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2019 елның II яртыеллыгына 

халыкка күрсәтелә торган 

торак-коммуналь хезмәтләргә 

тарифлар турында 
 

 

         «Коммуналь комплекс оешмалары тарифларын җайга салу нигезләре 

турында» 2004 елның 30 декабрендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон 

нигезендә КАРАР БИРӘМ: 

         1. 2019 елның 1 июленнән 2019 елның 31 декабренә кадәр расларга һәм 

гамәлгә кертергә: 

- Чирмешән муниципаль районы муниципаль торак фондының торак 

урыннарын яллаучыларга һәм күп фатирлы йорт белән идарә итү ысулын 

сайламаган торак биналарның милекчеләренә (собственников жилых 

помещений) торак-коммуналь хезмәтләргә тарифлар (1нче кушымта); 

- Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендә торак йорт белән идарә итү 

ысулын сайлаган күпфатирлы торак йорттагы торак урыннар милекчеләре өчен 

торак хезмәтләренә тәкъдим ителә торган тариф (2 нче кушымта) 

- муниципаль торак фондының торак урыннарын яллаучылар өчен торак 

урыныннан файдаланган өчен база ставкасы (наемга алынган өчен база 

ставкасы) (3 нче кушымта). 

        2. Әлеге карарны хокукый порталда (pravo.tatarstan.ru) һәм Чирмешән 

муниципаль районының рәсми сайтында Интернет-телекоммуникация 

челтәрендә урнаштырырга. 

        3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының Беренче урынбасарына 

И.И. Кәримовка йөкләргә. 

 
                                

 

Башкарма комитет  

Җитәкчесе                                                                     И.Н. Шәйдуллин 

 



 
                                                                           Чирмешән муниципаль районы  

                                                                                     Башкарма комитеты Җитәкчесенең  

                                                                   2019 елның 6 июнендәге  

                                                                 232 номерлы карарына 

                                                    1 нче кушымта 

 

 

Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендә муниципаль торак 

фондының торак урыннарын яллаучылар өчен күпфатирлы торак 

йортлар белән идарә итү ысулын сайламаган торак урыннар милекчеләре 

өчен торак бинаны карап тоту һәм ремонтлау өчен түләү күләме 

 

№п/п Түләү атамасы Хезмәтне үлчәү 

берәмлеге 

Хезмәтне 

үлчәү 

берәмлеге 

өчен тариф 

(сумнарда) 
1 2 3 4 

1 Торак фонды белән идарә итү айга торак бинаның 

гомуми мәйданың 

кв. м. 

1,00 

2 Торак биналарны капиталь 

ремонтлау (милекчеләр өчен)  

айга торак бинаның 

гомуми мәйданың 

кв. м. 

5,85 

3 Торак биналарга агымдагы 

ремонт 

айга торак бинаның 

гомуми мәйданың 

кв. м. 

1,00 

4 Йорт эчендәге суүткәргеч-

канализация челтәрләренә 

техник хезмәт күрсәтү һәм 

ремонт 

айга торак бинаның 

гомуми мәйданың 

кв. м. 

1,00 

5 Йорт эчендәге электр белән 

тәэмин итү челтәрләрен 

агымдагы ремонтлау һәм карап 

тоту 

айга торак бинаның 

гомуми мәйданың 

кв. м. 

0,90 

6 Ике контурлы газ ягу 

казаннарына техник хезмәт 

күрсәтү 

һәр ай саен 1 газ 

казаны (газовый 

котел) өчен 

100,0 

7 Җилләтү (вентиляционный) 

каналларын тикшерү 

айга торак бинаның 

гомуми мәйданың 

кв. м. 

0,27 

8 Газүткәргечнең йорт эчендәге 

челтәрләренә техник хезмәт 

күрсәтү һәм ремонт 

айга торак бинаның 

гомуми мәйданың 

кв. м. 

0,21 

                                                                



                                                                                               Чирмешән муниципаль районы  

                                                                                     Башкарма комитеты Җитәкчесенең  

                                                                   2019 елның 6 июнендәге  

                                                                 232 номерлы карарына 

                                                    2 нче кушымта 

 

                                                                                      

Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендә күпфатирлы торак йортлар 

белән идарә итү ысулын сайлаган торак урын милекчеләре өчен торак 

бинаны карап тоту һәм ремонтлау өчен тәкъдим ителә торган түләү 

күләме 

 

 

№п/п Түләү атамасы Хезмәтне үлчәү 

берәмлеге 

Хезмәтне 

үлчәү 

берәмлеге 

өчен тариф 

(сумнарда) 
1 2 3 4 

1 Торак фонды белән идарә итү айга торак бинаның 

гомуми мәйданың 

кв. м. 

1,00 

2 Торак биналарны капиталь 

ремонтлау (милекчеләр өчен) 

айга торак бинаның 

гомуми мәйданың 

кв. м. 

5,85 

3 Торак биналарга агымдагы 

ремонт 

айга торак бинаның 

гомуми мәйданың 

кв. м. 

1,00 

4 Йорт эчендәге суүткәргеч-

канализация челтәрләренә 

техник хезмәт күрсәтү һәм 

ремонт 

айга торак бинаның 

гомуми мәйданың 

кв. м. 

1,00 

5 Йорт эчендәге электр белән 

тәэмин итү челтәрләрен 

агымдагы ремонтлау һәм 

карап тоту 

айга торак бинаның 

гомуми мәйданың 

кв. м. 

0,90 

6 Ике контурлы газ ягу 

казаннарына техник хезмәт 

күрсәтү 

һәр ай саен 1 газ 

казаны (газовый 

котел) өчен 

100,0 

7 Җилләтү (вентиляционный) 

каналларын тикшерү 

айга торак бинаның 

гомуми мәйданың 

кв. м. 

0,27 

8 Газүткәргечнең йорт эчендәге 

челтәрләренә техник хезмәт 

күрсәтү һәм ремонт 

айга торак бинаның 

гомуми мәйданың 

кв. м. 

0,21 

 



                                                                                        Чирмешән муниципаль районы  

                                                                                     Башкарма комитеты Җитәкчесенең  

                                                                   2019 елның 6 июнендәге  

                                                                 232 номерлы карарына 

                                                    3 нче кушымта 

 

 

 

 

Муниципаль торак фондыннан торак урыннарын вакытлыча файдалану 

(найм) шартнамәләре буенча торак урыннар яллаучылар өчен торак 

урыныннан файдаланган өчен база ставкасы (наёмга алу өчен база 

ставкасы) 
 

Түләү атамасы Хезмәтне үлчәү берәмлеге Хезмәт үлчәү 

берәмлеге өчен 

база ставкасы 

(сумнарда) 
1 2 3 

Яллау буенча база 

ставкасы 
айга торак бинаның гомуми 

мәйданың кв. м. 

5,85 

 


