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Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 
дәүләт комитетының "2018 елга кайнар су 
белән тәэмин итүнең ябык 
системаларында кайнар суга тарифлар 
билгеләү турында" 2017 елның 14 
декабрендәге 10-117/кс номерлы карарына 
кушымтага үзгәрешләр кертү хакында 

 

 
 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Салкын су белән тәэмин итү һәм 
ташландык суны чыгару өлкәсендә тарифларны дәүләт тарафыннан җайга салу 
турында" 2013 елның 13 маендагы 406 номерлы карары нигезендә, "Промочистка" 
җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенә салым салу системасы үзгәрүгә бәяле рәвештә 
Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты КАРАР БИРӘ: 
 

1. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының "2018 елга 
кайнар су белән тәэмин итүнең ябык системаларында кайнар суга тарифлар 
билгеләү турында" 2017 елның 14 декабрендәге 10-117/кс номерлы карарына 
кушымтаның 24.1 пунктына, аны яңа редакциядә бәян итеп, үзгәрешләр кертергә: 

 

«24.1 Салкын су бирүче 
"Промочистка" ҖЧҖ 21,99 22,88 1524,82 1524,82» 

 

2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән соң 10 көн узгач үз көченә 
керә. 

 
 

Рәис            М.Р.Зарипов 
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Килештерелде: 
 
 
Рәис урынбасары                  Л.П.Борисова 
 
 
Юридик бүлек башлыгы                Б.И.Вәлиуллин 
 
 
Коммуналь өлкә оешмаларын җайга  
салу идарәсе башлыгы                                                              Л.В.Хәбибуллина 
     
 


