоту өчен  түләү күләмен билгеләү турында  карар кабул итмәгән күп фатирлы 

йортларда яшәүче хуҗалар өчен  түләүләр күләмен кушымтага ярашлы рәвештә  

расларга һәм 2018 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә кертергә. 

2.Карарның  рәсми бастырып чыгару (халыкка игълан итү) көненнән үз көченә 

керүен һәм 2018 елның 1 гыйнварыннан  барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләрен 

колачлавын билгеләргә.  

3.Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль районы  Советының 

2016 елның 15 декабрендагы XIV-2 номерлы “Татарстан Республикасы Балык  

Бистәсе муниципаль районында 2017 елга  торак бинадан файдалану (наем өчен  

түләү), күп фатирлы йортта торак бинаны тоту өчен  түләү күләме турында”гы 

карарының үз көчен югалтуын танырга 



 

4.Карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль районының 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча мәгълүмати-телекоммуникацион  

Интернет челтәрендәге рәсми сайтында һәм http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы 

буенча мәгълүмати-телекоммуникацион  Интернет челтәрендәге  “Татарстан 

Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга. 

5. Бу карарның үтәлешенә контрольлек итүне Татарстан Республикасы Балык  

Бистәсе муниципаль район Советының транспорт, төзелеш һәм торак-коммуналь 

хуҗалыгы буенча комиссиясенә йөкләргә. 

 

Татарстан Республикасы  

Балык  Бистәсе муниципаль  

район Советы рәисе 

вазыйфаларын башкаручы:                                                               И.Г.Ибраһимов 
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                                                                           Татарстан Республикасы  

                                                                                              Балык  Бистәсе муниципаль  

район Советының 

2017 елның 28 декабрендагы 

XXV-2 номерлы карарына 

кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль районы  буенча 

2018 елга  торак бинадан файдалану (вакытлыча  файдалануга алынган өчен  

түләүләр), социаль наем  килешүләре һәм муниципаль  торак фонды 

биналарын наем килешүләре буенча хак түләп вакытлыча файдалануга 

алучылар өчен биналарны  тотуга түләүләр, күп фатирлы  йорт белән  идарә 

итү ысулын сайлау турында карар кабул итмәгән торак бина хуҗалары өчен 

торак бинаны тоту өчен түләүләр, шулай ук гомуми җыелышта торак 

биналарны тоту өчен  түләү күләмен билгеләү турында  карар кабул итмәгән 

күп фатирлы йортларда яшәүче 

хуҗалар өчен 

түләүләр күләме 
 

 

 

Хезмәт күрсәтүне 

үлчәү берәмлеге 

Тариф  (сумнарда) 

 

2018 елның 1 

гыйнварыннан   

2018 елның 

 30 июненә 

кадәр 

2018 елның 

1 июленнән 

2018 елның 

31 декабрена 

кадәр 

Торак фонды белән идарә итү 1 айда торак 

бинаның гомуми 

мәйданы кв.м. ларда  

1,68 1,74 

Биналарга агымдагы ремонт 

һәм йорт яны 

территориясендә уңайлылык 

булдыру  

 

1 айда торак 

бинаның гомуми 

мәйданы кв.м. ларда 

2,32 2,41 

Йорт эчендәге инженерлык  

су үткәрү-канализация 

челтәренә агымдагы ремонт 

һәм аны тоту 

1 айда торак 

бинаның гомуми 

мәйданы кв.м. ларда 

2,32 2,41 

Йорт эчендәге үзәктән 

җылыту челтәренә агымдагы 

ремонт һәм аны тоту 

1 айда торак 

бинаның гомуми 

мәйданы кв.м. ларда 

1,42 1,47 



 

 

 

Йорт эчендәге электр белән 

тәэмин итү   челтәренә 

агымдагы ремонт һәм аны 

тоту 

1 айда торак 

бинаның гомуми 

мәйданы кв.м. ларда 

1,05 1,09 

Йорт эчендәге газ белән  

тәэмин итү   челтәренә 

агымдагы ремонт һәм аны 

тоту 

1 айда торак 

бинаның гомуми 

мәйданы кв.м. ларда 

0,25 0,26 

Торак бинадан файдаланган 

өчен (наем өчен)   

1 айда торак 

бинаның гомуми 

мәйданы кв.м. ларда 

5,00 5,85 

Каты көнкүреш калдыкларын 

чыгару һәм калдыкларны 

файдалы эшкә  тоту 

на 1 человека 37,72 39,23 

Сыек  көнкүреш 

калдыкларын чыгару  

м. куб. 130,96 136,20 


