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«Чистай җылылык челтәрләре 

предприятиесе» ачык акционерлык 

җәмгыятенең кайнар су белән тәэмин 

итүнең үзәкләштерелгән системасына 

тоташтыру (технологик ялгау) өчен 

тарифлар билгеләү хакында 

 

 

 

«Су белән тәэмин итү һәм агынты суларны җибәрү турында» 2011 елның 7 

декабрендәге 416-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

«Салкын су белән тәэмин итү һәм агынты суларны җибәрү өлкәсендә тарифларны 

дәүләти җайга салу турында» 2013 елның 13 маендагы 406 номерлы, «Кайнар су 

белән тәэмин итү кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2006 

елның 13 февралендәге 83 номерлы карарына үзгәреш кертү хакында» 2013 елның 

29 июнендәге 642 номерлы карарлары, Федераль тарифлар хезмәтенең «Су белән 

тәэмин итү һәм агынты суларны җибәрү өлкәсендә җайга салынулы тарифлар 

хисаплау буенча методик күрсәтмәләр раслау турында» 2013 елның 27 декабрендәге 

1746-э номерлы боерыгы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 

елның 15 июнендәге 468 номерлы карары белән расланган Татарстан 

Республикасының Тарифлар буенча дәүләт комитеты турында нигезләмә нигезендә 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Әлеге карар кушымтасына туры китереп, «Чистай җылылык челтәрләре 

предприятиесе» ачык акционерлык җәмгыятенең кайнар су белән тәэмин итүнең 

үзәкләштерелгән системасына тоташтыру (технологик ялгау) өчен тарифлар 

билгеләргә. 

2. Бу карарның 1 пунктында билгеләнгән тарифлар карар үз көченә кергәннән 

башлап 2019 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә булачак. 

3. Бу карар рәсми басылып чыккан көненнән башлап 10 көн узгач үз көченә 

керә. 

 

 

Рәис в.б.             А.Л.Штром 



 

Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 15.08.2019 

№ 6-64/тп карарына кушымта 

 

 

«Чистай җылылык челтәрләре предприятиесе» ачык акционерлык җәмгыятенең 

кайнар су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системасына тоташтыру 

(технологик ялгау) өчен тарифлар 

 

 

Тариф ставкалары Үлчәү берәмлеге 
Тоташтыру өчен 

тариф 

Тоташтырыла торган йөкләнешкә 

тарифның база ставкасы 

тәүлегенә мең 

сум/м
3
 

0,313 

Челтәрләр озынлыгына тарифның 

база ставкасы, ш.и.: 
мең сум/км 7 069,86 

40 мм һәм кимрәк диаметрлы челтәр 

салу бәясе 
мең сум/км 6 333,39 

40 мм - 70 мм (иң күбе) диаметрлы 

челтәр салу бәясе 
мең сум/км 7 806,33 

70 мм - 100 мм (иң күбе) диаметрлы 

челтәр салу бәясе 
мең сум/км - 

100 мм - 150 мм (иң күбе) диаметрлы 

челтәр салу бәясе 
мең сум/км - 

150 мм - 200 мм (иң күбе) диаметрлы 

челтәр салу бәясе 
мең сум/км - 

200 мм -  250 мм (иң күбе) 

диаметрлы челтәр салу бәясе 
мең сум/км - 

250 мм һәм күбрәк диаметрлы челтәр 

салу бәясе 
мең сум/км - 

500 мм диаметрлы челтәр салу бәясе мең сум/км - 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының тариф чишелешләрен кабул итүне 

оештыру, контрольдә тоту һәм теркәү бүлеге 


