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Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының аерым 

карарларына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Каты коммуналь калдыклар белән эш итү 

өлкәсендә бәя кую нигезләренә үзгәрешләр кертү турында» 2018 елның 25 

июлендәге 867 номерлы карары кабул ителүгә бәйле рәвештә Татарстан 

Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты КАРАР БИРӘ:  

1. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 

«Индивидуаль эшкуар Шакиров Ришат Фәрит улы өчен 2018 – 2020 елларга каты 

коммуналь калдыкларны күмүгә һәм эшкәртүгә чик тарифлар билгеләү турында» 

2017 елның 1 декабрендәге 10-79/кс номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

исемендә «һәм эшкәртүгә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

1 пунктта «һәм эшкәртүгә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

3 пунктта «һәм эшкәртүгә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә). 

2. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының «Чирмешән 

районының коммуналь челтәрләре» ачык акционер җәмгыяте өчен 2018 – 2020 

елларга каты коммуналь калдыкларны күмүгә һәм эшкәртүгә чик тарифлар билгеләү 

турында» 2017 елның 1 декабрендәге 10-92/кс номерлы карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

исемендә «һәм эшкәртүгә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

1 пунктта «һәм эшкәртүгә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

3 пунктта «һәм эшкәртүгә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә); 

2 нче кушымтаның исемендә «һәм эшкәртүгә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

3. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 

«Экосервис» акционер җәмгыяте өчен 2018 – 2020 елларга каты коммуналь 

калдыкларны күмүгә һәм эшкәртүгә чик тарифлар билгеләү турында» 2017 елның 

8 декабрендәге 10-100/кс номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

исемендә «һәм эшкәртүгә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

1 пунктта «һәм эшкәртүгә» сүзләрен төшереп калдырырга; 
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3 пунктта «һәм эшкәртүгә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә); 

2 нче кушымтаның исемендә «һәм эшкәртүгә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

4. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының «Төзеклек 

һәм Яшелләндерү» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте өчен 2018 – 2020 елларга 

каты коммуналь калдыкларны күмүгә һәм эшкәртүгә чик тарифлар билгеләү 

турында» 2017 елның 8 декабрендәге 10-102/кс номерлы карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

исемендә «һәм эшкәртүгә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

1 пунктта «һәм эшкәртүгә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

3 пунктта «һәм эшкәртүгә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә); 

2 нче кушымтаның исемендә «һәм эшкәртүгә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

5. Әлеге карарның гамәлдә булу көче карар үз көченә кергән көннән алып 

2020 елның 31 декабренә кадәр барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә тарала дип 

билгеләргә. 

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

керә. 

 

 

Рәиснең беренче урынбасары            А.Л.Штром 

 



 

 

Татарстан Республикасының Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

2017 елның 1 декабрендәге 10-79/кс 

номерлы карарына 1 нче кушымта 

(Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының  

2018 елның  12 октябрендәге 10-18/кс 

номерлы карары редакциясендә) 

 

 

Индивидуаль эшкуар Шакиров Ришат Фәрит улы тарафыннан башкарыла торган каты коммуналь калдыкларны күмүгә 

2018 – 2020 елларга, календарь бүленештә күрсәтеп, чик тарифлар 

 

 

т/б 

№  

Каты коммуналь калдыклар белән эш итү өлкәсендә  

эшчәнлекнең җайга салына торган төрләрен гамәлгә 

ашыручы муниципаль берәмлекнең, оешманың 

исеме 

Каты коммуналь калдыкларны күмүгә чик тарифлар, сум/куб.м 

2018 ел 2019 ел 2020 ел 

карар үз көченә 

кергән көннән 

алып 2018 елның 

31 декабренә кадәр 

 

1 гыйнвардан 1 июльдән 
1 

гыйнвардан 
1 июльдән 

 Зәй муниципаль районы      

1 
Индивидуаль эшкуар Шакиров Ришат Фәрит улы* 

 
55,42 55,42 58,27 58,27 58,32 

 

<*> Салым салуның гадиләштерелгән системасын куллана. 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 

тарифларлар буенча карарлар кабул итүне оештыру, 

тикшерү һәм документлар белән тәэмин итү бүлеге 
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Татарстан Республикасының Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

2017 елның 1 декабрендәге 10-92/кс 

номерлы карарына 1 нче кушымта 

(Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының  

2018 елның 12 октябрендәге 10-18/кс 

номерлы карары редакциясендә) 

 

 

«Чирмешән районының коммуналь челтәрләре» ачык акционер җәмгыяте тарафыннан башкарыла торган каты коммуналь 

калдыкларны күмүгә 2018 – 2020 елларга, календарь бүленештә күрсәтеп, чик тарифлар 

 

 

т/б 

№  

Каты коммуналь калдыклар белән эш итү 

өлкәсендә  эшчәнлекнең җайга салына 

торган төрләрен гамәлгә ашыручы 

муниципаль берәмлекнең, оешманың 

исеме 

Каты коммуналь калдыкларны күмүгә чик тарифлар, сум/куб.м 

2018 ел 2019 ел 2020 ел 

карар үз көченә 

кергән көннән алып 

2018 елның 31 

декабренә кадәр 

1 гыйнвардан 1 июльдән 1 гыйнвардан 1 июльдән 

 Чирмешән муниципаль районы      

1 
«Чирмешән районының коммуналь 

челтәрләре» ачык акционер җәмгыяте * 
175,57 175,57 175,47 175,47 185,86 

 

<*> Салым салуның гадиләштерелгән системасын куллана. 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының  

тарифларлар буенча карарлар кабул итүне оештыру,  

тикшерү һәм документлар белән тәэмин итү бүлеге 
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Татарстан Республикасының Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

2017 елның 8 декабрендәге 10-100/кс 

номерлы карарына 1 нче кушымта 

(Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

2018 елның 12 октябрендәге 10-18/кс 

номерлы карары редакциясендә) 

 

«Экосервис» акционер җәмгыяте тарафыннан башкарыла торган каты коммуналь калдыкларны күмүгә 

2018 – 2020 елларга, календарь бүленештә күрсәтеп, чик тарифлар 

 

т/б 

№  

Каты коммуналь калдыклар белән эш итү 

өлкәсендә  эшчәнлекнең җайга салына торган 

төрләрен гамәлгә ашыручы муниципаль 

берәмлекнең, оешманың исеме 

Каты коммуналь калдыкларны күмүгә чик тарифлар, сум/куб.м 

2018 ел 2019 ел 2020 ел 

карар үз көченә 

кергән көннән 

алып  

2018 елның  

31 декабренә 

кадәр 

1 гыйнвардан 1 июльдән 1 гыйнвардан 1 июльдән 

 Әлмәт муниципаль районы      

1 «Экосервис» акционер җәмгыяте      

1.1 
Халык 

(тарифлар НДСны исәпкә алып күрсәтелгән)* 
42,98 42,98 45,25 45,25 45,28 

1.2 

Башка кулланучылар (тарифлар НДСны исәпкә 

алып күрсәтелгән) 

 

36,43 36,43 38,35 38,35 38,37 

 

<*> Россия Федерациясе Салым кодексының 168 статьясындагы 6 пунктын гамәлгә ашыру максатларында аерым күрсәтелә 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының  

тарифларлар буенча карарлар кабул итүне оештыру,  

тикшерү һәм документлар белән тәэмин итү бүлеге 
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Татарстан Республикасының Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

2017 елның 8 декабрендәге 10-102/кс 

номерлы карарына 1 нче кушымта 

(Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

2018 елның 12 октябрендәге 10-18/кс 

номерлы карары редакциясендә) 

 

 

«Төзеклек һәм Яшелләндерү» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте  тарафыннан башкарыла торган каты коммуналь 

калдыкларны күмүгә 2018 – 2020 елларга, календарь бүленештә күрсәтеп, чик тарифлар 

 

 

т/б 

№  

Каты коммуналь калдыклар белән эш итү 

өлкәсендә  эшчәнлекнең җайга салына торган 

төрләрен гамәлгә ашыручы муниципаль 

берәмлекнең, оешманың исеме 

Каты коммуналь калдыкларны күмүгә чик тарифлар, сум/куб.м 

2018 ел 2019 ел 2020 ел 

карар үз көченә 

кергән көннән алып 

2018 елның 31 

декабренә кадәр 

1 гыйнвардан 1 июльдән 1 гыйнвардан 1 июльдән 

 Лениногорск муниципаль районы      

1 
«Төзеклек һәм Яшелләндерү» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте  
66,92 66,92 71,05 70,96 70,96 

 

<*> Салым салуның гадиләштерелгән системасын куллана. 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 

тарифларлар буенча карарлар кабул итүне оештыру,  

тикшерү һәм документлар белән тәэмин итү бүлеге 


