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                                     08.01.2019                         Балык Бистәсе штп.                        № 01пи 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районының  бюджеттагы һәм 

башка кулланучылары өчен 2019 елга 

торак-коммуналь хезмәте күрсәтүләргә  

тарифлар турында 

 

2003 елның 6 октябрендәге  “Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында”  №131-ФЗ номерлы Федераль  

законның 17 маддәсенә ярашлы рәвештә, Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы Уставының 46 маддәсе 1 өлешенең 5 пункты 

нигезендә КАРАР БИРӘМ: 

1. Түбәндәге тарифларны расларга һәм  2019 елның 1 гыйнварыннан   

гамәлгә кертергә: 

- Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы буенча 

2019 елга  гамәлдәге  су белән тәэмин итү һәм  су бүлгеч  челтәрләргә 

тоташтыру өчен  түләү күләмен (кушымта №1); 

- Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы буенча 

2019 елга бюджеттагы  һәм башка кулланучыларга  каты һәм сыек көнкүреш 

калдыкларын  җыйнау һәм чыгару өчен түләү күләмен (кушымта №2). 

2. Әлеге карарның  рәсми басылып чыккан (халыкка җиткерелгән) 

көненнән үз көченә керүен  һәм  2019 елның 1 гыйнварыннан  барлыкка килгән 

хокук мөнәсәбәтләренә таралуын билгеләргә. 

3. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының  2018 елның 11 гыйнварындагы “Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районының  бюджеттагы һәм башка кулланучылары өчен 

2018 елга торак-коммуналь хезмәте күрсәтүләргә  тарифлар турында” 04пи 

номерлы карарының  көчен югалтуын танырга. 

4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль 

районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга. 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


5. Карарның үтәлешенә контрольлек итүне  Татарстан Республикасы 

Балык  Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең 

инфраструктураны  үстерү буенча урынбасары  Д.Н.Ризаевка йөкләргә. 

 

Җитәкче                                                                                            Р.Л. Исланов 

 

 

 

Балык  Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының 

2019 елның 8 гыйнварындагы 

01пи номерлы  карарына 

кушымта №1 

 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы буенча 2019 елга  

гамәлдәге  су белән тәэмин итү һәм  су бүлгеч  челтәрләргә тоташтыру өчен   

түләү күләме 

 

Түләүнең  исеме Хезмәт күрсәтүнең 

үлчәү берәмлеге 

Хезмәт күрсәтүнең 

үлчәү берәмлеге өчен 

нигез  ставкасы   

                    1                  2                       3 

Гамәлдәге  су белән 

тәэмин итү челтәренә 

тоташтыру өчен  тариф  

тоташтыру 4500,00 

 

Гамәлдәге  су бүлгеч 

челтәренә тоташтыру 

өчен  тариф 

тоташтыру                 4500,00 

 

 

                                                                             

Балык  Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының 

2019 елның 8 гыйнварындагы 

01пи номерлы  карарына 

кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы буенча  

2019 елга бюджеттагы  һәм башка кулланучыларга  

 каты һәм сыек көнкүреш калдыкларын  җыйнау һәм чыгару өчен  

түләү күләме 

 



 

 

 

 

 

Түләүнең  исеме 

Хезмәт 

күрсәтүнең 

үлчәү 

берәмлеге  

 

Тарифлар (сумнарда) 

  01.01.2019. 

нан  

30.06.2019 . 

енә кадәр 

 01.07.2019. 

еннән 

 31.12.2019. 

енә кадәр 

 

Сыек көнкүреш калдыкларын 

чыгару 

 

 

куб.м 

 

625,0 

 

650,0 

Каты көнкүреш калдыкларын  

җыйнау һәм чыгару 

 

куб.м 

 

                    

1215,0 

                    

1263,0 


	Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы буенча 2019 елга  гамәлдәге  су белән тәэмин итү һәм  су бүлгеч  челтәрләргә тоташтыру өчен
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