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Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 

дәүләт комитетының 2017 елның 1 

декабрендәге 10-85/кс номерлы карары 

белән билгеләнгән «Калдыкларны 

эшкәртүнең экологик системалары» 

идарәче компаниясе җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте өчен 2019 елга каты 

коммуналь калдыкларны күмүгә озак 

вакытка исәпләнгән иң чик 

тарифларны үзгәртү турында 

 

 

 

«Җитештерү һәм куллану калдыклары турында» 1998 елның 24 июнендәге 89-

ФЗ номерлы Федераль законга, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Каты коммуналь 

калдыклар белән эш итү өлкәсендә бәяләр билгеләү турында» 2016 елның 30 

маендагы 484 нчы карарына, Монополиягә каршы Федераль хезмәтнең «Каты 

коммуналь калдыклар белән эш итү өлкәсендә көйләнелә торган тарифларны 

исәпләү буенча методик күрсәтмәләрне раслау турында» 2016 елның 21 ноябрендәге  

1638/16 номерлы боерыгына, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2010 елның 15 июнендәге 468 карары белән расланган Татарстан Республикасы 

Тарифлар буенча дәүләт комитеты турындагы Нигезләмәгә ярашлы рәвештә, каты 

коммуналь калдыкларны күмүгә озакка исәпләнгән иң чик тарифларны 2019-2020 

еллар өчен корректировкалау  максатында Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитеты КАРАР БИРӘ:  

1. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 

«Калдыкларны эшкәртүнең экологик системалары» идарәче компаниясе» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте өчен 2018 - 2020 елларга  каты коммуналь 

калдыкларны күмүгә иң чик тарифлар билгеләү турында» 2017 елның 1 

декабрендәге 10-85/кс номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

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



 

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

2. Әлеге карар рәсми рәвештә бастырылган көннән соң 10 көн эчендә үз 

көченә керә. 

 

 

Рәиснең беренче урынбасары            А.Л.Штром 



 

Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

2017 елның 1 декабрендәге 10-85/кс 

номерлы карарына 

(Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

2018 елның 9 ноябрендәге 10-34/кс 

номерлы карары редакциясендә) 
1 нче кушымта  

 

 

«Калдыкларны эшкәртүнең экологик системалары» идарәче компаниясе» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

тарафыннан күрсәтелә торган каты коммуналь калдыкларны күмүгә  2018 - 2020 елларга,  

алендарь бүленештә күрсәтеп, иң 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 иң чик тарифлар, сум/куб.м 

2018 ел 2019 ел 2020 ел 

1 

гыйнвард

ан 

1 июльдән 

1 

гыйнварда

н 

1 июльдән 

1 

гыйнварда

н 

1 

июльдән 

 Түбән Кама муниципаль районы       

1 

«Калдыкларны эшкәртүнең экологик системалары» 

идарәче компаниясе» җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыяте* 

50,24 50,24 50,24 59,99 59,99 77,15 

 

<*> Салым салуның гадиләштерелгән системасын куллана 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

омитетының тарифларны кабул итүне оештыру,  

тикшерү һәм документлар белән тәэмин итү бүлеге 

 



 

Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

2017 елның 1 декабрендәге 10-85/кс 

номерлы карарына 

(Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

2018 елның 9 ноябрендәге 10-34/кс 

номерлы карары редакциясендә) 
2 нче кушымта  

 

 

«Калдыкларны эшкәртүнең экологик системалары» идарәче компаниясе» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

тарафыннан күрсәтелә торган каты коммуналь калдыкларны күмүгә  2018 - 2020 елларга иң чик тарифларны җайга 

салуның озак вакытка  исәпләнгән параметрлары  

 

 

№ 

т/б 

Каты коммуналь калдыклар белән эш 

итү өлкәсендә эшчәнлекнең җайга 

салына торган төрләрен гамәлгә 

ашыручы оешманың исеме 

Ел 

Операцион 

чыгымнарның 

башлангыч күрсәткече 

Оперцияләр 

чыгымнарының 

нәтиҗәлелеге  

индексы 

Табышның 

норматив 

дәрәҗәсе 

Энергияне сак тоту 

энергосбережения 

энергетика 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

электр энергиясенең 

чагыштырма 

кулланылышы 

мең сум % % кВт·сәг./куб.м 

1 

«Калдыкларны эшкәртүнең экологик 

системалары» идарәче компаниясе» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

     

1.1 Каты коммуналь калдыкларны күмү 

2018 9869,55 1 - 0,01 

2019 14 354,81 1 - 0,01 



 

№ 

т/б 

Каты коммуналь калдыклар белән эш 

итү өлкәсендә эшчәнлекнең җайга 

салына торган төрләрен гамәлгә 

ашыручы оешманың исеме 

Ел 

Операцион 

чыгымнарның 

башлангыч күрсәткече 

Оперцияләр 

чыгымнарының 

нәтиҗәлелеге  

индексы 

Табышның 

норматив 

дәрәҗәсе 

Энергияне сак тоту 

энергосбережения 

энергетика 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

электр энергиясенең 

чагыштырма 

кулланылышы 

мең сум % % кВт·сәг./куб.м 

2020 14 694,45 1 - 0,01 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының тарифларны кабул итүне оештыру,  

тикшерү һәм документлар белән тәэмин итү бүлеге 


