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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 128 от .21.06.2018 
 

 КАРАР 

 

2018-2019 елларга халыкка күрсәтелә торган торак хезмәтләренә 

тарифларны раслау турында  

 

Россия Федерациясенең Торак Кодексы, “Коммуналь комплекс 

оешмаларының тарифларын җайга салу нигезләре турында” 2004 елның 30 

декабрендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законы, «Халыкка күрсәтелә торган 

торак һәм коммуналь хезмәтләрнең сыйфатын арттыру һәм шулар өчен 

түләүләрнең нигезлеге турында” Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2010 елның 9 апрелендәге 250 номерлы карары, “Торак һәм 

коммуналь хезмәтләр күрсәткәндә халыкның хокукларын һәм мәнфәгатьләрен 

яклауның нәтиҗәлелеген арттыру буенча чаралар турында” 2010 елның 19 

февралендәге 85 номерлы карары нигезендә, Апас муниципаль районы 

Башкарма комитеты карар итте: 

1.2018 елның 1 июленнән 2019 елның 30 июненә кадәр 1 номерлы 

кушымтадагы  халыкка күрсәтелә торган торак хезмәтләренә тарифларны 

билгеләргә һәм гамәлгә кертергә. 

2.Әлеге карарны “Йолдыз” район газетасында  бастырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен тикшерүне  үземә йөклим. 

 

Җитәкче                                                                    А.Н. Гыйбадуллин 

 
 

 



1 номерлы кушымта  

 

1 июленнән 2019 елның 30 июненә кадәр халыкка күрсәтелә торган торак 

хезмәтләренә тарифлар  

 

№   

Түләү атамасы 

 

 

 

 

Хезмәтнең үлчәү 

берәмлеге 

Хезмәтнең үлчәү берәмлеге өчен 

түләү 

Штп 

Апас  

Каратун 

авыл 

җирлеге 

Коштау

лы авыл 

җирлеге 

Шәмбалы

ечы авыл 

җирлеге 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Торак фонд белән идарә итү Торак бинаның 

гомуми мәйданынан 

кв.м аена 

0,68 0,68 0,68 0,68 

2. Торак бинаны капиталь ремонтлау Торак бинаның 

гомуми 

мәйданынан кв.м 

аена 

5,85 5,85 5,85 5,85 

3. Бинаны ремонтлау  һәм 

территориясен төзекләндерү  

Торак бинаның 

гомуми 

мәйданынан кв.м 

аена 

2,18 2,18 2,18 2,18 

4. Бина эчендәге инңенер су-

канализация челтәрләренең 

агымдагы ремонты һәм аларны карап 

тору  

Торак бинаның 

гомуми 

мәйданынан кв.м 

аена 

1,63 1,63 1,63 1,63 

5. электр белән тәэмин итү челтәрләрен Торак бинаның 

гомуми 

мәйданынан кв.м 

аена 

0,88 0,88 0,88 0,88 

6. Найм буенча база ставкасы Торак бинаның 

гомуми 

мәйданынан кв.м 

аена 

5,15 5,00 5,00 5,00 

7. Каты көнкүреш калдыкларны җыю, 

алып чыгу 

Кеше/аена 24,47 24,47 24,47 24,47 

 

 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары                           А.М. Хәсәнов    


