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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «2014 – 2021 елларга 
Татарстан Республикасы халкын 
сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь 
хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән 
тәэмин итү» дәүләт программасын раслау 
турында» 2014 ел, 30 апрель, 289 нчы 
карарына үзгәрешләр кертү хакында 
 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2021 елларга 

Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык 

хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт программасын раслау турында»                

2014 ел, 30 апрель, 289 нчы карарына (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2014 ел, 13 декабрь, 985 нче; 2015 ел, 20 март, 179 нчы; 2015 ел,                     

15 сентябрь, 677 нче; 2015 ел, 9 декабрь, 931 нче; 2016 ел, 31 май, 362 нче; 2016 ел, 

21 сентябрь, 669 нчы; 2016 ел, 20 декабрь, 954 нче; 2017 ел, 18 февраль, 102 нче; 

2017 ел, 30 май, 322 нче; 2017 ел, 26 июнь, 434 нче; 2017 ел, 27 сентябрь, 728 нче; 

2017 ел, 6 октябрь, 765 нче; 2018 ел, 17 гыйнвар, 9 нчы; 2018 ел, 30 март, 198 нче; 

2018 ел, 11 июнь, 450 нче; 2018 ел, 22 сентябрь, 840 нчы; 2018 ел, 24 сентябрь,                

841 нче; 2018 ел, 20 декабрь, 1183 нче; 2019 ел, 6 февраль, 79 нчы карары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

5 нче пунктта «Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре 

министрлыгы» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы 

халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән 

тәэмин итү» дәүләт программасында (алга таба – Программа): 

Программа паспортында: 
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«Ярдәмче программалар исемлеге» юлының 3 нче пунктында «2014 –                     

2020 елларга» сүзләрен «2014 – 2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 
 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре» 
юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре  

Программаны финанслауның гомуми күләме 119 866 437,6 мең 

сум тәшкил итә, шул исәптән: 
 

(мең сум) 
Ел Барысы 

акча 

Татарстан 

Респуб-
ликасы  

бюджеты 

акчасы 
 

Җәлеп итәргә планлаштырыла торган түбәндәгеләр акчасы 

федераль 

бюджет 
акчасы 

Торак-коммуналь 

хуҗалыкны 
реформалаш-

тыруга булышлык 
күрсәтү фонды – 

дәүләт 

корпорациясе 

«Моношә-

һәрләрне 
үстерү 

фонды» 
коммерциягә 

карамаган 

оешмасы 

җирле 

бюджетлар 

бюджеттан 

тыш 
чыганак-

лар 

2014 8096056,1 2455333,2 93697,7 2305397,7 - 1071945,0 2169682,5 

2015 13058360,5 8216205,3 476375,4 943296,5 - 1072931,0 2349552,3 

2016 13108832,9 7963565,2 527497,6 998546,7 160612,4 1071474,0 2387136,9 

2017 20502224,4 13281914,1 2930203,5 437361,5 369706,2 791449,6 2691589,6 

2018 20216801,2 12814081,1 1567239,6 - 431867,2 1358916,7 4044696,6 

2019 15868777,5 8154452,7 2716501,1 - 169473,7 1072931,0 3787810,3 

2020 14510513,9 7653670,9 1996101,7 - - 1072931,0 3787810,3 

2021 14504971,2 8211232,9 1432897,0 - - 1072931,0 3787810,3 

Бар-

лыгы 

119866437,6 68817829,4 11740513,6 4684602,4 11131659,5 8585509,3 25006088,8 

 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен 

төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 

 
«Программа максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан көтелә 

торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм Программаның 
бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлында: 

бишенче абзацта «0,8» саннарын «0,6» саннарына алыштырырга; 
җиденче абзацта «27,6» саннарын «28,5» саннарына алыштырырга; 
сигезенче абзацта «76,2» саннарын «77,1» саннарына алыштырырга; 
Программаның 1 бүлегендәге 1.1 нче бүлекчәсенең 1 нче таблицасыннан соң 

өченче абзацта икенче җөмләне төшереп калдырырга; 
Программаның 2 бүлегендә: 
егерме бишенче абзацта «0,8» саннарын «0,6» саннарына алыштырырга; 
егерме җиденче абзацта «27,6» саннарын «28,5» саннарына алыштырырга; 
егерме сигезенче абзацта «76,2 процент» сүзләрен «77,1 процент» сүзләренә 

алыштырырга; 
2.3 бүлекчә исемендә «2014 – 2020 елларга» сүзләрен «2014 –                          

2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 
Программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«3. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Программаны тормышка ашыруны фаразланган финанслар белән тәэмин итү 
Татарстан Республикасы бюджеты һәм билгеләнгән тәртиптә җәлеп итәргә 
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планлаштырыла торган федераль бюджет, «Торак-коммуналь хуҗалыкны 
реформалаштыруга булышлык күрсәтү фонды – дәүләт корпорациясе, 
«Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциягә карамаган оешмасы, җирле 
бюджетлар һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы исәбеннән гамәлгә ашырыла. 

2014 – 2021 елларда Программаны финанслауның фаразланган гомуми күләме 

119 866 437,6 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 
 

(мең сум) 

Ел Барысы 

акча 

Татарстан 

Респуб-

ликасы  

бюджеты 

акчасы 

Җәлеп итәргә планлаштырыла торган түбәндәгеләр акчасы 

федераль 

бюджет 

акчасы 

Торак-

коммуналь 

хуҗалыкны 

реформалаш-

тыруга 

булышлык 

күрсәтү фонды 

– дәүләт 

корпорациясе 

«Моношә-

һәрләрне 

үстерү 

фонды» 

коммерцияг

ә карамаган 

оешмасы 

җирле 

бюджетлар 

бюджеттан 

тыш 

чыганак-

лар 

2014 8096056,1 2455333,2 93697,7 2305397,7 - 1071945,0 2169682,5 

2015 13058360,5 8216205,3 476375,4 943296,5 - 1072931,0 2349552,3 

2016 13108832,9 7963565,2 527497,6 998546,7 160612,4 1071474,0 2387136,9 

2017 20502224,4 13281914,1 2930203,5 437361,5 369706,2 791449,6 2691589,6 

2018 20216801,2 12814081,1 1567239,6 - 431867,2 1358916,7 4044696,6 

2019 15868777,5 8154452,7 2716501,1 - 169473,7 1072931,0 3787810,3 

2020 14510513,9 7653670,9 1996101,7 - - 1072931,0 3787810,3 

2021 14504971,2 8211232,9 1432897,0 - - 1072931,0 3787810,3 

Бар-

лыгы 

119866437,6 68817829,4 11740513,6 4684602,4 1131659,5 8585509,3 25006088,8 

 

Программаның юнәлешләре буенча финанслау күләмнәре, тиешле бюджетлар 

мөмкинлекләреннән чыгып, ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Программаның барлык чыганаклар исәбеннән ресурслар белән тәэмин 

ителеше һәм Программаны тормышка ашыру өчен Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнарының фаразланган бәясе аңа теркәлгән кушымтада бирелә.»; 
 

Программага теркәлгән кушымтаны яңа редакциядә (карарга теркәлә) бәян 

итәргә; 

 
«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән 

тәэмин итү» ярдәмче программасында (алга таба – 1 нче ярдәмче программа): 
1 нче ярдәмче программа паспортында: 
«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре һәм 

чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре һәм 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме                           

1 323 329,2 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән:  
 (мең сум) 

Ел Барысы 

 

шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 

Респуб-

ликасы  

бюджеты 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган 

федераль 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган 

җирле 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган 

бюджеттан 
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чыганаклары акчасы бюджет  бюджетлар тыш 

чыганаклар 

2014 172665,2 48881,1 10291,29 - 113492,8 

2015 150616,3 48407,5 11958,04 - 90250,8 

2016 221114,6 49907,58 16701,23 - 154505,8 

2017 167497,6 48711,78 5137,99 - 113647,8 

2018 216550,2 49165,0 14685,98 - 152699,2 

2019 136885,3 50000,0 7885,3 - 79000,0 

2020 129000,0 50000,0 * - 79000,0 

2021 129000,0 50000,0 * - 79000,0 

Барлыгы 1323329,2 395073,0 66659,8 - 861596,4 

 

*Чараларны финанслау күләмнәре Россия Федерациясенең 
Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгында 
конкурс нигезендә сайлап алуны үтү йомгаклары буенча ел 
саен тәгаенләнергә тиеш»; 

 

«Ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлының икенче абзацында «2018 елда – 67 гаилә; 

2019 елда – 35 гаилә;» сүзләрен «2018 елда – 69 гаилә; 2019 елда – 53 гаилә;» 

сүзләренә алыштырырга; 

1 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 1 323 329,2 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән түбәндәгеләр исәбеннән: 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 392 073,0 мең сум; 

бер бала туганда (уллыкка алганда) Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән социаль түләүләр – 3 000,0 мең сум; 

федераль бюджет акчасы – 66 659,8 мең сум; 

яшь гаиләләрнең үз һәм заем акчасы – 861 596,4 мең сум; 

шул исәптән еллар буенча: 

 
 (мең сум) 

Ел Барысы шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 

Республикасы  

бюджеты 

 

бер бала туганда 

(уллыкка 

алганда) 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты акчасы 

исәбеннән 

социаль 

түләүләр 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган 

федераль 

бюджет 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган 

җирле 

бюджетлар 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган 

бюджеттан тыш 

чыганаклар 

2014 172665,2 48881,1 - 10291,29 - 113492,8 

2015 150616,3 48407,5 - 11958,04 - 90250,8 

2016 221114,6 49907,58 - 16701,23 - 154505,8 

2017 167497,6 48711,78 - 5137,99 - 113647,8 

2018 216550,2 49165,0 - 14685,98 - 152669,2 

2019 136885,3 49000,0 1000 7885,3 - 79000,0 
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2020 129000,0 49000,0 1000 * - 79000,0 

2021 129000,0 49000,0 1000 * - 79000,0 

Барлыгы 1323329,2 392073,0 3000 66659,8 - 861596,4 

 
Чараларны финанслау күләмнәре Россия Федерациясенең Төзелеш һәм торак-

коммуналь хуҗалык министрлыгында конкурс нигезендә сайлап алуны үтү 
йомгаклары буенча ел саен тәгаенләнергә тиеш. 

Ярдәмче программаны федераль бюджет акчасы исәбеннән ел саен 
финанслауның фаразланган (фаразланыла торган) күләмнәрен исәпләү түбәндәге 
формула буенча гамәлгә ашырыла: 

 
Р + М 

Ф = ——— × У, 
1 – У 

монда: 

Ф – Ярдәмче программа чараларын финанслашу өчен ел саен җәлеп ителә 

торган федераль бюджет акчасының иң чик күләме; 

Р – Ярдәмче программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән ел саен финанслау күләме; 

М – Ярдәмче программаны муниципаль берәмлекләр бюджетлары акчасы 

исәбеннән ел саен финанслау күләме; 

У – Татарстан Республикасы чыгым йөкләмәләрен субсидияләр исәбеннән 

финанслашу дәрәҗәсе. 

Татарстан Республикасы чыгым йөкләмәләрен субсидияләр исәбеннән 

финанслашу дәрәҗәсенең мәгънәсе түбәндәге формула буенча билгеләнә: 

 
    0,3 

У = ———, 
 РБО 

монда: 
РБО – чираттагы финанс елына Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия 

Федерациясе субъектларының бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләрне 
бүлү турында» 2004 елның 22 ноябрендәге 670 номерлы карары белән расланган 
Россия Федерациясе субъектларының бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 
дотацияләрне бүлү методикасы нигезендә исәпләп чыгарылган Татарстан 
Республикасының хисап бюджет тәэминаты дәрәҗәсе. 

Ярдәмче программаны планлаштырыла торган елларда федераль бюджет 
акчасы исәбеннән финанслауның факттагы күләме Россия Федерациясе Хөкүмәте 
тарафыннан вәкаләт бирелгән федераль башкарма хакимият органы үткәрә торган 
конкурс нигезендә сайлап алулар йомгаклары буенча билгеләнә.»; 

5 бүлекнең сигезенче абзацында «441» саннарын «461» саннарына 
алыштырырга; 

1 нче ярдәмче программага теркәлгән 1 нче кушымтаны яңа редакциядә 
(карарга теркәлә) бәян итәргә; 

«2014 – 2020 елларга территорияләрне комплекслы үзләштерү һәм үстерү 
проектларын тормышка ашыру» ярдәмче программасында (алга таба – 2 ярдәмче 
программасы): 



6 

2 нче ярдәмче программа исемендә «2014 – 2020 елларга» сүзләрен «2014 – 
2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

2 нче ярдәмче программа паспортында: 
«Ярдәмче программа исеме» һәм «Ярдәмче программаны тормышка ашыру 

вакытлары һәм этаплары» юлларында «2014 – 2020 елларга» сүзләрен «2014 –       
2021 елларга» сүзләренә алыштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 
күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, Ярдәмче 

программаны 

финанслау күләме 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме                           

6 914 797,0 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

 
                                                                                                                           (мең сум) 

Ел Барысы 

акча 

Шул исәптән   

Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы  

җәлеп итәргә планлаштыра 

торган федераль бюджет 

акчасы 

2014 - - - 

2015 539724,23 161917,27 377806,96 

2016 657587,71 197276,31 460311,40 

2017 2559239,13 767771,73 1791467,40 

2018 1733178,9 519953,7 1213225,2 

2019 1425067,1 427520,2 997546,9 

2020 * * * 

2021 * * * 

Барлыгы 6914797,0 2074439,2 4840357,9 

 

*Чараларны финанслау күләмнәре Россия Федерациясе 

субъектлары арасында субсидияләрне бүлү нәтиҗәләре буенча 

ел саен тәгаенләнергә тиеш»; 

 
2 нче ярдәмче программаның 2 бүлегендә: 
егерменче абзацта «2014 – 2020 елларда» сүзләрен «2014 – 2021 елларда» 

сүзләренә алыштырырга; 
егерме өченче абзацта «2016 – 2020 еллар» сүзләрен «2016 – 2021 еллар» 

сүзләренә алыштырырга; 
2 ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми планлаштырыла торган күләме                           

6 914 797,0 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 
(мең сум) 

Ел Барысы 

акча 

Шул исәптән  

Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган 

федераль бюджет акчасы 
 

2014 - - - 

2015 539724,23 161917,27 377806,96 

2016 657587,71 197276,31 460311,40 

2017 2559239,13 767771,73 1791467,40 

2018 1733178,9 519953,7 1213225,2 
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Ел Барысы 

акча 

Шул исәптән  

Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган 

федераль бюджет акчасы 
 

2019 1425067,1 427520,2 997546,9 

2020 * * * 

2021 * * * 

Барлыгы 6914797,0 2074439,2 4840357,9 

 

Ярдәмче программа чараларын финанслау күләмнәре Россия Федерациясе 

субъектлары арасында субсидияләрне бүлү нәтиҗәләре буенча ел саен 

тәгаенләнергә тиеш. 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән финанслау, Татарстан 

Республикасы чыгым йөкләмәләрен финанслашу дәрәҗәсен исәпкә алып, Ярдәмче 

программада катнашучы инвестицияле проектларны финанслауга гомуми еллык 

ихтыяҗдан чыгып гамәлгә ашырыла.»; 

2 нче ярдәмче программаның 4 бүлегендәге 1 нче таблицны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 
 

«1 нче таблица  

 

Территорияләрне комплекслы үзләштерү һәм үстерү проектлары исемлеге 

 
Т/с Проект исеме Төзелеш 

тибы 

 

Җир 

кишәрлеге 

урнашкан 

урын 

 

Үзләш-

терелә 

торган 

терри-

тория 

мәйда-

ны,  

гектар 

Торак тапшыру, кв.метр 

проект 

буенча 

барлыгы 

шул исәптән  

2019 ел 2020 ел 2021 ел 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. «Яңа Горки» шәһәр-

паркы» торак комплексы 

күп-

катлы 

Казан шәһәре 4,7 60 852,85 21 006,0 21 487,0 18 359,0 

2. «Весна» торак ком-

плексы 

күп-

катлы 

Казан шәһәре 32,0 244 125,06 56 780,0 34 555,5 - 

3. «ART City» торак 

комплексы  

күп-

катлы 

Казан шәһәре 32,0 255 944,4 44 920,7 52 556,5 45 973,7 

4. «Царево усадьбасы» 

торак комплексы 

күп-

катлы 

Казан шәһәре 89,8 298 321,2 49 700,0 49 423,4 28 149,0 

5. Казан шәһәре Совет 

районының Гадел Кутуй 

урамы буенча торак 

комплексы 

күп-

катлы 

Казан шәһәре 1,3 18 726,9 - 18 726,9 - 

6. Казан шәһәре Совет 

районының Умырзая 

урамы буенча торак 

комплексы 

күп-

катлы 

Казан шәһәре 13,0 130 455,0 - 52 494,6 51 062,1 

7. Казан шәһәре Совет 

районының Тынычлык 

урамы буенча торак 

комплексы 

күп-

катлы 

Казан шәһәре 7,5 69 831,9 - 34 916,0 34 916,0 

8. «Молодежный» торак 

комплексы 

күп-

катлы 

Казан шәһәре 25,0 130 000,0 - - 40 000,0 

9. «Юбилей» станциясе» күп- Казан шәһәре 63,0 450 339,8 14 937,2 51 688,0 36 070,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

торак комплексы катлы 

10. «Волжские просторы» 

торак комплексы 

күп-

катлы 

Казан шәһәре 29,5 273 334,0 59 829,2 17 539,8 69 529,7 

11. «Столичный» торак 

комплексы 

күп-

катлы 

Казан шәһәре 6,4 129 601,8 - 44 721,5 44 105,1 

12. «Времена года» торак 

комплексы 

азкатлы Казан шәһәре 14,3 52 033,8 13 742,2 24 175,8 - 

13. «Залесный сити» торак 

комплексы 

күп-

катлы 

Казан шәһәре 24,7 397 111,0 14 923,1 14 923,1 22 117,1 

14. «Манхеттен» торак 

комплексы 

күп-

катлы 

Казан шәһәре 0,8 23 798,0 23 798,0 - - 

15. «Август-Астры» торак 

комплексы 

күп-

катлы 

Казан шәһәре 0,3 2 714,1 - 2 714,1 - 

16. «Салават Күпере» торак 

комплексы 

күп-

катлы 

Казан шәһәре 38,9 932 630,0 225 604,9 52 755,9 137 128,5 

17. «М-14» торак комплексы күп-

катлы 

Казан шәһәре 45,1 250 000,0 - - 15 111,0 

18. «Җиңү» торак 

комплексы 

күп-

катлы 

Казан шәһәре 5,5 148 173,1 25 101,0 - - 

19. «Светлая долина» торак 

комплексы 

күп-

катлы 

Казан шәһәре 33,0 396 990,0 19 542,0 19 542,0 54 543,0 

20. «Седьмое небо» торак 

комплексы 

күп-

катлы 

Казан шәһәре 73,3 854 485,0 65 000,0 66 500,0 60 000,0 

21. «Чаллы Яр» торак 

комплексы 

күп-

катлы 

Яр Чаллы 

шәһәре 

166,3 55 500,0 8 282,0 11 887,0 14 200,0 

22. «Яшьлек» торак 

комплексы 

күп-

катлы 

Яр Чаллы 

шәһәре 

103,7 306 692,0 129 850,0 90 508,0 86 334,0 

23. «63 микрорайон» торак 

комплексы 

күп-

катлы 

Яр Чаллы 

шәһәре 

73,6 421 741,0 80 146,0 13 316,0 57 757,0 

24. «Замелекесье» торак 

комплексы 

күп-

катлы 

Яр Чаллы 

шәһәре 

28,9 214 000,0 66 499,0 37 554,0 57 245,0 

25. Сөембикә проспекты 

буенча 19 нчы 

микрорайонындагы 

торак комплексы 

күп-

катлы 

Яр Чаллы 

шәһәре 

3,2 53 527,0 6 911,0 23 123,0 23 493,0 

26. «Орловка» поселогы күп-

катлы 

Яр Чаллы 

шәһәре 

17,1 57 126,0 18 811,0 18 720,0 19 595,0 

27. «Западные ворота» 

микрорайоны 

күп-

катлы 

Әлмәт 

шәһәре 

26,2 168 048,0 11 602,0 18 647,0 5 849,0 

28. Түбән Кама шәһәренең 

49 нчы микрорайоны 

күп-

катлы 

Түбән Кама 

шәһәре 

15,2 137 785,9 13 928,0 49 825,0 31 669,0 

29. Түбән Кама шәһәренең 

34 микрорайоны 

күп-

катлы 

Түбән Кама 

шәһәре 

0,9 58 289,5 - 15 672,0 - 

30. Иннополис шәһәре  күп-

катлы 

Югары Ослан 

муниципаль 

районы 

21,4 83 930,9 16 943,0 9 735,0 13 655,0 

31. «Новый» микрорайоны азкатлы Югары Ослан 

муниципаль 

районы 

81,0 74 000,0 2 000,0 4 000,0 6 000,0 

32. «Пятидворье» коттедж 

поселогы 

азкатлы Югары Ослан 

муниципаль 

районы 

202,0 184 500,0 1 500,0 3 000,0 5 000,0 

33. Биектау авылындагы 

торак комплексы 

 

күп-

катлы 

Югары Ослан 

муниципаль 

районы 

50,0 165 000,0 - - 25 321,5 

34. «Көньяк паркы» торак 

комплексы 

күп-

катлы 

Лаеш 

муниципаль 

районы 

36,1 202 000,0 16 400,0 31 900,0 - 
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35. «Светлый» торак 

комплексы 

азкатлы Питрәч 

муниципаль 

районы 

500,0 1 000 000,0 - 50 000,0 50 000,0 

36. «Яшьлек» микрорайоны азкатлы Питрәч 

муниципаль 

районы 

37,3 58 000,0 6 442,0 - - 

37. Круглое Поле 

поселогының торак 

төзелеше 

азкатлы Тукай 

муниципаль 

районы 

5,0 4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0»; 

 

2 ярдәмче программага теркәлгән кушымтаны яңа редакциядә (карарга 

теркәлә) бәян итәргә; 
 

«2014 – 2021 елларда Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан 

күпфатирлы йортлардагы гомуми мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча төбәк 

программасы чараларын тормышка ашыру» ярдәмче программасына теркәлгән 

кушымтаны (карарга теркәлә) түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм 

торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт 

программасы кысаларында социаль һәм инженерлык инфраструктурасын үстерү» 

ярдәмче программасында (алга таба – 3 нче ярдәмче программа): 

3 нче ярдәмче программа паспортында: 
«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләме» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Еллар һәм 

чыганаклар 

буенча бүлеп, 

Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләме 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме                           

53 187 350,8 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 

 
(мең сум) 

Ел Барысы акча 
 

Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 
Татарстан 

Республикасы  
бюджеты  

 

җәлеп итәргә 
планлаштырыла 

торган 
федераль 
бюджет 

 

җәлеп итәргә 
планлаштырыла 

торган 
«Моношәһәрләрне 

үстерү фонды» 
коммерциягә 

карамаган 
оешмасы 

2015 6582911,4 6582911,4 - - 

2016 5345267,0 5184654,6 - 160612,4 

2017 8191012,5 7821306,33 - 369706,17 

2018 11247266,5 10516399,3 299000,0 431867,2 

2019 7049264,0 5245843,6 1633946,7 169473,7 

2020 7398347,8 5482453,2 1915894,6 - 

2021 7373281,6 6020591,7 1352689,9 - 

Барлыгы 53187350,8 46854160,2 5201531,2 1131659,5 

 

Искәрмә: Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз 

характерында була һәм аларга, төрле дәрәҗәләрдәге 

бюджетларның мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш»; 
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«Ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан 

көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлында: 

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасы халкының гомуми санында үзәкләштерелгән су 

белән тәэмин итү системаларыннан эчәргә яраклы сыйфатлы су белән тәэмин 

ителгән халык өлешен 97 процентка кадәр арттыру;»; 
дүртенче абзацта «76,2» саннарын «77,1» саннарына алыштырырга; 
3 нче ярдәмче программаның 2 бүлегендәге сигезенче абзацны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 
«Ярдәмче программаның максатларына ирешү һәм бурычларын үтәү өчен 

Программа кысаларында иҗтимагый инфраструктура объектларын төзү, 
реконструкцияләү, капиталь ремонтлау буенча чаралар, шулай ук «Татарстан 
Республикасының Инвестиция-венчур фонды» коммерциягә карамаган оешмасы 
тарафыннан эшләнгән 2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасының социаль 
тармакларын һәм иҗтимагый инфраструктурасын үстерү концепциясен тормышка 
ашыру кысаларында торак-коммуналь хуҗалык объектларын төзү, 
реконструкцияләү, модернизацияләү һәм капиталь ремонтлау, төзекләндерү буенча 
чаралар тормышка ашырылачак. 2019 ел Россия Федерациясе Президентының  
«2024 елга кадәрге чорга Россия Федерациясен үстерүнең илкүләм максатлары һәм 
стратегик бурычлары турында» 2018 елның 7 маендагы 204 номерлы Указын үтәү 
йөзеннән расланган илкүләм проектларны тормышка ашыруда старт елы булды. 
«Чиста су» һәм «Иделне савыктыру» федераль проектлары кысаларында эчәргә 
яраклы су белән тәэмин итү объектларын төзү һәм реконструкцияләү, шулай ук 
агызып төшерелә торган пычрак суларның өлешен киметү буенча чаралар гамәлгә 
ашырылачак.»; 

 
3 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 53 187 350,8 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән: 
                                                                                                  (мең сум) 

Ел Барысы акча Шул исәптән түбәндәгеләр акчасы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган федераль 

бюджет 

җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган 

«Моношәһәрләрне 

үстерү фонды» 

коммерциягә карамаган 

оешмасы 

2015 6582911,4 6582911,4 - - 

2016 5345267,0 5184654,6 - 160612,4 

2017 8191012,5 7821306,33 - 369706,17 

2018 11247266,5 10516399,3 299000,0 431867,2 

2019 7049264,0 5245843,6 1633946,7 169473,7 

2020 7398347,8 5482453,2 1915894,6 - 

2021 7373281,6 6020591,7 1352689,9 - 

Барлыгы 53187350,8 46854160,2 5201531,2 1131659,5 
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Искәрмә: Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында 

була һәм аларга, төрле дәрәҗәләрдәге бюджетларның мөмкинлекләрен исәпкә алып, 

ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.»; 

 

3 нче ярдәмче программага теркәлгән 1 нче кушымтаны яңа редакциядә 

(карарга теркәлә) бәян итәргә; 

3 нче ярдәмче программага теркәлгән 2 нче кушымтада: 
4 нче таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«4 нче таблица 

2018 ел 

 
Т/с Муниципаль 

берәмлек исеме 

Чараның исеме Егәрлеге Җаваплы 

министр-

лык, 

ведомство 

Фи-

нанс-

лау 

чыга-

нагы 

Финанслау,  

мең сум 

(агымдагы 

бәяләрдә) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Торак хуҗалыгы 

1.1. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә Энгельс 

урамы буенча 10 нчы торак йортның 

реставрация эшләре 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ,  

ММИ 

ТРБ 6358,55  

 

 

 

1.2. 

 

Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә Энгельс 

урамы буенча 12 нче торак йортның 

реставрация эшләре 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 7972,59 

 

 

1.3. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә Энгельс 

урамы буенча 14 нче торак йортның 

реставрация эшләре 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 8135,27 

1.4. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә Энгельс 

урамы буенча 16 нчы торак йортның 

реставрация эшләре 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 7972,59 

1.5. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә Энгельс 

урамы буенча 18 нче торак йортның 

реставрация эшләре 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 6358,55  

 

1.6. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә Энгельс 

урамы буенча 20 нче торак йортның 

реставрация эшләре 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 6358,55 

 

1.7. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә Энгельс 

урамы буенча 22 нче торак йортның 

реставрация эшләре 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 7972,59 

1.8. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Зеленодольск шәһәрендә Энгельс 

урамы буенча 24 нче торак йортның 

реставрация эшләре 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 7972,59 

1.9. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Проект-тикшеренү эшләре 

 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 1576,42 

1.10. Зәй муниципаль 

районы 

Зәй муниципаль районының Зәй 

шәһәрендәге Никифоров урамы, 71 нче 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ТРБ 22056,19 
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йорт буенча күпфатирлы йортны 

капиталь ремонтлау 

ММИ 

1.11. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Бирюзовая 

урамы, 1 нче А йорты буенча 

күпфатирлы торак йортның түбәсен һәм 

фасадын капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 14755,0 

1.12. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Бирюзовая 

урамы, 2 нче йорт буенча күпфатирлы 

торак йортның түбәсен һәм фасадын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 3195,84 

1.13. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Бирюзовая 

урамы, 3 нче йорт буенча күпфатирлы 

торак йортның түбәсен һәм фасадын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 3230,33 

1.14. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Бирюзовая 

урамы, 4 нче йорт буенча күпфатирлы 

торак йортның түбәсен һәм фасадын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 2831,89 

1.15. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Бирюзовая 

урамы, 5 нче йорт буенча күпфатирлы 

торак йортның түбәсен һәм фасадын 

капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 4228,66 

1.16. 

 

Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Тимер юлчылар 

урамы, 20 нче йорт буенча күпфатирлы 

торак йортның түбәсен һәм фасадын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 4435,77 

1.17. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Тимер юлчылар 

урамы, 22 нче йорт буенча күпфатирлы 

торак йортның түбәсен һәм фасадын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 4185,76 

1.18. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Тимер юлчылар 

урамы, 24 нче йорт буенча күпфатирлы 

торак йортның түбәсен һәм фасадын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 4351,81 

1.19. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Тимер юлчылар 

урамы, 26/31 нче йорт буенча 

күпфатирлы торак йортның түбәсен һәм 

фасадын капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 8359,86 

1.20. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Тимер юлчылар 

урамы, 27/33 нче йорт буенча 

күпфатирлы торак йортның түбәсен һәм 

фасадын капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 7723,64 

1.21. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Ильич урамы, 

21/8 нче йорт буенча күпфатирлы торак 

йортның түбәсен һәм фасадын капиталь 

ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 7037,0 

1.22. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Ильич урамы,              

29 нчы йорт буенча күпфатирлы торак 

йортның түбәсен һәм фасадын капиталь 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 6743,14 
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ремонтлау 

1.23. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Ильич урамы,          

30 нчы йорт буенча күпфатирлы торак 

йортның түбәсен һәм фасадын капиталь 

ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 2820,0 

1.24. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Ильич урамы,          

36 нчы йорт буенча күпфатирлы торак 

йортның түбәсен һәм фасадын капиталь 

ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 7001,56 

1.25. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Ильич урамы,           

38 нче йорт буенча күпфатирлы торак 

йортның түбәсен һәм фасадын капиталь 

ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 3350,0 

1.26. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Л.Красиков 

урамы, 2 нче йорт буенча күпфатирлы 

торак йортның түбәсен һәм фасадын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 2052,58 

1.27. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Л.Красиков 

урамы, 2 нче йорт буенча күпфатирлы 

торак йортның түбәсен һәм фасадын 

капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 8446,0 

1.28. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Л.Красиков 

урамы, 3/27 нче йорт буенча 

күпфатирлы торак йортның түбәсен һәм 

фасадын капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 9438,66 

1.29. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Л.Красиков 

урамы, 4 нче йорт буенча күпфатирлы 

торак йортның түбәсен һәм фасадын 

капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 7945,64 

1.30. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Л.Красиков 

урамы, 5/34 нче йорт буенча 

күпфатирлы торак йортның түбәсен һәм 

фасадын капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 7637,0 

1.31. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Л.Красиков 

урамы, 6 нчы йорт буенча күпфатирлы 

торак йортның түбәсен һәм фасадын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 8034,0 

1.32. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Л.Красиков 

урамы, 7 нче йорт буенча күпфатирлы 

торак йортның түбәсен һәм фасадын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 6152,03 

1.33. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Л.Красиков 

урамы, 8 нче йорт буенча күпфатирлы 

торак йортның түбәсен һәм фасадын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 3557,17 

1.34. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Л.Красиков 

урамы, 12 нче йорт буенча күпфатирлы 

торак йортның түбәсен һәм фасадын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 9796,66 
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1.35. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Бирюзовая 

урамы, 1 нче А йорты буенча 

күпфатирлы торак йортның түбәсен һәм 

фасадын капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 2595,67 

1.36. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 
массивында урнашкан Ильич урамы,        
21 нче йорт буенча күпфатирлы торак 
йортның түбәсен һәм фасадын капиталь 
ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 2395,08 

1.37. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 
массивында урнашкан Ильич урамы,        
21/8 нче йорт буенча күпфатирлы торак 
йортның түбәсен һәм фасадын капиталь 
ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 4751,19 

1.38. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 
массивында урнашкан Ильич урамы,        
30 нчы йорт буенча күпфатирлы торак 
йортның түбәсен һәм фасадын капиталь 
ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 679,13 

1.39. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 
массивында урнашкан Ильич урамы,        
38 нче йорт буенча күпфатирлы торак 
йортның түбәсен һәм фасадын капиталь 
ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 772,7 

1.40. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 
массивында урнашкан Л.Красиков 
урамы, 2 нче йорт буенча күпфатирлы 
торак йортның түбәсен һәм фасадын 
капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 5345,34 

1.41. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 
массивында урнашкан Л.Красиков 
урамы, 5/34 нче йорт буенча 
күпфатирлы торак йортның түбәсен һәм 
фасадын капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 1661,07 

1.42. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 
массивында урнашкан Л.Красиков 
урамы, 8 нче йорт буенча күпфатирлы 
торак йортның түбәсен һәм фасадын 
капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 3219,38 

1.43. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Революция 

урамы, 39 нчы йорт буенча күпфатирлы 

торак йортның түбәсен һәм фасадын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 4918,35 

1.44. Казан шәһәре Казан шәһәренең Юдино торак 

массивында урнашкан Революция 

урамы, 41 нче йорт буенча күпфатирлы 

торак йортның түбәсен һәм фасадын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 5022,14 

1.45. Татарстан 

Республикасы 

торак пунктлары 

Торак төзелеше буенча устав 

эшчәнлеген гамәлгә ашыру 

объект ТАТКХМ, 

ДТФ, ММИ 

ТРБ 234880,22 

1 бүлек буенча барлыгы 496284,16 

2. Коммуналь хуҗалык 

2.1. «Татарстан Республикасы гражданнарын һәркем алырлык һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр күрсәтү  

белән тәэмин итү» дәүләт программасының «Россия гражданнарын сыйфатлы торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре 

күрсәтү белән тәэмин итү өчен шартлар тудыру» 2 нче ярдәмче программасы 

2.1.1. Әлмәт 
муниципаль 
районы 

Әлмәт шәһәренең канализация чистарту 
корылмаларын реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 
ММИ 

ТРБ 216517,2 

2.1.2. Әлмәт 
муниципаль 

Әлмәт шәһәренең канализация чистарту 
корылмаларын реконструкцияләүне 

объект ТАТКХМ, 
ММИ 

ТРБ 51408,76 
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районы финанслашу буенча чыгым 
йөкләмәләрен финанслар белән тәэмин 
итү өчен Әлмәт муниципаль районына 
субсидия 

2.1.3. Әлмәт 
муниципаль 
районы 

Әлмәт шәһәренең канализация чистарту 
корылмаларын реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 
ММИ 

ФБ 299000,0 

2.1 нче бүлекчә буенча барлыгы 566925,96 

2.2. Моношәһәрләр 

2.2.1. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районында 

«Зеленодольск» сәнәгать мәйданчыгы 

территориясендә инженерлык 

инфраструктурасын булдыру 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 110957,64 

2.2.2. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районында 

«Зеленодольск» сәнәгать мәйданчыгы 

территориясендә инженерлык 

инфраструктурасын булдыру 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

Фонд 

МГ 

106766,15 

2.2.3. Яр Чаллы 

шәһәре 

Татарстан Республикасының Яр Чаллы 

шәһәре күпюнәлешле муниципаль 

берәмлегендә «Haier барабан 

тибындагы кер юу машиналары һәм 

кухня җиһазлары заводлары өчен 

мәйданнан тыш челтәрләр» инвестиция 

проектларын тормышка ашыру өчен 

кирәкле инфраструктура объектларын 

төзү һәм (яки) реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

Фонд 

МГ 
66202,8 

2.2.4. Түбән Кама 

муниципаль 

районы 

Түбән Кама муниципаль районының 

Түбән Кама шәһәрендә «Түбән Кама 

сәнәгать паркы» объектының 

инженерлык челтәрләрен төзү 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

Фонд 

МГ 

100614,56 

2.2.5. Түбән Кама 

муниципаль 

районы 

Түбән Кама муниципаль районының 

Түбән Кама шәһәрендә «Түбән Кама 

сәнәгать паркы» объектының 

инженерлык челтәрләрен төзү 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

Фонд 

МГ 
158283,7 

2.2.6. Түбән Кама 

муниципаль 

районы 

Түбән Кама муниципаль районының 

Түбән Кама шәһәрендә «Түбән Кама 

сәнәгать паркы» объектының 

инженерлык челтәрләрен төзү (1 нче 

этап) 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 43192,28 

2.2 нче бүлекчә буенча барлыгы 586017,13 

2.3. Коммуналь инфраструктура объектларын төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау 
 

2.3.1. Әгерҗе 

муниципаль 

районы 

Әгерҗе муниципаль районының Барҗы 

Омга авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү 
 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 5940,0 

2.3.2. Әгерҗе 

муниципаль 

районы 

Әгерҗе муниципаль районының 

Мордва авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 720,0 

2.3.3. Әгерҗе 

муниципаль 

районы 

Әгерҗе муниципаль районының Нәҗәр 

авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 2000,0 

2.3.4. Әгерҗе 

муниципаль 

районы 

Әгерҗе муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 
 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.5. Әгерҗе 

муниципаль 

районы 

Әгерҗе муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 
 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.6. Азнакай 

муниципаль 

Азнакай муниципаль районының 

Тымытык авылында су белән тәэмин 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1188,0 
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районы итү челтәрләрен капиталь ремонтлау 

2.3.7. Азнакай 

муниципаль 

районы 

Азнакай муниципаль районының Чубар 

Абдул авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен капиталь ремонтлау 
 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1188,0 

2.3.8. Азнакай 

муниципаль 

районы 

Азнакай муниципаль районының Туйка 

авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1188,0 

2.3.9. Азнакай 

муниципаль 

районы 

Азнакай муниципаль районының 

Азнакай шәһәрендә су белән тәэмин итү 

челтәрләре төзү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3868,92 

2.3.10. Азнакай 

муниципаль 

районы 

Азнакай муниципаль районының 

Азнакай шәһәрендәге Көньяк-

Көнчыгыш микрорайонында насослы 

канализация станциясе төзелешен 

проектлаштыру  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1500,0 

2.3.11. Азнакай 

муниципаль 

районы 

Азнакай муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.12. Азнакай 

муниципаль 

районы 

Азнакай муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.13. Аксубай 

муниципаль 

районы 

Аксубай муниципаль районының Яңа 

Чуваш Әдәмсуы авылында суүткәргеч 

челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3037,32 

2.3.14. Аксубай 

муниципаль 

районы 

Аксубай муниципаль районының Иске 

Чуваш Әдәмсуы авылында су белән 

тәэмин итү челтәрләрен 

реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 2094,0 

2.3.15. Аксубай 

муниципаль 

районы 

Аксубай муниципаль районының 

Емелькино һәм Шомыртлы 

авылларында су белән тәэмин итү 

челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 295,0 

2.3.16. Аксубай 

муниципаль 

районы 

Аксубай муниципаль районының 

Емелькино һәм Шомыртлы 

авылларында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 505,0 

2.3.17. Аксубай 

муниципаль 

районы 

Аксубай муниципаль районының 

Аксубай шәһәр тибындагы поселогында 

су белән тәэмин итү челтәрләрен 

реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4240,0 

2.3.18. Аксубай 

муниципаль 

районы 

Аксубай муниципаль районының 

Аксубай шәһәр тибындагы поселогында 

басымлы һәм үзлектән ага торган 

канализация челтәрләре белән насослы 

канализация станциясе төзү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 7725,0 

2.3.19. Аксубай 

муниципаль 

районы 

Аксубай муниципаль районының 

Аксубай шәһәр тибындагы поселогында 

су җибәреп тору системасын капиталь 

ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1257,42 

2.3.20. Аксубай 

муниципаль 

районы 

Аксубай муниципаль районының 

Аксубай шәһәр тибындагы поселогында 
челтәрләре булган биологик чистарту 

корылмаларының ләм мәйданчыкларын 

капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 5944,86 

2.3.21. Аксубай 

муниципаль 

районы 

Аксубай муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 
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2.3.22. Аксубай 

муниципаль 

районы 

Аксубай муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.23. Актаныш 

муниципаль 

районы 

Актаныш муниципаль районының Иске 

Богады авылында суүткәргеч 

челтәрләрен реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 6930,0 

2.3.24. Актаныш 

муниципаль 

районы 

Актаныш муниципаль районының Иске 

Сәфәр авылында суүткәргеч 

челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1690,92 

2.3.25. Актаныш 

муниципаль 

районы 

Актаныш муниципаль районының 

Качкын авылында суүткәргеч 

челтәрләре төзү һәм аларның проект-

смета документациясен эшләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4195,5 

2.3.26. Актаныш 

муниципаль 

районы 

Актаныш муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.27. Актаныш 

муниципаль 

районы 

Актаныш муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.28. Алексеевск 

муниципаль 

районы 

Алексеевск муниципаль районының 

Алексеевск шәһәр тибындагы 

поселогында су белән тәэмин итү 

системасын реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3960,0 

2.3.29. Алексеевск 

муниципаль 

районы 

Алексеевск муниципаль районының 

Левашево авылында су белән тәэмин 

итү системасын реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1980,0 

2.3.30. Алексеевск 

муниципаль 

районы 

Алексеевск муниципаль районының 

Лебяжье авылында Прибрежная урамы, 

Кама урамы, Җиңүнең 70 еллыгы 

урамы, Алексеевск урамы, Солнечная 

урамы, Черноморская урамы, 

Севастополь урамы, Крым урамы, 

Олимпия урамы, Полевая урамы, 

Соболев урамы, Мәскәү урамы, 

Моховая урамы, Приозерная урамы 

буенча су белән тәэмин итү челтәрләре 

төзү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 2680,92 

2.3.31. Алексеевск 

муниципаль 

районы 

Алексеевск муниципаль районының 

Алексеевск шәһәр тибындагы 

поселогында чистарту корылмаларын 

төзү буенча проект-смета 

документларын эшләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3500,0 

2.3.32. Алексеевск 

муниципаль 

районы 

Алексеевск муниципаль районының 

«Фәнсар» фәнни-мәгариф үзәге 

территориясендә су белән тәэмин итү 

системасы төзелешен тәмамлау 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 2192,65 

2.3.33. Алексеевск 

муниципаль 

районы 

Алексеевск муниципаль районындагы 

«Сәләт» яшьләр үзәге» дәүләт бюджет 

учреждениесенең «Фәнсар» фәнни-

мәгариф үзәге территориясендә агызып 

төшерелә торган хуҗалык-көнкүреш 

суларын тирәнтен биологик чистарту 

станциясе төзү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 12015,87 

2.3.34. Алексеевск 

муниципаль 

районы 

Алексеевск муниципаль районының 

Алексеевск шәһәр тибындагы 

поселогында һәм Лебяжье авылында су 

белән тәэмин итү системаларын төзү 

һәм аларның проект-смета 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 10000,0 
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документларын эшләү  

2.3.35. Алексеевск 

муниципаль 

районы 

Алексеевск муниципаль районының 

торак пунктларында су белән тәэмин 

итү объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.36. Алексеевск 

муниципаль 

районы 

Алексеевск муниципаль районының 

торак пунктларында су белән тәэмин 

итү объектларына техник 

инвентаризация үткәрү, техник паспорт 

әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.37. Әлки муници-

паль районы 

Иске Чаллы авылында торак йортларны 

су белән тәэмин итү. Әлки муниципаль 

районының су этем манарасын 

алыштыру  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1336,5 

2.3.38. Әлки муници-

паль районы 

Әлки муниципаль районының Югары 

Кәчи авылында суүткәргеч челтәрләрен 

реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1986,0 

2.3.39. Әлки муници-

паль районы 

Әлки муниципаль районының Югары 

Әлки авылында суүткәргеч челтәрләрен 

реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 841,5 

2.3.40. Әлки муници-

паль районы 

Әлки муниципаль районының Базарлы 

Матак авылында Шункарская урамы, 

Лисенков урамы, Баландин урамы, 

Волков урамы, Крайняя урамы буенча 

су белән тәэмин итү челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 2482,92 

2.3.41. Әлки муници-

паль районы 

Әлки муниципаль районының Базарлы 

Матак авылында Актай урамы, 

Һ.Такташ урамы, Төзүчеләр урамы 

буенча су белән тәэмин итү челтәрләрен 

реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 2574,0 

2.3.42. Әлки муници-

паль районы 

Әлки муниципаль районының Базарлы 

Матак авылында Дубравная урамы 

буенча су белән тәэмин итү челтәрләре 

төзү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1538,0 

2.3.43. Әлки муници-

паль районы 

Әлки муниципаль районының Базарлы 

Матак авылында су җибәреп тору 

системаларын капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 6500,0 

2.3.44. Әлки муници-

паль районы 

Әлки муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.45. Әлки муници-

паль районы 

Әлки муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.46. Әлмәт 

муниципаль 

районы 

Әлмәт муниципаль районының Урсала 

микрорайонын (2 нче этап) су белән 

тәэмин итүнең бүлү челтәрләрен төзү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 8620,92 

2.3.47. Әлмәт 

муниципаль 

районы 

Әлмәт муниципаль районындагы 

«Сәләт» яшьләр үзәге» дәүләт бюджет 

учреждениесенең «Фәнсар» фәнни-

мәгариф үзәге территориясендә агызып 

төшерелә торган хуҗалык-көнкүреш 

суларын тирәнтен биологик чистарту 

станциясе төзү буенча проект-

тикшеренү эшләрен башкару 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 773,13 

2.3.48. Әлмәт 

муниципаль 

районы 

Әлмәт муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 



19 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3.49. Әлмәт 

муниципаль 

районы 

Әлмәт муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.50. Апас муници-

паль районы 

Апас муниципаль районының Дәвеш 

авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 8620,92 

2.3.51. Апас муници-

паль районы 

Апас муниципаль районының Тутай 

авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3804,1 

2.3.52. Апас муници-

паль районы 

Апас муниципаль районының Югары 

Ындырчы авылында су белән тәэмин 

итү челтәрләрен капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 6874,88 

2.3.53. Апас муници-

паль районы 

Апас муниципаль районының шәһәр 

тибындагы Аксубай поселогында 

канализация чистарту корылмаларын 

проектлаштыру, капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 47000,0 

2.3.54. Апас муници-

паль районы 

Апас муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.55. Апас муници-

паль районы 

Апас муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.56. Арча муници-

паль районы 

Арча муниципаль районының Кәче 

авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4158,0 

2.3.57. Арча муници-

паль районы 

Арча муниципаль районының Урта 

Курса авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1980,0 

2.3.58. Арча муници-

паль районы 

Арча муниципаль районының Арча 

шәһәрендәге Төньяк микрорайонында 

су белән тәэмин итү челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3482,92 

2.3.59. Арча муници-

паль районы 

Арча муниципаль районының Арча 

шәһәрендә басымлы һәм үзлектән ага 

торган канализация челтәрләре белән 

насослы канализация станциясе төзү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4425,0 

2.3.60. Арча муници-

паль районы 

Арча муниципаль районының Арча 

шәһәрендәге Төньяк микрорайонында 

канализация челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 7498,3 

2.3.61. Арча муници-

паль районы 

Арча муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.62. Арча муници-

паль районы 

Арча муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.63. Әтнә муници-

паль районы 

Әтнә муниципаль районының Яңа Әтнә 

авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1584,0 

2.3.64. Әтнә муници-

паль районы 

Әтнә муниципаль районының Ары 

авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 7036,92 

2.3.65. Әтнә муници-

паль районы 

Әтнә муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.66. Әтнә муници-

паль районы 

Әтнә муниципаль районының торак 
пунктларында су белән тәэмин итү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 
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объектларына техник инвентаризация 
үткәрү, техник паспорт әзерләү 

2.3.67. Баулы 
муниципаль 
районы 

Баулы муниципаль районының 
Васькино Туйралы авылында 
суүткәргеч челтәрләрен реконструк-
цияләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 8620,92 

2.3.68. Баулы муници-

паль районы 

Баулы муниципаль районының Баулы 

шәһәрендә су җибәреп тору системасын 

капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 26726,57 

2.3.69. Баулы муници-

паль районы 

Баулы муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.70. Баулы муници-

паль районы 

Баулы муниципаль районының торак 
пунктларында су белән тәэмин итү 
объектларына техник инвентаризация 
үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.71. Балтач муници-

паль районы 

Балтач муниципаль районының Сала 
Көшкәт һәм Урта Көшкәт авылларында 
су белән тәэмин итү өчен җир асты 
чыганакларыннан су алу җайланмасы  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 3682,8 

2.3.72. Балтач муници-

паль районы 

Балтач муниципаль районының Смәил 
авылында су белән тәэмин итү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 871,2 

2.3.73. Балтач муници-

паль районы 

Балтач муниципаль районының Балтач 
шәһәр тибындагы поселогында Ялтра 
урамы, Кол Гали урамы, Ф.Гыймадиев 
урамы, Нариманов урамы буенча су 
белән тәэмин итү челтәрләре төзү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 2413,62 

2.3.74. Балтач муници-

паль районы 

Балтач муниципаль районының Балтач 
шәһәр тибындагы поселогында 
Нариман урамы, Ә.Еники урамы, 
И.Юзеев урамы, Ялтра урамы буенча су 
белән тәэмин итү челтәрләрен капиталь 
ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 564,3 

2.3.75. Балтач муници-

паль районы 

Балтач муниципаль районының 
Пыжмара авылында су белән тәэмин 
итү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 4365,0 

2.3.76. Балтач муници-

паль районы 

Балтач муниципаль районының Нөнәгәр 
авылында суүткәргеч челтәрләрен 
реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 8051,0 

2.3.77. Балтач муници-

паль районы 

Балтач муниципаль районының Сырия 
авылында, Мельничная авылында, 
Чепья авылында су белән тәэмин итү 
өчен суны читкә чыгару җайланмасын 
капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 17596,7 

2.3.78. Балтач муници-

паль районы 

Балтач муниципаль районының Балтач 
авылында үзлектән ага торган 
канализация челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 1125,0 

2.3.79. Балтач муници-

паль районы 

Балтач муниципаль районының Кариле 
авылында Дуслык урамы буенча 
канализация челтәрләрен капиталь 
ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 1200,0 

2.3.80. Балтач муници-

паль районы 

Балтач муниципаль районының Кариле 
авылында һәм Норма авылында Тукай 
урамы буенча канализация челтәрләрен 
капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 1972,0 

2.3.81. Балтач муници-

паль районы 

Балтач муниципаль районының Кариле 

авылында Сәйдәшев урамы буенча 

канализация челтәрләрен капиталь 

ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 628,0 

2.3.82. Балтач муници-

паль районы 

Балтач муниципаль районының Норма 

авылында мәктәптән Сәйдәшев 

урамына кадәр канализация 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 881,0 
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челтәрләрен капиталь ремонтлау  

2.3.83. Балтач муници-

паль районы 

Балтач муниципаль районының Балтач 

шәһәр тибындагы поселогында су 

җибәреп тору системасын капиталь 

ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4690,51 

2.3.84. Балтач муници-

паль районы 

Балтач муниципаль районының Чепья 

авылында гыйбадәтханә бинасының 

җылылык белән тәэмин итү системасын 

яңадан техник җиһазландыру һәм аның 

проект-смета документларын эшләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 536,0 

2.3.85. Балтач муници-

паль районы 

Балтач муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.86. Балтач муници-

паль районы 

Балтач муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.87. Бөгелмә муни-

ципаль районы 

Бөгелмә муниципаль районының 

Соколка авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү, 2 нче 

чират 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4653,0 

2.3.88. Бөгелмә муни-

ципаль районы 

Бөгелмә муниципаль районының 

Наратлы авылында су белән тәэмин итү  
объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1100,0 

2.3.89. Бөгелмә муни-

ципаль районы 

Бөгелмә муниципаль районының 

Карабаш шәһәр тибындагы 

поселогында су белән тәэмин итү 

челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3608,0 

2.3.90. Бөгелмә муни-

ципаль районы 

Бөгелмә муниципаль районының 

Карабаш шәһәр тибындагы 

поселогында чистарту корылмалары 

төзү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 110314,19 

2.3.91. Бөгелмә муни-

ципаль районы 

Бөгелмә муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.92. Бөгелмә муни-

ципаль районы 

Бөгелмә муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.93. Буа муниципаль 

районы 

Буа муниципаль районының Буа 

шәһәрендә су белән тәэмин итү 

челтәрләрен капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4554,0 

2.3.94. Буа муниципаль 

районы 

Буа муниципаль районының Буа 

шәһәрендә су белән тәэмин итү 

челтәрләрен капиталь ремонтлау, 2 нче 

этап 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4066,92 

2.3.95. Буа муниципаль 

районы 

Буа муниципаль районының Карлы 

авылында суүткәргеч челтәрләрен 

реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 17557,0 

2.3.96. Буа муниципаль 

районы 

Буа муниципаль районының Теңкәш 

авылында суүткәргеч челтәрләрен 

капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 6783,21 

2.3.97. Буа муниципаль 

районы 

Буа муниципаль районының Янтуган 

авылында суүткәргеч челтәрләрен 

реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 5141,0 

2.3.98. Буа муниципаль 

районы 

Буа муниципаль районының 

Степановка авылында су белән тәэмин 

итү челтәрләрен капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 10083,15 

2.3.99. Буа муниципаль 

районы 

Буа муниципаль районының Буа 

шәһәрендә биологик чистарту 
объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 9900,0 
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корылмаларын капиталь ремонтлау  

2.3.100. Буа муниципаль 

районы 

Буа муниципаль районының Буа 

шәһәрендә су белән тәэмин итү һәм су 

җибәреп тору системаларын 

проектлаштыру, капиталь ремонтлау 

һәм төзү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 145370,0 

2.3.101. Буа муниципаль 

районы 

Буа муниципаль районының Буа 

шәһәрендә су белән тәэмин итү һәм су 

җибәреп тору системаларын 

проектлаштыру, капиталь ремонтлау 

һәм төзү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4630,0 

2.3.102. Буа муниципаль 

районы 

Буа муниципаль районының Буа 

шәһәрендә «Дельфин» спорт 

комплексы» муниципаль бюджет 

учреждениесенең һәм өстәмә белем 

бирүче «Яшьлек» балалар-үсмерләр 

спорт мәктәбе» муниципаль бюджет 

учреждениесенең йөзү бассейны 

биналарына кадәр кайнар су белән 

тәэмин итүнең килә торган челтәрләрен 

ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 2580,06 

2.3.103. Буа муниципаль 

районы 

Буа муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.104. Буа муниципаль 

районы 

Буа муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.105. Югары Ослан 

муниципаль 

районы 

Югары Ослан муниципаль районының 

Түбән Ослан авылында су белән тәэмин 

итү челтәрләрен реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 8620,92 

2.3.106. Югары Ослан 

муниципаль 

районы 

Югары Ослан муниципаль районының 

Югары Ослан авылында канализация 

челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 8725,0 

2.3.107. Югары Ослан 

муниципаль 

районы 

Югары Ослан муниципаль районының 

Югары Ослан авылында су җибәреп 

тору системасын капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 13135,25 

2.3.108. Югары Ослан 

муниципаль 

районы 

Югары Ослан муниципаль районының 

Югары Ослан авылында су җибәреп 

тору системасын капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3798,7 

2.3.109. Югары Ослан 

муниципаль 

районы 

Югары Ослан муниципаль районының 

торак пунктларында су белән тәэмин 

итү объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.110. Югары Ослан 

муниципаль 

районы 

Югары Ослан муниципаль районының 

торак пунктларында су белән тәэмин 

итү объектларына техник 

инвентаризация үткәрү, техник паспорт 

әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.111. Биектау муни-

ципаль районы 

Биектау муниципаль районының 

Суыксу авылында су белән тәэмин итү 
объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4500,0 

2.3.112. Биектау муни-

ципаль районы 

Биектау муниципаль районының 

Калинин авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 2623,5 

2.3.113. Биектау муни-

ципаль районы 

Биектау муниципаль районының 

Биектау авылында су җибәреп тору 

челтәрләрен капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 15169,0 

2.3.114. Биектау муни-

ципаль районы 

Биектау муниципаль районының 

Чернышевка авылында чистарту 

корылмаларын капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4850,0 
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2.3.115. Биектау муни-

ципаль районы 

Биектау муниципаль районының 

Чернышевка авылында һәм Дачный 

поселогында су җибәреп тору 

системалары төзү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 7539,16 

2.3.116. Биектау муни-

ципаль районы 

Биектау муниципаль районының 

Калинин авылында «Карадениз» мәчете 

бинасының җылылык белән тәэмин итү 

системасын яңадан техник 

җиһазландыру һәм аның проект-смета 

документларын эшләү   

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 540,0 

2.3.117. Биектау муни-

ципаль районы 

Биектау муниципаль районының Пимәр 

авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен төзү буенча проект-смета 

документларын эшләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1019,6 

2.3.118. Биектау муни-

ципаль районы 

Биектау муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.119. Биектау муни-

ципаль районы 

Биектау муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.120. Биектау муни-

ципаль районы 

Биектау муниципаль районының 

Чернышевка авылында һәм Дачный 

поселогында су җибәреп тору 

системалары төзү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 6300,0 

2.3.121. Биектау муни-

ципаль районы 

Биектау муниципаль районының 

Чернышевка авылында һәм Дачный 

поселогында су җибәреп тору 

системаларын проектлаштыру 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1200,0 

2.3.122. Биектау муни-

ципаль районы 

Биектау муниципаль районының 

Биектау авылында су җибәреп тору 

системаларын капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 9271,26 

2.3.123. Чүпрәле муни-

ципаль районы 

Чүпрәле муниципаль районының Кече 

Чынлы авылында суүткәргеч 

челтәрләре  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3670,92 

2.3.124. Чүпрәле муни-

ципаль районы 

Чүпрәле муниципаль районының Иске 

Чүпрәле авылында Дементьев урамы, 

Бертуган Рәкыйповлар урамы, Семенов 

урамы, Дачная урамы буенча 

суүткәргеч челтәрләре  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 990,0 

2.3.125. Чүпрәле муни-

ципаль районы 

Чүпрәле муниципаль районының Иске 

Чүпрәле авылында һәм Яңа Чүпрәле 

авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 2400,0 

2.3.126. Чүпрәле муни-

ципаль районы 

Чүпрәле муниципаль районының Чуваш 

Бизнәсе авылында, Мунчәли авылында, 

Чуаш Ишлесе авылында, Матак 

авылында, Иске Ишле авылында 

суүткәргеч челтәрләрен капиталь 

ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1584,0 

2.3.127. Чүпрәле муни-

ципаль районы 

Чүпрәле муниципаль районының Олы 

Акса авылында су белән тәэмин итү  
объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3996,4 

2.3.128. Чүпрәле муни-

ципаль районы 

Чүпрәле муниципаль районының 

Югары Чәке авылында, Түбән Чәке 

авылында, Иске Чәке авылында, Кече 

Аксу авылында су белән тәэмин итү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3996,4 

2.3.129. Чүпрәле муни-

ципаль районы 

Чүпрәле муниципаль районының 

Югары Чәке авылында, Түбән Чәке 

авылында, Иске Чәке авылында, Кече 

Аксу авылында су белән тәэмин итү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 8739,7 



24 

1 2 3 4 5 6 7 

өчен чишмәләрне каптажлау  

2.3.130. Чүпрәле муни-

ципаль районы 

Чүпрәле муниципаль районының Иске 

Чокалы авылында суүткәргеч 

челтәрләре төзү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 28906,0 

2.3.131. Чүпрәле муни-

ципаль районы 

Чүпрәле муниципаль районында су 

белән тәэмин итү системасы төзү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 50000,0 

2.3.132. Чүпрәле муни-

ципаль районы 

Чүпрәле муниципаль районының 

Югары Каракитә авылында һәм Түбән 

Каракитә авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләре төзү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4776,9 

2.3.133. Чүпрәле муни-

ципаль районы 

Татарстан Республикасы Чүпрәле 

муниципаль районының Борындык 

авылыннан һәм Кече Чынлы авылыннан 

Алешкин-Саплык авылына кадәр бүлә 

торган су чыгару җайланмалары төзү,              

1 нче һәм 2 нче чиратлар 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 112400,0 

2.3.134. Чүпрәле муни-

ципаль районы 

Чүпрәле муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.135. Алабуга муни-

ципаль районы 

Алабуга муниципаль районының 

Малореченский поселогында су белән 

тәэмин итү челтәрләрен 

реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3088,8 

2.3.136. Алабуга муни-

ципаль районы 

Алабуга муниципаль районының Морт 

авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 5532,12 

2.3.137. Алабуга муни-

ципаль районы 

Алабуга муниципаль районының 

Костенеево авылында су белән тәэмин 

итү системасын капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 147,0 

2.3.138. Алабуга муни-

ципаль районы 

Алабуга муниципаль районының Танай 

авылында су белән тәэмин итү 

системасын капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 286,0 

2.3.139. Алабуга муни-

ципаль районы 

Алабуга муниципаль районының 

Тарловка поселогында су җибәреп тору 

һәм су белән тәэмин итү системасын 

капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3000,0 

2.3.140. Алабуга муни-

ципаль районы 

Алабуга муниципаль районының 

Алабуга шәһәрендә Танай шоссесыннан 

насослы канализация станциясенә 

(КНС-5) кадәр Округ шоссесы буенча 

басымлы һәм үзлектән ага торган 

канализация челтәрен 

реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 9900,0 

2.3.141. Алабуга муни-

ципаль районы 

Алабуга муниципаль районының 

Тарловка поселогында су җибәреп тору 

системаларын капиталь ремонтлау 

буенча проект-смета документларын 

эшләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4829,76 

2.3.142. Алабуга муни-

ципаль районы 

Алабуга муниципаль районының 

Алабуга шәһәрендә Танай шоссесыннан 

5 нче насослы канализация станциясенә 

кадәр Округ шоссесы буенча басымлы 

һәм үзлектән ага торган канализация 

челтәрен реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 30000,0 

2.3.143. Алабуга муни-

ципаль районы 

Алабуга муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.144. Алабуга муни-

ципаль районы 

Алабуга муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 
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объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

2.3.145. Зәй муниципаль 

районы 

Зәй муниципаль районының Сарапала 

авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 7768,0 

2.3.146. Зәй муниципаль 

районы 

Зәй муниципаль районының 

Сармашбаш авылында суүткәргеч 

челтәрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 930,6 

2.3.147. Зәй муниципаль 

районы 

Зәй муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.148. Зәй муниципаль 

районы 

Зәй муниципаль районының торак 
пунктларында су белән тәэмин итү 
объектларына техник инвентаризация 
үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.149. Зеленодольск 
муниципаль 
районы 

Зеленодольск муниципаль районының 
Өтәшкә авылында су белән тәэмин итү 
челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 3811,5 

2.3.150. Зеленодольск 
муниципаль 
районы 

Зеленодольск муниципаль районының 
Бело-Безводный авылында суүткәргеч 
челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 4858,0 

2.3.151. Зеленодольск 
муниципаль 
районы 

Зеленодольск муниципаль районының 
Зеленодольск шәһәрендә биологик 
чистарту корылмаларын капиталь 
ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 13871,4 

2.3.152. Зеленодольск 
муниципаль 
районы 

Зеленодольск муниципаль районының 
Зеленодольск шәһәрендә Столичная 
урамы буенча канализация коллекторын 
капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 39166,68 

2.3.153. Зеленодольск 
муниципаль 
районы 

Зеленодольск муниципаль районының 
Зеленодольск шәһәрендә су җибәреп 
тору системаларын капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 17391,63 

2.3.154. Зеленодольск 
муниципаль 
районы 

Зеленодольск муниципаль районының 
Зеленодольск шәһәрендә Энгельс 
урамы буенча 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24 нче торак йортларны төзекләндерү 
һәм аларга керә торган 
коммуникацияләрне төзү 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 68340,87 

2.3.155. Зеленодольск 
муниципаль 
районы 

Проект-тикшеренү эшләрен башкару объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 1822,87 

2.3.156. Зеленодольск 
муниципаль 
районы 

Зеленодольск муниципаль районының 
Зеленодольск шәһәрендә Сәйдәшев 
урамы, Төзелеш проспекты, «Б» 
кварталы, 12, 13, 14, 15 нче позицияләр 
буенча торак йортларга тышкы 
инженерлык челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 7371,48 

2.3.157. Зеленодольск 
муниципаль 
районы 

Зеленодольск муниципаль районының 
Зеленодольск шәһәрендә К.Маркс –
Космонавтлар урамы буенча 
канализация коллекторын капиталь 
ремонтлау буенча проект-смета 
документларын эшләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 2590,0 

2.3.158. Зеленодольск 
муниципаль 
районы 

Зеленодольск муниципаль районының 
Свияжск утрау-шәһәре территориясендә  
ремонт эшләре һәм аны төзекләндерү 
эшләре үткәрү (керү төркеме янындагы 
тау битен төзекләндерү) 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 1924,09 

2.3.159. Зеленодольск 
муниципаль 
районы 

Зеленодольск муниципаль районының 
торак пунктларында су белән тәэмин 
итү объектларына техник план (техник 
планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 
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2.3.160. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

торак пунктларында су белән тәэмин 

итү объектларына техник 

инвентаризация үткәрү, техник паспорт 

әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.161. Кайбыч муници-

паль районы 

Кайбыч муниципаль районы Камыллы 

авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 5148,0 

2.3.162. Кайбыч муници-

паль районы 

Кайбыч муниципаль районының 

Кошман авылында су белән тәэмин итү 

системасын реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3472,92 

2.3.163. Кайбыч муници-

паль районы 

Кайбыч муниципаль районының Олы 

Кайбыч авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 11000,0 

2.3.164. Кайбыч муници-

паль районы 

Кайбыч муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.165. Кайбыч муници-

паль районы 

Кайбыч муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.166. Кама Тамагы 

муниципаль 

районы 

Кама Тамагы муниципаль районының 

Сөйки авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4554,0 

2.3.167. Кама Тамагы 

муниципаль 

районы 

Кама Тамагы муниципаль районының 

Кама Тамагы шәһәр тибындагы 

поселогында Тенеш шәһәр тибындагы 

поселогында кадәр суүткәргеч төзү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4178,58 

2.3.168. Кама Тамагы 

муниципаль 

районы 

Кама Тамагы муниципаль районының 

Каратал авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4108,0 

2.3.169. Кама Тамагы 

муниципаль 

районы 

Кама Тамагы муниципаль районының 

Кама Тамагы шәһәр тибындагы 

поселогында су җибәреп тору 

системасын капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3950,42 

2.3.170. Кама Тамагы 

муниципаль 

районы 

Кама Тамагы муниципаль районының 
Кама Тамагы шәһәр тибындагы 
поселогында Тенеш шәһәр тибындагы 
поселогында кадәр суүткәргеч төзү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 5325,5 

2.3.171. Кама Тамагы 

муниципаль 

районы 

Кама Тамагы муниципаль районының 
торак пунктларында су белән тәэмин 
итү объектларына техник 
инвентаризация үткәрү, техник паспорт 
әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.172. Кама Тамагы 

муниципаль 

районы 

Кама Тамагы муниципаль районының 
торак пунктларында су белән тәэмин 
итү объектларына техник план (техник 
планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.173. Кукмара муни-

ципаль районы 

Кукмара муниципаль районының Зур 
Кукмара авылында су белән тәэмин итү 
челтәрләрен капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 1982,5 

2.3.174. Кукмара муни-

ципаль районы 

Кукмара муниципаль районының Зур 
Кукмара авылында су белән тәэмин итү 
челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 997,92 

2.3.175. Кукмара муни-

ципаль районы 

Манзарас авылында газүткәргеч һәм 
суүткәргеч челтәрләре төзү. Кукмара 
муниципаль районының су белән 
тәэмин итү челтәрләре  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 4200,0 

2.3.176. Кукмара муни-

ципаль районы 

Кукмара муниципаль районының Зур 

Сәрдек авылында суүткәргеч 

челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1732,5 
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2.3.177. Кукмара муни-

ципаль районы 

Кукмара муниципаль районының Әсән 

Елга авылында суүткәргеч челтәрләрен 

капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 2841,62 

2.3.178. Кукмара муни-

ципаль районы 

Кукмара муниципаль районының 

Кукмара шәһәр тибындагы поселогында 

су кайнату казаннары бинасын 

җәмәгать мунчасы итеп 

реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 10000,0 

2.3.179. Кукмара муни-

ципаль районы 

Кукмара муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.180. Кукмара муни-

ципаль районы 

Кукмара муниципаль районының торак 
пунктларында су белән тәэмин итү 
объектларына техник инвентаризация 
үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.181. Кукмара муни-

ципаль районы 

Кукмара муниципаль районының торак 
пунктларында су җибәреп тору 
объектларына техник план (техник 
планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 13,11 

2.3.182. Кукмара муни-

ципаль районы 

Кукмара муниципаль районының торак 
пунктларында су җибәреп тору 
объектларына техник инвентаризация 
үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 4,33 

2.3.183. Лаеш 
муниципаль 
районы 

Лаеш муниципаль районының Лаеш 
шәһәрендә (Иске Пристань) су белән 
тәэмин итү челтәрләрен 
реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 1980,0 

2.3.184. Лаеш 
муниципаль 
районы 

Лаеш муниципаль районының Лаеш 
шәһәрендәге Сәйдәшев – Юбилей 
микрорайонында су белән тәэмин итү 
челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 6708,0 

2.3.185. Лаеш 
муниципаль 
районы 

Лаеш муниципаль районының Хәерби 
авылында су белән тәэмин итү 
челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 2130,0 

2.3.186. Лаеш 
муниципаль 
районы 

Лаеш муниципаль районының Лаеш 
шәһәрендә чистарту корылмаларын 
капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 20600,0 

2.3.187. Лаеш 
муниципаль 
районы 

Лаеш муниципаль районының 
Матюшино авылында «Республика 
клиник неврология үзәге дәүләт 
автоном сәламәтлек саклау 
учреждениесенең тернәкләндерү бүлеге 
бинасының җылыту системасын 
проектлаштыруу һәм техник яктан 
яңадан җиһазландыру 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 15225,86 

2.3.188. Лаеш 

муниципаль 

районы 

Лаеш муниципаль районының 

Габишево авылында насослы 

канализация станциясеннән (КНС-57) 

насослы канализация станциясенә 

(КНС-58) кадәрге участокта 

канализация коллекторларын капиталь 

ремонтлау эшләрен үткәрүгә проект-

смета документларын эшләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 7500,0 

2.3.189. Лаеш 

муниципаль 

районы 

Лаеш муниципаль районының Сокура 

һәм Столбище авылларында су җибәреп 

тору системаларын төзү буенча проект-

смета документларын эшләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 6265,7 

2.3.190. Лаеш 

муниципаль 

районы 

Лаеш муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 
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2.3.191. Лаеш 

муниципаль 

районы 

Лаеш муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.192. Лениногорск 

муниципаль 

районы 

Лениногорск муниципаль районының 

Иске Писмән авылындагы Верхняя, 

Вербная урамы, Сосновая урамы, 

Заречная урамы буенча су белән тәэмин 

итү челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3900,0 

2.3.193. Лениногорск 

муниципаль 

районы 

Лениногорск муниципаль районының 

Иске Писмән авылында су белән тәэмин 

итү челтәрләре төзү (күпбалалы 

гаиләләр өчен)  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4759,92 

2.3.194. Лениногорск 

муниципаль 

районы 

Лениногорск муниципаль районының 

Зеленая Роща поселогында су җибәреп 

тору системасы төзү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 8425,0 

2.3.195. Лениногорск 

муниципаль 

районы 

Лениногорск муниципаль районының 

торак пунктларында су белән тәэмин 

итү объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.196. Лениногорск 

муниципаль 

районы 

Лениногорск муниципаль районының 

торак пунктларында су белән тәэмин 

итү объектларына техник 

инвентаризация үткәрү, техник паспорт 

әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.197. Мамадыш муни-

ципаль районы 

Мамадыш муниципаль районының 

Мамадыш шәһәрендәге Төньяк 

поселогында су белән тәэмин итү 

челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 8620,92 

2.3.198. Мамадыш муни-

ципаль районы 

Мамадыш муниципаль районының 

Мамадыш шәһәрендә канализация 

челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 40350,0 

2.3.199. Мамадыш муни-

ципаль районы 

Мамадыш муниципаль районының 

Мамадыш шәһәрендә челтәрләре булган 

насослы канализация станциясе төзү 

һәм канализация чистарту 

корылмаларын төзеп бетерү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 38545,06 

2.3.200. Мамадыш муни-

ципаль районы 

Мамадыш муниципаль районының 
Мамадыш шәһәрендә насослы 
канализация станциясе төзү буенча 
проект-смета документларын эшләү һәм 
канализация чистарту корылмаларын 
төзеп бетерү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 2000,0 

2.3.201. Мамадыш муни-

ципаль районы 

Мамадыш муниципаль районының 
торак пунктларында су белән тәэмин 
итү объектларына техник план (техник 
планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.202. Мамадыш муни-

ципаль районы 

Мамадыш муниципаль районының 
торак пунктларында су белән тәэмин 
итү объектларына техник 
инвентаризация үткәрү, техник паспорт 
әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.203. Менделеевск 

муниципаль 

районы 

Менделеевск муниципаль районының 
Ык Тамагы авылында су белән тәэмин 
итү челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 1545,31 

2.3.204. Менделеевск 

муниципаль 

районы 

Менделеевск муниципаль районының 

Менделеевск шәһәрендә су белән 

тәэмин итү челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4264,92 

2.3.205. Менделеевск 

муниципаль 

районы 

Менделеевск муниципаль районы 

Бәзәкә авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4400,0 
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2.3.206. Менделеевск 

муниципаль 

районы 

Менделеевск муниципаль районының 

Тихоново авылында чистарту 

корылмалары төзү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1980,0 

2.3.207. Менделеевск 

муниципаль 

районы 

Менделеевск муниципаль районының 

Менделеевск шәһәрендә Гунин урамы 

буенча су җибәреп тору челтәрләрен 

капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 800,0 

2.3.208. Менделеевск 

муниципаль 

районы 

Менделеевск муниципаль районының 

Менделеевск шәһәрендә Гунин урамы 

буенча, септика урнаштырып, хуҗалык-

көнкүреш канализациясе челтәрләрен 

капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 819,07 

2.3.209. Менделеевск 

муниципаль 

районы 

Менделеевск муниципаль районының 

Менделеевск шәһәрендә мунча төзү 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 16097,76 

2.3.210. Менделеевск 

муниципаль 

районы 

Менделеевск муниципаль районының 

торак пунктларында су белән тәэмин 

итү объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.211. Менделеевск 

муниципаль 

районы 

Менделеевск муниципаль районының 

торак пунктларында су белән тәэмин 

итү объектларына техник 

инвентаризация үткәрү, техник паспорт 

әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.212. Менделеевск 

муниципаль 

районы 

Менделеевск муниципаль районының 

торак пунктларында су җибәреп тору 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.213. Менделеевск 

муниципаль 

районы 

Менделеевск муниципаль районының 

торак пунктларында су җибәреп тору 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.214. Минзәлә муни-

ципаль районы 

Минзәлә муниципаль районының 

Минзәлә шәһәрендәге Элеватор 

поселогында су белән тәэмин итү 

челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3465,0 

2.3.215. Минзәлә муни-

ципаль районы 

Минзәлә муниципаль районының 

Минзәлә шәһәрендә Изыскатели урамы 

буенча су белән тәэмин итү челтәрләрен 

реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3603,6 

2.3.216. Минзәлә муни-

ципаль районы 

Минзәлә муниципаль районының 

Тауасты Байлар авылында су белән 

тәэмин итү челтәрләрен 

реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1552,32 

2.3.217. Минзәлә муни-

ципаль районы 

Минзәлә муниципаль районының 

Минзәлә шәһәрендә мунчага аның 

янындагы территорияне төзекләндереп 

капиталь ремонт ясау 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 23361,86 

2.3.218. Минзәлә муни-

ципаль районы 

Минзәлә муниципаль районының 

Минзәлә шәһәрендә мунчаның 

җылылык белән тәэмин итү 

системаларын проектлаштыру һәм 

техник яктан яңадан җиһазландыру 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 8 720,71 

2.3.219. Минзәлә муни-

ципаль районы 

Минзәлә муниципаль районының 

Минзәлә шәһәрендә су алу 

корылмаларын проектлаштыру һәм 

капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 49555,2 

2.3.220. Минзәлә муни-

ципаль районы 

Минзәлә муниципаль районының 

Юртау поселогында суүткәргеч төзү 

өчен проект-смета документларын 

эшләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 2710,0 
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2.3.221. Минзәлә муни-

ципаль районы 

Минзәлә муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.222. Минзәлә муни-

ципаль районы 

Минзәлә муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.223. Мөслим муни-

ципаль районы 

Мөслим муниципаль районының Татар 

Бүләр авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4554,0 

2.3.224. Мөслим муни-

ципаль районы 

Мөслим муниципаль районының 

Тойгелде авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4108,0 

2.3.225. Мөслим муни-

ципаль районы 

Мөслим муниципаль районының 

Мөслим авылында суүткәргеч 

челтәрләрен реконструкцияләү, 2 нче 

чират 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 2120,0 

2.3.226. Мөслим муни-

ципаль районы 

Мөслим муниципаль районының 

Мөслим авылында басымлы һәм 

үзлектән ага торган канализация 

челтәрләре белән насослы канализация 

станциясе төзү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 625,0 

2.3.227. Мөслим муни-

ципаль районы 

Мөслим муниципаль районының 

Мөслим авылында челтәрләре белән 

биологик чистарту корылмаларын 

капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 11400,24 

2.3.228. Мөслим муни-

ципаль районы 

Мөслим муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.229. Мөслим муни-

ципаль районы 

Мөслим муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.230. Түбән Кама 

муниципаль 

районы 

Түбән Кама муниципаль районының 

Олы Аты авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3175,92 

2.3.231. Түбән Кама 

муниципаль 

районы 

Түбән Кама муниципаль районының 

Түбән Уратма авылында су белән 

тәэмин итү челтәрләрен 

реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4514,4 

2.3.232. Түбән Кама 

муниципаль 

районы 

Түбән Кама муниципаль районының 

Олы Афанас авылында су белән тәэмин 

итү челтәрләрен капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 940,0 

2.3.233. Түбән Кама 

муниципаль 

районы 

Түбән Кама муниципаль районының 

торак пунктларында су белән тәэмин 

итү объектларына техник 

инвентаризация үткәрү, техник паспорт 

әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.234. Түбән Кама 

муниципаль 

районы 

Түбән Кама муниципаль районының 

торак пунктларында су белән тәэмин 

итү объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.235. Яңа Чишмә му-

ниципаль райо-

ны 

Яңа Чишмә муниципаль районының 

Слобода Архангельская авылында су 

белән тәэмин итү челтәрләрен 

реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 5098,5 

2.3.236. Яңа Чишмә му-

ниципаль райо-

ны 

Яңа Чишмә муниципаль районының 
Ленино авылында су белән тәэмин итү 
челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 3522,42 
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2.3.237. Яңа Чишмә му-

ниципаль райо-

ны 

Яңа Чишмә муниципаль районының 
торак пунктларында су белән тәэмин 
итү объектларына техник план (техник 
планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.238. Яңа Чишмә му-

ниципаль райо-

ны 

Яңа Чишмә муниципаль районының 
торак пунктларында су белән тәэмин 
итү объектларына техник 
инвентаризация үткәрү, техник паспорт 
әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.239. Нурлат муници-

паль районы 

Строительство сетей водопровода в 
д.Новое Альметьево Нурлатского 
муниципального района  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 3861,0 

2.3.240. Нурлат муници-

паль районы 

Нурлат муниципаль районының Чишмә 
поселогында су белән тәэмин итү 
челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 3465,0 

2.3.241. Нурлат муници-

паль районы 

Нурлат муниципаль районының Яңа 
Әмзә авылында су белән тәэмин итү 
челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 1294,92 

2.3.242. Нурлат муници-

паль районы 

Нурлат муниципаль районының Нурлат 
шәһәрендә су җибәреп тору 
системаларын капиталь ремонтлау 
буенча проект-смета документларын 
эшләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 8800,0 

2.3.243. Нурлат муници-

паль районы 

Нурлат муниципаль районының торак 
пунктларында су белән тәэмин итү 
объектларына техник план (техник 
планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.244. Нурлат муници-

паль районы 

Нурлат муниципаль районының торак 
пунктларында су белән тәэмин итү 
объектларына техник инвентаризация 
үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.245. Питрәч 
муниципаль 
районы 

Питрәч муниципаль районының 
Гильдеево авылында су белән тәэмин 
итү челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 2277,0 

2.3.246. Питрәч 
муниципаль 
районы 

Питрәч муниципаль районының Питрәч 
авылында Прохладная урамы, 
Цветочная урамы, Весенняя урамы, 
Окружная урамы буенча су белән 
тәэмин итү челтәрләрен 
реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 2878,92 

2.3.247. Питрәч 
муниципаль 
районы 

Питрәч муниципаль районының 
Ленино-Кокушкино авылында Озерная 
урамы, Луговая урамы, Овражная 
урамы, Звездная урамы, Солнечная 
урамы, Бәхетле урамы, Казан урамы 
буенча су белән тәэмин итү челтәрләрен 
реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 3465,0 

2.3.248. Питрәч 
муниципаль 
районы 

Питрәч муниципаль районының 
Пановка авылында биологик чистарту 
корылмаларын капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 1000,0 

2.3.249. Питрәч 
муниципаль 
районы 

Питрәч муниципаль районының ике 
җәмәгать зиратын төзү 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 339,6 

2.3.250. Питрәч 
муниципаль 
районы 

Питрәч муниципаль районының ике 
җәмәгать зираты өчен килү юллары һәм 
автомобильләрне куеп тору урыннары 
төзү  

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 185,5 

2.3.251. Питрәч 
муниципаль 
районы 

Питрәч муниципаль районының торак 
пунктларында су белән тәэмин итү 
объектларына техник инвентаризация 
үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.252. Питрәч 

муниципаль 

районы 

Питрәч муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 
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планның электрон төрен) әзерләү 

2.3.253. Балык Бистәсе 

муниципаль 

районы 

Балык Бистәсе муниципаль районының 

Ямаш авылында су белән тәэмин итү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1980,0 

2.3.254. Балык Бистәсе 

муниципаль 

районы 

Балык Бистәсе муниципаль районының  

Күки авылында суүткәргеч челтәрләрен 

реконструкцияләү, 2 нче чират 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1782,0 

2.3.255. Балык Бистәсе 

муниципаль 

районы 

Балык Бистәсе муниципаль районының   
Северный поселогында су белән тәэмин 
итү челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 2178,0 

2.3.256. Балык Бистәсе 

муниципаль 

районы 

Балык Бистәсе муниципаль районының 
Балык Бистәсе шәһәр тибындагы 
поселогында су белән тәэмин итү 
челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 2680,92 

2.3.257. Балык Бистәсе 

муниципаль 

районы 

Балык Бистәсе муниципаль районының 
Балык Бистәсе шәһәр тибындагы 
поселогында су белән тәэмин итү 
системаларын капиталь ремонтлау 
буенча проект-смета документларын 
эшләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 3000,0 

2.3.258. Балык Бистәсе 

муниципаль 

районы 

Балык Бистәсе муниципаль районының 
Балык Бистәсе шәһәр тибындагы 
поселогында су белән тәэмин итү 
системаларын капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 18000,0 

2.3.259. Балык Бистәсе 

муниципаль 

районы 

Балык Бистәсе муниципаль районының 
торак пунктларында су белән тәэмин 
итү объектларына техник 
инвентаризация үткәрү, техник паспорт 
әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.260. Балык Бистәсе 

муниципаль 

районы 

Балык Бистәсе муниципаль районының 
торак пунктларында су белән тәэмин 
итү объектларына техник план (техник 
планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.261. Саба муници-

паль районы 

Саба муниципаль районының Байлар 
Сабасы шәһәр тибындагы поселогында 
су белән тәэмин итү челтәрләре төзү 
(күпбалалы гаиләләр өчен)  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 7432,92 

2.3.262. Саба муници-

паль районы 

Саба муниципаль районының Югары 
Утар авылында су белән тәэмин итү 
челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 1188,0 

2.3.263. Саба муници-

паль районы 

Балык Бистәсе муниципаль районының 

Балык Бистәсе шәһәр тибындагы 

поселогында су җибәреп тору 

системасын капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 8000,0 

2.3.264. Саба муници-

паль районы 

Саба муниципаль районының Лесхоз 

поселогында чистарту корылмаларын 

проектлаштыру һәм төзү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 16143,5 

2.3.265. Саба муници-

паль районы 

Саба муниципаль районының 

Шәмәрдән авылында урнашкан мунча 

бинасының проект эшләре, янындагы 

территориясен төзекләндереп, аңа 

капиталь ремонт ясау  

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 15727,82 

2.3.266. Саба муници-

паль районы 

Саба муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.267. Саба муници-

паль районы 

Саба муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.268. Сарман муници-

паль районы 

Сарман муниципаль районының Җәлил 

шәһәр тибындагы поселогында 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 8620,92 
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Тынычлык урамы, Дуслык урамы, 

Болгар урамы, Сосновая урамы, Ирек 

урамы, Солнечная урамы, Яшьләр 

урамы, Сөембикә урамы, Ринат Галиев 

урамы, Әклим Мөхәммәтҗанов урамы, 

Риза Фәхретдин урамы, Ригфат 

Минникаев урамы буенча су белән 

тәэмин итү челтәрләрен 

реконструкцияләү  

2.3.269. Сарман муници-

паль районы 

Сарман муниципаль районының Сарман 

авылында Г.Гафиятуллин урамы, 

Яруллин урамы, Совет урамы буенча су 

белән тәэмин итү челтәрләрен 

реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 800,0 

2.3.270. Сарман муници-

паль районы 

Сарман муниципаль районының Сарман 

авылында су җибәреп тору системасын 

капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1000,0 

2.3.271. Сарман муници-

паль районы 

Сарман муниципаль районының Сарман 

авылында биологик чистарту 

корылмаларындагы хлораторная 

бинасын капиталь ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1400,0 

2.3.272. Сарман муници-

паль районы 

Сарман муниципаль районының Җәлил 

шәһәр тибындагы поселогында су 

җибәреп тору системасын капиталь 

ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 7500,0 

2.3.273. Сарман муници-

паль районы 

Сарман муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.274. Сарман муници-

паль районы 

Сарман муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.275. Спас муници-

паль районы 

Спас муниципаль районының Болгар 

шәһәрендә суүткәргеч челтәрләрен 

реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1633,5 

2.3.276. Спас муници-

паль районы 

Спас муниципаль районының Өчкүл 

авылында суүткәргеч челтәрләрен 

реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3951,25 

2.3.277. Спас муници-

паль районы 

Спас муниципаль районының 

Приволжский поселогында су белән 

тәэмин итү челтәрләрен 

реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 3126,42 

2.3.278. Спас муници-

паль районы 

Спас муниципаль районының Болгар 

шәһәрендә басымлы һәм үзлектән ага 

торган канализация челтәрләре белән 

насослы канализация станциясе төзү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 8225,0 

2.3.279. Спас муници-

паль районы 

Спас муниципаль районының Болгар 

шәһәрендә су җибәреп тору челтәрләре 

төзү, 2 нче чират 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 2500,0 

2.3.280. Спас муници-

паль районы 

Спас муниципаль районының Болгар 

шәһәрендә канализациянең биологик 

чистарту корылмаларын капиталь 

ремонтлау эшләрен проектлаштыру  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 2800,0 

2.3.281. Спас муници-

паль районы 

Спас муниципаль районының Болгар 

шәһәрендә су җибәреп тору системасын 

капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4286,82 

2.3.282. Спас муници-

паль районы 

Спас муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 
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2.3.283. Спас муници-

паль районы 

Спас муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.284. Тәтеш муници-

паль районы 

Тәтеш муниципаль районының Кошки-

Новотимбаево авылында суүткәргеч 

челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1584,0 

2.3.285. Тәтеш муници-

паль районы 

Тәтеш муниципаль районының Тәтеш 

шәһәрендә суүткәргеч челтәрләрен 

реконструкцияләү, 2 нче чират 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 2581,92 

2.3.286. Тәтеш муници-

паль районы 

Тәтеш муниципаль районының Долгая 

Поляна авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 2700,0 

2.3.287. Тәтеш муници-

паль районы 

Тәтеш муниципаль районының Тәтеш 
шәһәрендә су җибәреп тору челтәрләре 
төзү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 17925,0 

2.3.288. Тәтеш муници-

паль районы 

Тәтеш муниципаль районының Тәтеш 
шәһәрендә су җибәреп тору системасын 
капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 11889,72 

2.3.289. Тәтеш муници-

паль районы 

Тәтеш муниципаль районының торак 
пунктларында су белән тәэмин итү 
объектларына техник инвентаризация 
үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.290. Тәтеш муници-

паль районы 

Тәтеш муниципаль районының торак 
пунктларында су белән тәэмин итү 
объектларына техник план (техник 
планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.291. Тукай 
муниципаль 
районы 

Тукай муниципаль районының  
Мусабай-Завод авылында су белән 
тәэмин итү челтәрләрен 
реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 4165,92 

2.3.292. Тукай 
муниципаль 
районы 

Тукай муниципаль районының Иске 
Җирекле авылына һәм Мәләкәс 
авылына кадәр суүткәргеч төзү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 4455,0 

2.3.293. Тукай 
муниципаль 
районы 

Тукай муниципаль районының 
Комсомолец поселогында канализация 
чистарту корылмалары төзү буенча 
проект-смета документларын эшләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 2200,0 

2.3.294. Тукай 
муниципаль 
районы 

Тукай муниципаль районының Биклән 
авылында су белән тәэмин итүнең, газ 
белән тәэмин итүнең инженерлык 
челтәрләренә проект-смета 
документларын эшләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 6200,0 

2.3.295. Тукай 
муниципаль 
районы 

Тукай муниципаль районының Теләнче 
Тамак авылында су белән тәэмин итү 
челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 31258,14 

2.3.296. Тукай 
муниципаль 
районы 

Тукай муниципаль районының Яңа 
Мусабай авылында су белән тәэмин итү 
челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 28975,06 

2.3.297. Тукай 
муниципаль 
районы 

Тукай муниципаль районының 
Комсомолец поселогында канализация 
чистарту корылмалары төзү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 41111,46 

2.3.298. Тукай 
муниципаль 
районы 

Тукай муниципаль районының торак 
пунктларында су белән тәэмин итү 
объектларына техник инвентаризация 
үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.299. Тукай 

муниципаль 

районы 

Тукай муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.300. Теләче муници-

паль районы 

Теләче муниципаль районының Теләче 
авылында су белән тәэмин итү 
челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 4158,0 
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2.3.301. Теләче муници-

паль районы 

Теләче муниципаль районының Теләче 
авылында Кленовая урамы, 
Мотыйгуллин урамы, районның                   
25 еллыгы урамы буенча су белән 
тәэмин итү челтәрләре төзү, 2 нче чират 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 4224,0 

2.3.302. Теләче муници-

паль районы 

Теләче муниципаль районының торак 
пунктларында су белән тәэмин итү 
объектларына техник инвентаризация 
үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.303. Теләче муници-

паль районы 

Теләче муниципаль районының торак 
пунктларында су белән тәэмин итү 
объектларына техник план (техник 
планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.304. Чирмешән му-

ниципаль райо-

ны 

Чирмешән муниципаль районының 
Чирмешән авылында суүткәргеч 
челтәрләрен реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 4165,92 

2.3.305. Чирмешән му-

ниципаль райо-

ны 

Чирмешән муниципаль районының 
Сосновка авылында су белән тәэмин 
итү челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 4455,0 

2.3.306. Чирмешән му-

ниципаль райо-

ны 

Чирмешән муниципаль районының  
Күтәмә авылында суүткәргеч 
челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 13289,0 

2.3.307. Чирмешән му-

ниципаль райо-

ны 

Чирмешән муниципаль районының 
Түбән Чыгтай авылында суүткәргеч 
челтәрләрен капиталь ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 7974,86 

2.3.308. Чирмешән му-

ниципаль райо-

ны 

Чирмешән муниципаль районының 
торак пунктларында су белән тәэмин 
итү объектларына техник 
инвентаризация үткәрү, техник паспорт 
әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.309. Чирмешән му-

ниципаль райо-

ны 

Чирмешән муниципаль районының 
торак пунктларында су белән тәэмин 
итү объектларына техник план (техник 
планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.310. Чистай муници-

паль районы 

Чистай муниципаль районының 
Данауровка авылында су белән тәэмин 
итү челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 4554,0 

2.3.311. Чистай муници-

паль районы 

Чистай муниципаль районының Чулпан 
авылында су белән тәэмин итү 
челтәрләре төзү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 3742,0 

2.3.312. Чистай муници-

паль районы 

Чистай муниципаль районының 
«Чистай шәһәрендә, басымлы 
коллекторлар үткәреп, насослы 
канализация станциясен (КНС-1) 
реконструкцияләү» объекты буенча 
проект-тикшеренү эшләрен башкару 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 5615,78 

2.3.313. Чистай муници-

паль районы 

Чистай муниципаль районының 
«Чистай шәһәрендә насослы 
канализация станциясеннән (КНС-5)              
8 нче коега кадәр басымлы һәм үзлектән 
ага торган коллекторларны 
реконструкцияләү» объекты буенча 
проект-тикшеренү эшләрен башкару 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 1967,22 

2.3.314. Чистай муници-

паль районы 

Чистай муниципаль районының торак 
пунктларында су белән тәэмин итү 
объектларына техник инвентаризация 
үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.315. Чистай муници-

паль районы 

Чистай муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.316. Ютазы муници-

паль районы 

Чистай муниципаль районының 

Кәрәкәшле поселогының су белән 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1980,0 
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тәэмин итү челтәрләрен капиталь 

ремонтлау  

2.3.317. Ютазы муници-

паль районы 

Ютазы муниципаль районының Бәйрәкә 

авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 6669,0 

2.3.318. Ютазы муници-

паль районы 

Ютазы муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник инвентаризация 

үткәрү, техник паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.319. Ютазы муници-

паль районы 

Ютазы муниципаль районының торак 

пунктларында су белән тәэмин итү 

объектларына техник план (техник 

планның электрон төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.320. Казан шәһәре Казан шәһәренең Запастагы офицерлар 

һәм прапорщиклар берлегенең торак 

массивында суүткәргеч насос станциясе 

төзү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 11088,0 

2.3.321. Казан шәһәре Казан шәһәренең автомобиль юлларын 

һәм инженерлык-техник яктан тәэмин 

итүнең тышкы челтәрләрен төзү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 20704,0 

2.3.322. Казан шәһәре Казан шәһәренең Крутушка 

поселогында Үзәк урамы буенча су 

белән тәэмин итү челтәрләре төзү 
 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 620,0 

2.3.323. Казан шәһәре Казан шәһәрендә «Динамо» спорт 

үзәге» коммерциягә карамаган автоном 

оешмасының су белән тәэмин итү 

системаларын капиталь ремонтлау, 

басымлы канализация трассасын төзү, 

проект-смета документларын эшләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 15400,0 

2.3.324. Казан шәһәре Казан шәһәренең Совет районындагы 

«Саләх» мәчет бинасының җылылык 

белән тәэмин итү системаларының 

проект-смета документларын эшләү һәм 

аларны техник яктан яңадан 

җиһазландыру  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 375,0 

2.3.325. Казан шәһәре Казан шәһәрендәге югары белем бирүче 

«Н.Э.Бауман исемендәге Казан дәүләт 

ветеринария медицинасы академиясе» 

федераль дәүләт бюджет мәгариф 

учреждениесе биналарына килә торган 

җылылык трассасын капиталь 

ремонтлау  

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 1209,08 

2.3.326. Казан шәһәре Казан шәһәренең торак пунктларында 

су белән тәэмин итү объектларына 

техник план (техник планның электрон 

төрен) әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.327. Казан шәһәре Казан шәһәренең торак пунктларында 

су белән тәэмин итү объектларына 

техник инвентаризация үткәрү, техник 

паспорт әзерләү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.328. Казан шәһәре Казан шәһәре канализациясенең 

биологик чистарту корылмаларын 

реконструкцияләү. Казан шәһәренең 

Магистраль урамы буенча күңелсез 

исләрне нейтральләштерү һәм бетерү 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

 

ТРБ 142580,0 

2.3.329. Яр Чаллы 

шәһәре 

Яр Чаллы шәһәренең Подсолнухи 

поселогында суүткәргеч төзү, 2-й этап 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 4455,0 

2.3.330. Яр Чаллы 
шәһәре 

Яр Чаллы шәһәренең Суар поселогында 
Бакча урамы, Сандугач урамы, 
Окружная урамы су белән тәэмин итү 
челтәрләре төзү  
 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 4200,0 
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2.3.331. Яр Чаллы 
шәһәре 

Яр Чаллы шәһәренең Болгар урамы, 
Надежда урамы, 68 микрорайоны 
буенча су белән тәэмин итү челтәрләре 
төзү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 4650,0 

2.3.332. Яр Чаллы 
шәһәре 

Яр Чаллы шәһәренең Элеваторная Гора 
поселогында Чапаев урамы, 1, 3, 5 нче 
йортлар, Орджоникидзе урамы, 
Красногорская урамы буенча су белән 
тәэмин итү челтәрләре төзү 
 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 1950,0 

2.3.333. Яр Чаллы 
шәһәре 

Тукай муниципаль районының Калмаш 
авылында, Новый поселогында 
басымлы канализация коллекторын Яр 
Чаллы шәһәренең канализация 
коллекторына тоташкан урынына кадәр 
капиталь ремонтлау буенча проект-
смета документларын эшләү  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 3010,0 

2.3.334. Яр Чаллы 
шәһәре 

Яр Чаллы шәһәренең торак 
пунктларында су белән тәэмин итү 
объектларына техник план (техник 
планның электрон төрен) әзерләү 
 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.335. Яр Чаллы 
шәһәре 

Яр Чаллы шәһәренең торак 
пунктларында су белән тәэмин итү 
объектларына техник инвентаризация 
үткәрү, техник паспорт әзерләү 
 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 14,99 

2.3.336. Татарстан Рес-

публикасы торак 

пунктлары 

Техник документларны әзерләү объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 9500,0 

2.3.337. Татарстан Рес-

публикасы торак 

пунктлары 

2018 елда Татарстан Республикасы 
шәһәрләрендә һәм районнарында 
җылылык белән тәэмин итү 
системаларын техник яктан яңадан 
җиһазландыру, газүткәргечләр төзү 
буенча эшләр башкару, блоклы-
модульле су кайнату казаннарын 
урнаштыру  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 150846,0 

2.3.338. Татарстан Рес-

публикасы торак 

пунктлары 

Төзелгән газүткәргечләргә техник 
хезмәт күрсәтү һәм аларны 
эксплуатацияләү 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 3658,9 

2.3.339. Татарстан Рес-

публикасы торак 

пунктлары 

2018 елда халыкны эчәргә яраклы су 
белән тәэмин итү программасы буенча 
проект-тикшеренү эшләре 
 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 485,86 

2.3.340. Татарстан Рес-

публикасы торак 

пунктлары 

2018 елда халыкны эчәргә яраклы су 
белән тәэмин итү программасы буенча 
проект-тикшеренү эшләре  

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 60264,14 

2.3.341. Татарстан Рес-

публикасы торак 

пунктлары 

2018 елда Татарстан Республикасы 
шәһәрләрендә һәм районнарында 
җылылык белән тәэмин итү 
системаларын техник яктан яңадан 
җиһазландыру һәм газүткәргечләр төзү 
буенча проект һәм тикшеренү эшләре, 
блоклы-модульле су кайнату 
казаннарын урнаштыру 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 11354,0 

2.3.342. Татарстан Рес-

публикасы торак 

пунктлары 

Газ белән тәэмин итү объектларына 
техник инвентаризация үткәрү һәм 
аларны кадастр исәбенә кую 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 3652,74 

2.3.343. Татарстан Рес-

публикасы торак 

пунктлары 

2019 елга Татарстан Республикасы 
торак пунктларында халыкны эчәргә 
яраклы су белән тәэмин итүне төзү 
буенча программа чаралары 
кысаларында проект һәм тикшеренү 
эшләре 

объект ТАТКХМ, 
ГФ, ММИ 

ТРБ 59433,75 
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2.3.344. Татарстан Рес-

публикасы торак 

пунктлары 

2019 елга Татарстан Республикасы 

торак пунктларында халыкны эчәргә 

яраклы су белән тәэмин итүне капиталь 

ремонтлау буенча программа чаралары 

кысаларында проект һәм тикшеренү 

эшләре 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 1316,25 

2.3.345. Татарстан Рес-

публикасы торак 

пунктлары 

2019 елда Татарстан Республикасы 

шәһәрләрендә һәм районнарында 

җылылык белән тәэмин итү 

системаларын техник яктан яңадан 

җиһазландыру һәм газүткәргечләр төзү 

буенча программа чаралары 

кысаларында проект һәм тикшеренү 

эшләре, блоклы-модульле су кайнату 

казаннарын урнаштыру 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 11354,0 

2.3.346. Татарстан Рес-

публикасы торак 

пунктлары 

Халыкны эчәргә яраклы су белән 

тәэмин итү программасы буенча 

проект-тикшеренү эшләре  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 15448,95 

2.3 нче бүлекчә буенча барлыгы 2466342,47 

2 бүлек буенча барысы 3619285,57 

3.Төзекләндерү 

3.1. Азнакай 

муниципаль 

районы 

Азнакай муниципаль районының 

Актүбә шәһәр тибындагы поселогында 

Татарстан урамы, 10 нчы А йорт буенча 

Татарстан нефтенең 70 еллыгы 

исемендәге паркны төзекләндерү 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 840,86 

3.2. Буа муниципаль 

районы 

Буа муниципаль районының 

Космовский урамы, Ефремов урамы 

һәм Мәктәп урамы юлларының 

машиналар йөри торган өлешенә ясалма 

яктырту челтәрләре төзүгә проект-смета 

документларын эшләү  

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 2488,23 

3.3. Зеленодольск 

муниципаль 

районы 

Зеленодольск муниципаль районының 

Свияжск авылында Успенский урамы 

буенча торак төзелеше комплексы 

территориясендә балалар спорт 

мәйданчыгы төзү 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 1949,8 

3.4. Кама Тамагы 

муниципаль 

районы 

Кама Тамагы муниципаль районының 

Иске Барыш авылындагы мәчет 

янындагы территорияне төзекләндерү 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 5500,0 

3.5. Кукмара 

муниципаль 

районы 

Кукмара муниципаль районының 

Вахитов авылында «Вахитов 

исемендәге» авыл хуҗалыгы җитештерү 

кооперативының Мәдәният йорты 

каршында урнашкан паркны 

төзекләндерү 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 10000,0 

3.6. Түбән Кама 

муниципаль 

районы 

Түбән Кама муниципаль районының 

Түбән Кама шәһәрендә яңгыр сулары 

канализациясенең су чыгару 

системаларын торгызу  

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 100000,0 

3.7. Спас 

муниципаль 

районы 

Спас муниципаль районының Болгар 

шәһәрендә үзәк мәйданны 

реконструкцияләү һәм төзекләндерү 

буенча проект-смета документларын 

эшләү  

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 1043,46 

3.8. Спас 

муниципаль 

районы 

Спас муниципаль районының Болгар 

шәһәрендә «Кол Гали» кунакханә 

комплексының яр буе линиясен 

төзекләндерү 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 123119,4 
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3.9. Казан шәһәре  Казанның Вахитов районында Әхтәмов 

урамы, 16 нчы йорт адресы буенча 

урнашкан объектның түбәсенә һәм 

фасадына капиталь ремонт үткәрү  

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 1815,16 

3.10. Казан шәһәре  Казанның Вахитов районында Әхтәмов 
урамы, 24 нче йорт адресы буенча 
урнашкан объектның түбәсенә һәм 
фасадына капиталь ремонт үткәрү 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 2988,27 

3.11. Казан шәһәре  Казанның Вахитов районында Әхтәмов 
урамы, 26 нчы йорт адресы буенча 
урнашкан объектның түбәсенә һәм 
фасадына капиталь ремонт үткәрү 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 3122,85 

3.12. Казан шәһәре  Казан шәһәренең Вахитов районында 
Кәрим Тинчурин урамы, 21 нче йорт 
адресы буенча урнашкан объектның 
түбәсенә һәм фасадына капиталь 
ремонт үткәрү  

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 54,68 

3.13. Казан шәһәре  Казан шәһәренең Вахитов районында 
Кәрим Тинчурин урамы, 23 нче йорт 
адресы буенча урнашкан объектның 
түбәсенә һәм фасадына капиталь 
ремонт үткәрү 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 3112,29 

3.14. Казан шәһәре  Казан шәһәренең Вахитов районында 
Кәрим Тинчурин урамы, 25 нче йорт 
адресы буенча урнашкан объектның 
түбәсенә һәм фасадына капиталь 
ремонт үткәрү 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 547,72 

3.15. Казан шәһәре  Казан шәһәренең Вахитов районында 
Карл Маркс урамы, 46 нчы йорт, 2 нче 
литер адресы буенча урнашкан 
объектның түбәсенә һәм фасадына 
капиталь ремонт үткәрү  

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 2126,81 

3.16. Казан шәһәре  Казан шәһәренең Вахитов районындагы 
Сара Садыйкова урамы, 22 нче йорт 
адресы буенча урнашкан объектның 
түбәсенә һәм фасадына капиталь 
ремонт үткәрү 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 629,48 

3.17. Казан шәһәре  Казан шәһәренең Вахитов районындагы 
Чернышевский урамы, 35 нче йорт 
адресы буенча урнашкан объектның 
түбәсенә һәм фасадына капиталь 
ремонт үткәрү 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 473,24 

3.18. Казан шәһәре  Су җибәреп тору системасын торгызу: 
Казан шәһәрендәге хуҗалык-көнкүреш 
канализациясе 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 100000,0 

3.19. Казан шәһәре  Су җибәреп тору системасын торгызу: 
Казан шәһәрендәге яңгыр сулары 
канализациясе 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 50000,0 

3.20. Казан шәһәре  Казан шәһәрендә Г.Камал исемендәге 
Татар дәүләт академия театры мәйданы 
коймаларын ремонтлау 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 14190,23 

3.21. Казан шәһәре  Казан шәһәренең Юдино торак 
массивында Гражданнар сугышы герое 
Ян Юдин кабере булган монументны 
ремонтлау-реставрацияләү эшләре һәм 
Дан аллеясы территориясен 
төзекләндерү эшләре үткәрү 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 68823,6 

3.22. Казан шәһәре  «Казан шәһәрендә Н.Ершов урамы 
буенча мемориаль сквер» объекты 
буенча проект-тикшеренү эшләрен 
башкару 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 2063,62 

3.23. Казан шәһәре  Казан шәһәрендә яһүдиләр дине 
зиратын төзү буенча проект-тикшеренү 
эшләрен башкару 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 1560,0 
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3.24. Казан шәһәре  Казан шәһәрендә яңгыр сулары 
канализациясенең су җибәреп тору 
системаларын торгызу 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 50000,0 

3.25. Казан шәһәре  Казан шәһәрендә хуҗалык-көнкүреш 
канализациясенең су җибәреп тору 
системаларын торгызу 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 50000,0 

3.26. Казан шәһәре  «Казан» милли мәдәни үзәге һәм 
Солтан-Галиев мәйданы территориясен 
үстерү» объекты буенча проект-
тикшеренү эшләре 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 9207,93 

3.27. Казан шәһәре  Иҗтимагый киңлекләрне үстерү 

программасы кысаларында «Казан 

шәһәрендәге Урицкий исемендәге парк, 

Академик Королев урамы» объекты 

буенча проект-тикшеренү эшләре 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 1174,74 

3.28. Яр Чаллы 
шәһәре 

Яр Чаллы шәһәрендә яңгыр сулары 

канализациясенең су җибәреп тору 

системаларын торгызу  

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 50000,0 

3 бүлек буенча барысы 656832,37 

4. Башкалар 

4.1. Казан шәһәре  Казан шәһәрендә шәхси җылылык 
пунктлары җиһазын һәм, булганда, 
күтәрүче насос җайланмаларын 
урнаштыру эшләренә түләү 

объект МЗИО РТ, 
ММИ 

ТРБ 800000,0 

4.2. Казан шәһәре  Казан шәһәрендә «Седьмое небо» торак 
комплексының 6 нчы Б 
микрорайонында 1224 урынга 
исәпләнгән мәктәп» объектын җылылык 
белән тәэмин итүнең тышкы 
челтәрләренә технологик тоташтыру 
эшләренә түләү 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 12497,37 

4.3. Казан шәһәре  Казан шәһәренең Совет районында 
«Светлая долина» торак комплексында 
800 урынга исәпләнгән мәктәп» 
объектын төзү 

объект ТАТКХМ, 
БИТИ, 
ММИ 

ТРБ 162367,06 

4 бүлек буенча барысы 974864,43 

5. ИВФ ККО тарафыннан эшләнгән 2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасының 

социаль тармакларын һәм иҗтимагый инфраструктурасын үстерү концепциясен тормышка ашыру кысаларында чаралар 

5.1. Татарстан Рес-

публикасы торак 

пунктлары 

Социаль өлкәне һәм иҗтимагый 

инфраструктураны модернизацияләү 

һәм үстерү чаралары 

 ТРФМ, 

ИВФ ККО, 

ТАТКХМ, 

ТРИК 

ТРБ 5500000,0 

5 бүлек буенча барлыгы 5500000,0 

2018 ел буенча барысы    11247266,5* 

 

*Торак төзелешен үстерү программаларын стимуллаштыру чараларын финанслау күләмнәрен исәпкә 

алмыйча – 1 733 178,9 мең сум (шул исәптән 519 953,7 мең сумы – Татарстан Республикасы бюджеты акчасы;  

1 213 225,2 мең сумы – федераль бюджет акчасы исәбеннән), «2014 – 2021 елларга территорияләрне 

комплекслы үзләштерү һәм үстерү проектларын тормышка ашыру» ярдәмче программасында исәпкә алынган.»; 
 

түбәндәге эчтәлекле 5 нче таблица өстәргә: 

«5 нче таблица 

2019 ел 
 

Т/с Муниципаль 

берәмлек исеме 

Чараның исеме Егәрлеге Җаваплы 

министр-

лык, 

ведомство 

Финанс-

лау 

чыга-

нагы 

Финанслау,  

мең сум 

(агымдагы 

бәяләрдә) 
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1. Коммуналь хуҗалык 

1.1. «Татарстан Республикасы гражданнарын һәркем алырлык һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр күрсәтү  

белән тәэмин итү» дәүләт программасының «Россия гражданнарын сыйфатлы торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре 

күрсәтү белән тәэмин итү өчен шартлар тудыру» 2 нче ярдәмче программасы 

1.1.1. Әлмәт 

муниципаль 

районы 

Әлмәт шәһәре канализациясенең 

чистарту корылмаларын 

реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 

ММИ 

ТРБ 74291,5 

1.1.2. Әлмәт 

муниципаль 

районы 

Әлмәт шәһәре канализациясенең 

чистарту корылмаларын 

реконструкцияләү 

объект ТАТКХМ, 

ММИ 

ФБ 102593,0 

1.1 бүлекчә буенча барлыгы 

 

176884,5 

1.2. Моношәһәрләр 

1.2.1. Яр Чаллы 

шәһәре 

«Haier барабан тибындагы кер юу 

машиналары һәм кухня җиһазлары 

заводлары өчен мәйданнан тыш 

челтәрләр» инфраструктурасы 

объектын булдыру 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 114288,3 

1.2.2. Яр Чаллы 

шәһәре 

«Haier барабан тибындагы кер юу 

машиналары һәм кухня җиһазлары 

заводлары өчен мәйданнан тыш 

челтәрләр» инфраструктурасы 

объектын булдыру 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

Фонд 

МГ 

151799,4 

1.2.3. Яр Чаллы 

шәһәре 

«Haier барабан тибындагы кер юу 

машиналары һәм кухня җиһазлары 

заводлары өчен мәйданнан тыш 

челтәрләр. Газ белән тәэмин итү 

челтәре, 1 нче чират» 

инфраструктурасы объектын булдыру 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 3301,4 

1.2.4. Яр Чаллы 

шәһәре 

«Haier барабан тибындагы кер юу 

машиналары һәм кухня җиһазлары 

заводлары өчен мәйданнан тыш 

челтәрләр. Газ белән тәэмин итү 

челтәре, 1 нче чират» 

инфраструктурасы объектын булдыру 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

Фонд 

МГ 
2674,3 

1.2.5. Түбән Кама 

муниципаль 

районы 

Татарстан Республикасы Түбән Кама 

шәһәрендә «Түбән Кама сәнәгать 

паркы» объектының инженерлык 

челтәрләрен төзү, 1 нче этап 

объект ТАТКХМ, 

БИТИ, 

ММИ 

Фонд 

МГ 
15000,0 

1.2 бүлекчә буенча барлыгы 

 

287063,4 

1.3. «Чиста су» федераль проекты  

1.3.1. 
Татарстан 

Республикасы 

торак пунктлары 

Эчәргә яраклы су белән тәэмин итү 

объектларын төзү һәм 

реконструкцияләү (модернизацияләү) 

буенча чаралар 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 6409,9 

1.3.2. 
Татарстан 

Республикасы 

торак пунктлары 

Эчәргә яраклы су белән тәэмин итү 

объектларын төзү һәм 

реконструкцияләү (модернизацияләү) 

буенча чаралар 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ФБ 27313,7 

1.3 бүлекчә буенча барлыгы 

 

33723,6 

1.4. «Иделне савыктыру»  федераль проекты» 

1.4.1. Татарстан 

Республикасы 

торак пунктлары 

Агызып тɵшерелә торган пычрак 

суларның өлешен киметү буенча 

чаралар 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ТРБ 352799,5 

1.4.2. Татарстан 

Республикасы 

торак пунктлары 

Агызып тɵшерелә торган пычрак 

суларның өлешен киметү буенча 

чаралар 

объект ТАТКХМ, 

ГФ, ММИ 

ФБ 1504040,0 
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1.4 бүлекчә буенча барлыгы 

 

1856839,5 

1.5. Коммуналь инфраструктура объектларын төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау 

1.5.1. Татарстан 

Республикасы 

торак пунктлары 

Билгеләнмәгән лимит объект ТАТКХМ, 

ГФ, БИТИ, 

ММИ 

ТРБ 4694753,0 

1.5 бүлекчә буенча барлыгы 

 

4694753,0 

Барысы 2019 ел буенча 

 

   7049264,0* 

 

* Торак төзелешен үстерү программаларын стимуллаштыру чараларын финанслау күләмнәрен исәпкә 

алмыйча – 1 425 067,1 мең сум (шул исәптән 427 520,2 мең сумы – Татарстан Республикасы бюджеты акчасы;  

997 546,9 мең сумы – федераль бюджет акчасы исәбеннән), «2014 – 2021 елларга территорияләрне комплекслы 

үзләштерү һәм үстерү проектларын тормышка ашыру» ярдәмче программасында исәпкә алынган.»; 

 
файдаланылган кыскартылмалар исемлегенә түбәндәге эчтәлекле абзац 

өстәргә: 
«ДТФ – «Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт торак 

фонды» коммерциягә карамаган оешмасы».; 
 
«2014 – 2021 елларга архитектура, шәһәр төзелеше, төзелеш, төзелеш 

материаллары сәнәгате өлкәсендә, торак өлкәсендә һәм коммуналь хуҗалыкта 
дәүләт сәясәтен тормышка ашыру» ярдәмче программасында (алга таба – 4 нче 
ярдәмче программа): 

4 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләме һәм чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
 

«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп, Ярдәмче 

программаны финанслау 

күләме һәм чыганаклары 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән       

3 853 545,1 мең сум тәшкил итә, шул исәптән:  
                                                                                    (мең сум) 

Ел Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

күләме 

2014 493316,3 

2015 456392,7 

2016 472898,4 

2017 533014,8 

2018 549436,6 

2019 443412,2 

2020 449654,0 

2021 455429,1 

Барлыгы 3853545,1 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фараз характерында 

була һәм аларга Татарстан Республикасы бюджетын 

формалаштырганда ел саен төзәтмәләр кертелергә 

тиеш»; 
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«Ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын тормышка ашырудан 
көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм бюджет 
нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлында: 

дүртенче абзац үз көчен югалткан дип санарга; 
бишенче абзацта «27,6» саннарын «28,5» саннарына алыштырырга; 
4 нче ярдәмче программаның 2 бүлегендә: 
унөченче абзац үз көчен югалткан дип санарга; 
ундүртенче абзацта «27,3» саннарын «28,5» санарына алыштырырга; 
4 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән 3 853 545,1 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 
                                                                                  (мең сум) 

Ел Татарстан Республикасы бюджеты акчасы күләме 

2014 493316,3 

2015 456392,7 

2016 472898,4 

2017 533014,8 

2018 549436,6 

2019 443412,2 

2020 449654,0 

2021 455429,1 

Барлыгы 3853545,1 

 

Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга Татарстан 

Республикасы бюджетын формалаштырганда ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш.»; 

 

4 нче Ярдәмче программага теркәлгән кушымтаны яңа редакциядә (карарга 

теркәлә) бәян итәргә; 

 
«Энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру» ярдәмче 

программасында (алга таба – 5 нче Ярдәмче программа): 

5 нче Ярдәмче программа паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп, Ярдәмче 

программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме  

4 295 809,7 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 
 (мең сум) 

Ел Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

күләме 

2016 686565,5 

2017 968037,8 

2018 299893,0 

2019 977037,8 

2020 682137,8 

2021 682137,8 

Барлыгы 4295809,7 
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Искәрмә: Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре фаразлау характерында була һәм аларга 

тиешле елга һәм план чорына бюджет проектын 

формалаштырганда ел саен төзәтмәләр кертелергә 

тиеш. 

Федераль бюджет акчасы ел саен төзелә торган 

шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә 

билгеләнәчәк»; 
 

5 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«3. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 4 295 809,7 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән:  
                           (мең сум) 

Ел Татарстан Республикасы бюджеты акчасы күләме 

2016 686565,5 

2017 968037,8 

2018 299893,0 

2019 977037,8 

2020 682137,8 

2021 682137,8 

Барлыгы 4295809,7 

 

Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга ел саен төзәтмәләр 

кертелергә тиеш.»; 

 

5 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтада: 

 

3.1 нче һәм 3.2 нче пунктлардагы 15 графада «225000» һәм «69900» саннарын 

шул ук эзлеклелектә «22793» һәм «74793» саннарына алыштырырга; 

 

«Ярдәмче программа буенча барлыгы, шул исәптән:» һәм «Татарстан 

Республикасы бюджеты» юлларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«Ярдәмче программа буенча барлыгы, 

шул исәптән: 
686565,5 968037,8 299893,0 977037,8 682137,8 682137,8 

Татарстан Республикасы бюджеты  686565,5 968037,8 299893,0 977037,8 682137,8 682137,8». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                        А.В.Песошин  


