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 ТАТАРСТАН 
   РЕСПУБЛИКАСЫ 
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КОМИТЕТЫ 

 
 

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ       КАРАР 
                          14.09.2018                    Казан ш.                    № 10-17/кс 

 
 

Татарстан Республикасы Тарифлар 
буенча дәүләт комитетының аерым 
карарларының үз көчләрен югалтуын 
тану һәм Татарстан Республикасы 
Тарифлар буенча дәүләт комитетының 
аерым карарларына үзгәрешләр кертү 
турында 

 

 
 

Россия Федерациясе Югары Судының 2018 елның 23 августындагы 11-
АПГ18-11 номерлы апелляция билгеләмәсен үтәү максатында Татарстан 
Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының түбәндәге 
карарларын үз көчләрен югалткан дип танырга: 

"Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 2016 елның 
16 декабрендәге 10-52/кс номерлы карары белән  эчәргә яраклы суга, техник суга 
һәм ташландык суны чыгаруга "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" җаваплылыгы чикләнгән 
җәмгыяте өчен билгеләнгән озак вакытка каралган тарифларны 2018 елга 
төгәлләштерү турында" 2017 елның 15 декабрендәге 10-125/кс номерлы; 
 

"Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 2017 елның 
14 апрелендәге 10-10/кс номерлы карары белән техник суга һәм ташландык суны 
чыгаруга "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте өчен 
билгеләнгән озак вакытка каралган тарифларны 2018 елга төгәлләштерү турында" 
2017 елның 15 декабрендәге 10-126/кс номерлы; 
 

2. "Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының "Эчәргә 
яраклы суга, техник суга һәм ташландык суны чыгаруга "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" 
җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте өчен тарифлар  билгеләү турында" 2016 елның 
16 декабрендәге 10-52/кс номерлы карарына 1 нче кушымтага, аны яңа редакциядә 
бәян итеп (кушымта итеп бирелә), үзгәрешләр кертергә. 
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3. "Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының "Техник 
суга һәм ташландык суны чыгаруга "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" җаваплылыгы 
чикләнгән җәмгыяте өчен тарифлар  билгеләү турында" 2017 елның 14 апрелендәге 
10-10/кс номерлы карарына 1 нче кушымтага, аны яңа редакциядә бәян итеп 
(кушымта итеп бирелә), үзгәрешләр кертергә. 

4. Әлеге карарның гамәлдә булу көче 2018 елның 23 августыннан барлыкка 
килгән хокук мөнәсәбәтләренә тарала. 

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

 
 

Рәис вазыйфаларын вакытлыча башкаручы       
                                                                                                         А.Л.Штром 



 

Татарстан Республикасының Тарифлар 
буенча 
дәүләт комитетының 
2016 елның 16 декабрендәге 10-52/кс 
номерлы карарына 1 нче кушымта 
(Татарстан Республикасы Тарифлар 
буенча дәүләт комитетының  
2018 елның14 сентябрендәге 10-17/кс 
номерлы карары редакциясендә) 

 
Салкын су белән тәэмин итүне һәм ташландык суны чыгаруны гамәлгә ашыручы 

"ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте өчен 2017 – 2019 елларга, календарь буенча бүлеп, эчәргә 
яраклы суга, техник суга һәм ташландык суны чыгаруга 

тарифлар 
 

№ 
т/б 

Муниципаль берәмлекнең, салкын су белән 
тәэмин итүне һәм ташландык суны чыгаруны 

гамәлгә ашыручы оешманың исеме 
Ел 

Эчәргә яраклы суга 
тариф  

 
(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

Техник суга тариф  
 

(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

Ташландык суны 
чыгаруга тариф 

 
(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

 "Чаллы шәһәре"  
муниципаль берәмлеге 

    

1 «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» җаваплылыгы 
чикләнгән җәмгыяте 

    

1.1 Халык 
(тарифлар НДСны исәпкә алып күрсәтелгән)* 

2017 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
2017 елның 30 
июненә кадәр 

19,61  12,99 

2017 елның 1 
июленнән алып 
2017 елның 31 

декабренә кадәр 

20,44  13,53 

2018 елның 1 
гыйнварыннан 20,44  13,09 
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№ 
т/б 

Муниципаль берәмлекнең, салкын су белән 
тәэмин итүне һәм ташландык суны чыгаруны 

гамәлгә ашыручы оешманың исеме 
Ел 

Эчәргә яраклы суга 
тариф  

 
(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

Техник суга тариф  
 

(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

Ташландык суны 
чыгаруга тариф 

 
(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

алып 
2018 елның 30 
июненә кадәр 
2018 елның 1 

июленнән алып 
2018 елның 22 

августына кадәр 

21,22  13,09 

2018 елның 23 
августыннан 

алып 
2018 елның 31 

декабренә кадәр 

21,72  13,09 

2019 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
2019 елның 30 
июненә кадәр 

20,85  13,09 

2019 елның 1 
июленнән алып 
2019 елның 31 

декабренә кадәр 

20,85  13,90 

1.2 
Башка кулланучылар  
(тарифлар НДСны исәпкә алмыйча 
күрсәтелгән) 

2017 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
2017 елның 30 
июненә кадәр 

16,62  11,01 

2017 елның 1 
июленнән алып 
2017 елның 31 

декабренә кадәр 

17,32  11,47 

2018 елның 1 17,32  11,09 
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№ 
т/б 

Муниципаль берәмлекнең, салкын су белән 
тәэмин итүне һәм ташландык суны чыгаруны 

гамәлгә ашыручы оешманың исеме 
Ел 

Эчәргә яраклы суга 
тариф  

 
(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

Техник суга тариф  
 

(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

Ташландык суны 
чыгаруга тариф 

 
(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

гыйнварыннан 
алып 

2018 елның 30 
июненә кадәр 
2018 елның 1 

июленнән алып 
2018 елның 22 

августына кадәр 

17,98  11,09 

2018 елның 23 
августыннан 

алып 
2018 елның 31 

декабренә кадәр 

18,41  11,09 

2019 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
2019 елның 30 
июненә кадәр 

17,67  11,09 

2019 елның 1 
июленнән алып 
2019 елның 31 

декабренә кадәр 

17,67  11,78 

1.3 

Технологик яктан бер-берсенә бәйле булмаган 
үзәкләштерелгән берничә системаның булу-
булмавына бәйле рәвештә тарифларны 
дифференциацияләү: 

 

 21,72  

1.3.1 Суны әзерләгәнче су белән тәэмин итү, елга 

2017 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
2017 елның 30 
июненә кадәр 

 2,08  
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№ 
т/б 

Муниципаль берәмлекнең, салкын су белән 
тәэмин итүне һәм ташландык суны чыгаруны 

гамәлгә ашыручы оешманың исеме 
Ел 

Эчәргә яраклы суга 
тариф  

 
(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

Техник суга тариф  
 

(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

Ташландык суны 
чыгаруга тариф 

 
(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

2017 елның 1 
июленнән алып 
2017 елның 31 

декабренә кадәр 

 2,08  

2018 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
2018 елның 30 
июненә кадәр 

 2,08  

2018 елның 1 
июленнән алып 
2018 елның 31 

декабренә кадәр 

 2,37  

2019 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
2019 елның 30 
июненә кадәр 

 2,31  

2019 елның 1 
июленнән алып 
2019 елның 31 

декабренә кадәр 

 2,31  

1.3.2 Суны әзерләгәнче су белән тәэмин итү 

2017 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
2017 елның 30 
июненә кадәр 

 6,77  

2017 елның 1 
июленнән алып 
2017 елның 31 

декабренә кадәр 

 7,52  
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№ 
т/б 

Муниципаль берәмлекнең, салкын су белән 
тәэмин итүне һәм ташландык суны чыгаруны 

гамәлгә ашыручы оешманың исеме 
Ел 

Эчәргә яраклы суга 
тариф  

 
(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

Техник суга тариф  
 

(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

Ташландык суны 
чыгаруга тариф 

 
(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

2018 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
2018 елның 30 
июненә кадәр 

 6,58  

2018 елның 1 
июленнән алып 
2018 елның 31 

декабренә кадәр 

 6,58  

2019 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
2019 елның 30 
июненә кадәр 

 6,58  

2019 елның 1 
июленнән алып 
2019 елның 31 

декабренә кадәр 

 7,07  

1.3.3 Аеруча пычрак агып төшкән ташландык 
суларны чыгару 

2017 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
2017 елның 30 
июненә кадәр 

  26,75 

2017 елның 1 
июленнән алып 
2017 елның 31 

декабренә кадәр 

  26,75 

2018 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
2018 елның 30 

  26,75 
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№ 
т/б 

Муниципаль берәмлекнең, салкын су белән 
тәэмин итүне һәм ташландык суны чыгаруны 

гамәлгә ашыручы оешманың исеме 
Ел 

Эчәргә яраклы суга 
тариф  

 
(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

Техник суга тариф  
 

(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

Ташландык суны 
чыгаруга тариф 

 
(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

июненә кадәр 
2018 елның 1 

июленнән алып 
2018 елның 31 

декабренә кадәр 

  28,23 

2019 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
2019 елның 30 
июненә кадәр 

  28,23 

2019 елның 1 
июленнән алып 
2019 елның 31 

декабренә кадәр 

  28,63 

1.3.4 
Җир өстеннән агып төшкән ташландык 
суларны хуҗалык-көнкүреш канализациясенә 
чыгару 

2017 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
2017 елның 30 
июненә кадәр 

  6,83 

2017 елның 1 
июленнән алып 
2017 елның 31 

декабренә кадәр 

  6,83 

2018 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
2018 елның 30 
июненә кадәр 

  4,94 

2018 елның 1 
июленнән алып 
2018 елның 31 

  4,94 
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№ 
т/б 

Муниципаль берәмлекнең, салкын су белән 
тәэмин итүне һәм ташландык суны чыгаруны 

гамәлгә ашыручы оешманың исеме 
Ел 

Эчәргә яраклы суга 
тариф  

 
(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

Техник суга тариф  
 

(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

Ташландык суны 
чыгаруга тариф 

 
(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

декабренә кадәр 
2019 елның 1 

гыйнварыннан 
алып 

2019 елның 30 
июненә кадәр 

  4,94 

2019 елның 1 
июленнән алып 
2019 елның 31 

декабренә кадәр 

  5,25 

1.3.5 Җир өстеннән агып төшкән ташландык 
суларны чыгару 

2017 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
2017 елның 30 
июненә кадәр 

  3,49 

2017 елның 1 
июленнән алып 
2017 елның 31 

декабренә кадәр 

  3,49 

2018 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
2018 елның 30 
июненә кадәр 

  2,61 

2018 елның 1 
июленнән алып 
2018 елның 31 

декабренә кадәр 

  2,61 

2019 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
  2,61 
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№ 
т/б 

Муниципаль берәмлекнең, салкын су белән 
тәэмин итүне һәм ташландык суны чыгаруны 

гамәлгә ашыручы оешманың исеме 
Ел 

Эчәргә яраклы суга 
тариф  

 
(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

Техник суга тариф  
 

(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

Ташландык суны 
чыгаруга тариф 

 
(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

2019 елның 30 
июненә кадәр 
2019 елның 1 

июленнән алып 
2019 елның 31 

декабренә кадәр 

  2,79 

1.3.6 Агып төшкән сәнәгать ташландык суларын 
чыгару 

2017 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
2017 елның 30 
июненә кадәр 

  39,50 

2017 елның 1 
июленнән алып 
2017 елның 31 

декабренә кадәр 

  39,50 

2018 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
2018 елның 30 
июненә кадәр 

  39,50 

2018 елның 1 
июленнән алып 
2018 елның 31 

декабренә кадәр 

  45,25 

2019 елның 1 
гыйнварыннан 

алып 
2019 елның 30 
июненә кадәр 

  45,25 

2019 елның 1 
июленнән алып   48,24» 



11 
 

№ 
т/б 

Муниципаль берәмлекнең, салкын су белән 
тәэмин итүне һәм ташландык суны чыгаруны 

гамәлгә ашыручы оешманың исеме 
Ел 

Эчәргә яраклы суга 
тариф  

 
(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

Техник суга тариф  
 

(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

Ташландык суны 
чыгаруга тариф 

 
(бер ставкалы), 
сум/куб.метр 

2019 елның 31 
декабренә кадәр 

<*> Россия Федерациясе Салым кодексының 168 статьясындагы 6 пунктын (икенче өлеш) гамәлгә ашыру максатларында аерым күрсәтелә. 
 
Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының  
тарифларны кабул итүне оештыру,  
тикшерү һәм документлар белән тәэмин итү бүлеге 
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Татарстан Республикасының Тарифлар 
буенча 
дәүләт комитетының 
2017 елның 14 апрелендәге 10-10/кс 
номерлы карарына 1 нче кушымта 
(Татарстан Республикасы Тарифлар 
буенча дәүләт комитетының  
2018 елның 14 сентябрендәге 10-17/кс 
номерлы карары редакциясендә) 

 
Салкын су белән тәэмин итүне һәм ташландык суны чыгаруны гамәлгә ашыручы 

"ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте өчен 2017 – 2020 елларга, календарь буенча бүлеп, техник 
суга һәм ташландык суны чыгаруга 

тарифлар 
 

№ 
т/б 

Муниципаль берәмлекнең, салкын су белән тәэмин 
итүне һәм ташландык суны чыгаруны гамәлгә 

ашыручы оешманың исеме 
Ел 

Тариф 
техник суга 

(бер ставкалы), сум/куб.метр 

Тариф 
ташландык суны чыгаруга 

(бер ставкалы), сум/куб.метр 

 "Чаллы шәһәре"  
муниципаль берәмлеге 

   

1 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» җаваплылыгы чикләнгән 
җәмгыяте 
(тарифлар НДСны исәпкә алмыйча күрсәтелгән) 

 
  

1.1 

Технологик яктан бер-берсенә бәйле булмаган 
үзәкләштерелгән берничә системаның булу-
булмавына бәйле рәвештә тарифларны 
дифференциацияләү: 

 

  

1.1.1 кабат кулланыла торган су белән тәэмин итү 

карар үз көченә 
кергән көннән алып 

2017 елның 30 
июненә кадәр 

1,76  

2017 елның 1 
июленнән алып 
2017 елның 31 

декабренә кадәр 

1,86  



13 
 

№ 
т/б 

Муниципаль берәмлекнең, салкын су белән тәэмин 
итүне һәм ташландык суны чыгаруны гамәлгә 

ашыручы оешманың исеме 
Ел 

Тариф 
техник суга 

(бер ставкалы), сум/куб.метр 

Тариф 
ташландык суны чыгаруга 

(бер ставкалы), сум/куб.метр 
2018 елның 1 

гыйнварыннан алып 
2018 елның 30 
июненә кадәр 

1,73  

2018 елның 1 
июленнән алып 
2018 елның 31 

декабренә кадәр 

1,73  

2019 елның 1 
гыйнварыннан алып 

2019 елның 30 
июненә кадәр 

1,73  

2019 елның 1 
июленнән алып 
2019 елның 31 

декабренә кадәр 

1,89  

 

 2020 елның 1 
гыйнварыннан алып 

2020 елның 30 
июненә кадәр 

1,89  

2020 елның 1 
июленнән алып 
2020 елның 31 

декабренә кадәр 

1,89  

1.1.2 әйләнештәге су белән тәэмин итү 

карар үз көченә 
кергән көннән алып 

2017 елның 30 
июненә кадәр 

2,20  

2017 елның 1 
июленнән алып 
2017 елның 31 

декабренә кадәр 

2,20  

2018 елның 1 2,20  



14 
 

№ 
т/б 

Муниципаль берәмлекнең, салкын су белән тәэмин 
итүне һәм ташландык суны чыгаруны гамәлгә 

ашыручы оешманың исеме 
Ел 

Тариф 
техник суга 

(бер ставкалы), сум/куб.метр 

Тариф 
ташландык суны чыгаруга 

(бер ставкалы), сум/куб.метр 
гыйнварыннан алып 

2018 елның 30 
июненә кадәр 
2018 елның 1 

июленнән алып 
2018 елның 31 

декабренә кадәр 

2,36  

2019 елның 1 
гыйнварыннан алып 

2019 елның 30 
июненә кадәр 

2,36  

2019 елның 1 
июленнән алып 
2019 елның 31 

декабренә кадәр 

2,40  

2020 елның 1 
гыйнварыннан алып 

2020 елның 30 
июненә кадәр 

2,40  

2020 елның 1 
июленнән алып 
2020 елның 31 

декабренә кадәр 

2,64  

1.1.3 химияле агып төшкән ташландык суларны чыгару 

карар үз көченә 
кергән көннән алып 

2017 елның 30 
июненә кадәр 

 148,16 

2017 елның 1 
июленнән алып 
2017 елның 31 

декабренә кадәр 

 148,99 

2018 елның 1 
гыйнварыннан алып  148,99 



15 
 

№ 
т/б 

Муниципаль берәмлекнең, салкын су белән тәэмин 
итүне һәм ташландык суны чыгаруны гамәлгә 

ашыручы оешманың исеме 
Ел 

Тариф 
техник суга 

(бер ставкалы), сум/куб.метр 

Тариф 
ташландык суны чыгаруга 

(бер ставкалы), сум/куб.метр 
2018 елның 30 
июненә кадәр 
2018 елның 1 

июленнән алып 
2018 елның 31 

декабренә кадәр 

 153,57 

2019 елның 1 
гыйнварыннан алып 

2019 елның 30 
июненә кадәр 

 153,57 

2019 елның 1 
июленнән алып 
2019 елның 31 

декабренә кадәр 

 158,20 

 

 2020 елның 1 
гыйнварыннан алып 

2020 елның 30 
июненә кадәр 

 158,20 

2020 елның 1 
июленнән алып 
2020 елның 31 

декабренә кадәр 

 160,54 

1.1.4 шламлы агып төшкән ташландык суларны чыгару 

карар үз көченә 
кергән көннән алып 

2017 елның 30 
июненә кадәр 

 7,23 

2017 елның 1 
июленнән алып 
2017 елның 31 

декабренә кадәр 

 7,23 

2018 елның 1 
гыйнварыннан алып 

2018 елның 30 
 6,85 



16 
 

№ 
т/б 

Муниципаль берәмлекнең, салкын су белән тәэмин 
итүне һәм ташландык суны чыгаруны гамәлгә 

ашыручы оешманың исеме 
Ел 

Тариф 
техник суга 

(бер ставкалы), сум/куб.метр 

Тариф 
ташландык суны чыгаруга 

(бер ставкалы), сум/куб.метр 
июненә кадәр 
2018 елның 1 

июленнән алып 
2018 елның 31 

декабренә кадәр 

 6,85 

2019 елның 1 
гыйнварыннан алып 

2019 елның 30 
июненә кадәр 

 6,85 

2019 елның 1 
июленнән алып 
2019 елның 31 

декабренә кадәр 

 7,45 

2020 елның 1 
гыйнварыннан алып 

2020 елның 30 
июненә кадәр 

 7,45 

2020 елның 1 
июленнән алып 
2020 елның 31 

декабренә кадәр 

  7,61» 

 
Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының  
тарифларны кабул итүне оештыру,  
тикшерү һәм документлар белән тәэмин итү бүлеге 


