


№1053                                                                                                               26.12.2018 ел

      Постановление                           Карар
2019 елга Чистай муниципаль районы
 торак фондындагы торак  биналардан
 файдаланган өчен (найм өчен түләү),
торак биналарны  карап тоткан һәм
 ремонтлаган өчен  түләү күләме турында

Россия Федерациясе   Торак   кодексының  , 156, 158нче маддәләре,  Россия
Федерациясе Хөкүмәтенең 13.08.200 6елгы “Күпфатирлы йортта  уртак мөлкәтне
карап тоту кагыйдәләрен һәм күпфатирлы йортта  уртак мөлкәт белән идарә итү,
карап  тоту  һәм  ремонтлау  буенча  начар  сыйфатлы  һәм  (яки)  билгеләнгән
дәвамлылыктан артып киткән өзеклекләр белән эшләр башкарган һәм хезмәтләр
күрсәткән  очракта  торак  бинаны карап тоткан  һәм ремонтлаган  өчен  түләүләр
күләмен  үзгәртү  кагыйдәләрен  раслау турында”гы   491нче  Карары   нигезендә
Татарстан Республикасы Чистай  муниципаль районы  башкарма  комитеты  

КАРАР БИРӘ:
 1. 01. 01.2019 елдан  31.12.2019  елга кадәр билгеләргә һәм гамәлгә кертергә:

-  әлеге  карарга  Кушымта  нигезендә  муниципаль  торак  фондындагы  торак
биналарны  социаль  найм  килешүләре  һәм  найм  килешүләре  буенча  алучылар,
шулай  ук  хезмәтләр  төрләре  буенча  күпфатирлы  йортлар  белән  идарә  итү
ысулларын  сайлау  турында  карар  кабул  итмәгән    күпфатирлы  йортлардагы
биналар  хуҗалары өчен  торак биналарны карап тоткан һәм ремонтлаган өчен
(төзекләндерүнең барлык төрләре белән)  түләүләр күләмен. 
   2. Чистай муниципаль районы  башкарма комитетының икътисад бүлегенә әлеге
карарны   «Чистопольские  известия»  газетасында  бастырырга  һәм   Чистай
муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга. 
  3.  Әлеге карарның үтәлешенә контрольлек итүне Чистай муниципаль районы
башкарма  комитеты  җитәкчесенең   икътисадый  мәсьәләләр  буенча  беренче
урынбасары Л.Х. Кәшәповага йөкләргә.

Башкарма  комитеты
җитәкчесе                                                                    Э.Р.Хәсәнов



Чистай муниципаль районы
 башкарма комитеты

 Карарына кушымта  
______________ №_______

Муниципаль торак фондындагы торак биналарны социаль найм килешүләре һәм 
найм килешүләре буенча алучылар, шулай ук хезмәтләр төрләре буенча күпфатирлы 
йортлар белән идарә итү ысулларын сайлау турында карар кабул итмәгән   биналар  
хуҗалары өчен  торак биналарны карап тоткан һәм ремонтлаган өчен 
(төзекләндерүнең барлык төрләре белән)  түләүләр күләме   

№
т/
н

Түләүнең исеме Түләү алына торган  
үлчәү берәмлеге 

Хезмәтне үлчәүнед
берәмлек тарифы

(сумнарда

01.01.201
8 елдан

30.06.201
8 елга
кадәр

 01.07.2
018

елдан
31.12.20
18 елга
кадәр.

1 2 3 4 5

1 Торак бинаны наймга алу 
бер айга торак бинаның гомуми

мәйданының бер кв.метры  өчен 
5,50 5,50

2
Торак бинаны капиталь 
ремонтлау 

бер айга торак бинаның гомуми
мәйданының бер кв.метры өчен  

5,85 5,85

3
Торак бинаны карап тоткан 
һәм ремонтлаган өчен түләү, 
шул исәптән   

бер айга торак бинаның гомуми
мәйданының бер кв.метры өчен  

  

 Торак фонд белән идарә итү
бер айга торак бинаның гомуми

мәйданының бер кв.метры өчен  
3,34 3,50

 

Йорт алды территориясен 
җыештыру  (шул исәптән  
контейнер мәйданчыкларын 
җыештыру)

бер айга торак бинаның гомуми
мәйданының бер кв.метры өчен  

3,50 3,66

 

Торак бинаны ремонтлау 
һәм территорияне 
төзекләндерү

бер айга торак бинаның гомуми
мәйданының бер кв.метры өчен  

3,49 3,65

 

Йорт эчендәге инженерлык 
–суүткәрү –канализация 
челтәрен агымдагы 
ремонтлау һәм карап тоту:

бер айга торак бинаның гомуми
мәйданының бер кв.метры өчен  

  



 
     исәпкә алу приборлары 
белән

бер айга торак бинаның гомуми
мәйданының бер кв.метры өчен  

2,3 2,41

 
     исәпкә алу 
приборларыннан башка  

бер айга торак бинаның гомуми
мәйданының бер кв.метры өчен  

2,04 2,14

 

Үзәк җылыту челтәрен 
агымдагы ремонтлау һәм 
карап тоту:

бер айга торак бинаның гомуми
мәйданының бер кв.метры өчен  

  

 
          исәпкә алу приборлары 
белән

бер айга торак бинаның гомуми
мәйданының бер кв.метры өчен  

2,47 2,59

 
     исәпкә алу 
приборларыннан башка  

бер айга торак бинаның гомуми
мәйданының бер кв.метры өчен  

1,58 1,65

 

Йорт эчендәге  электр 
челтәренә техник хезмәт 
күрсәтү 

бер айга торак бинаның гомуми
мәйданының бер кв.метры өчен  

1,05 1,10

Йорт эчендәге  газ 
челтәренә техник хезмәт 
күрсәтү

бер айга торак бинаның гомуми
мәйданының бер кв.метры өчен  

0,24 0,25
Дератизацияләү 
(Дезинсекцияләү)

бер айга торак бинаның гомуми
мәйданының бер кв.метры өчен  

0,17 0,18

4
Каты һәм сыек көнкүреш 
калдыкларын җыю, чыгару 
һәм утильләштерү 

бер айга кеше башыннан 49,30 51,62


