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Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының аерым 

карарлары үз көчләрен югалтуны 

тану турында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты норматив 

хокукый актларын актуальләштерү максатларында Татарстан Республикасы 

Тарифлар буенча дәүләт комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Түбәндәгеләрне көчен югалткан дип танырга: 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты идарәсе 

карарлары: 

18.09.2009 № 7-17/т «Татарстан Республикасы Мөслим районында шәһәр яны 

автомобиль транспортында пассажирлар һәм багаж алып бару хезмәте күрсәтүгә 

тарифлар билгеләү турында»; 

05.11.2009 № 7-22/т «Сарман авылында гомуми файдаланудагы шәһәр 

автомобиль транспортында пассажирлар һәм багаж алып баруга максималь 

дәрәҗәдә чик тарифлар билгеләү турында»; 

16.04.2010 № 7-9/т «Буа шәһәрендә гомуми файдаланудагы шәһәр автомобиль 

транспортында пассажирлар һәм багаж алып баруга максималь дәрәҗәдә чик 

тарифлар билгеләү турында»; 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты идарәсе 

карарлары: 

30.06.2010 № 7-6/т «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының 

Шәмәрдән авылында гомуми файдаланудагы шәһәр автомобиль транспортында 

пассажирлар һәм багаж алып баруга максималь дәрәҗәдә чик тарифлар билгеләү 

турында»; 

30.06.2010 № 7-8/т «Татарстан Республикасының Саба районында 

«Автотранспорт» ҖЧҖ тарафыннан шәһәр яны автомобиль транспортында 

пассажирлар һәм багаж алып бару хезмәте күрсәтүгә максималь дәрәҗәдә чик 

тарифлар билгеләү турында»; 

ТР Тарифлар буенча дәүләт комитеты карарлары: 

01.04.2011 № 7-12/т «Татарстан Республикасының Чистай муниципаль 

районында «Йоктранс» ҖЧҖ, «Партнер» ҖЧҖ тарафыннан гомуми файдаланудагы 
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шәһәр яны автомобиль транспортында пассажирлар һәм багаж алып баруга 

максималь дәрәҗәдә чик тарифлар билгеләү турында»; 

01.04.2011 № 7-13/т «Татарстан Республикасының Түбән Кама муниципаль 

районында «Нижнекамское ПАТП-1» ААҖ тарафыннан гомуми файдаланудагы 

шәһәр яны автомобиль транспортында пассажирлар һәм багаж алып баруга 

максималь дәрәҗәдә чик тарифлар билгеләү турында»; 

26.08.2011 № 7-32/т  «Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районының Әгерҗе шәһәрендә гомуми файдаланудагы шәһәр автомобиль 

транспортында пассажирлар һәм багаж алып баруга максималь дәрәҗәдә чик 

тарифлар билгеләү турында»; 

26.08.2011 № 7-33/т «Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районында 

шәхси эшкуар Р.И.Нәбиуллин тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гомуми 

файдаланудагы шәһәр яны автомобиль транспортында пассажирлар һәм багаж алып 

баруга максималь дәрәҗәдә чик тарифлар билгеләү турында»; 

26.08.2011 № 7-35/т «Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль 

районында «Актаныш АТП» ААҖ тарафыннан гомуми файдаланудагы шәһәр яны 

автомобиль транспортында пассажирлар һәм багаж алып баруга максималь 

дәрәҗәдә чик тарифлар билгеләү турында»; 

29.06.2012 № 7-12/т «Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль 

районында «Бугульма-Пригород» ҖЧҖ һәм «Бугульма-Междугородник» ҖЧҖ 

тарафыннан гомуми файдаланудагы шәһәр яны автомобиль транспортында 

пассажирлар һәм багаж алып баруга максималь дәрәҗәдә чик тарифлар билгеләү 

турында»; 

26.07.2012 № 7-17/т «Балтач ш.т.п. гомуми файдаланудагы шәһәр автомобиль 

транспортында пассажирлар һәм багаж алып баруга максималь дәрәҗәдә чик 

тарифлар билгеләү турында»; 

24.08.2012 № 7-22/т «Балык Бистәсе ш.т.п. гомуми файдаланудагы шәһәр 

автомобиль транспортында пассажирлар һәм багаж алып баруга максималь 

дәрәҗәдә чик тарифлар билгеләү турында»; 

28.09.2012 № 7-26/т «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль 

районының Яңа Чишмә авылында гомуми файдаланудагы шәһәр автомобиль 

транспортында пассажирлар һәм багаж алып баруга максималь дәрәҗәдә чик 

тарифлар билгеләү турында»; 

06.03.2014 № 7-4/т «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының 

Биектау тимер юл станциясе поселогында һәм Биектау авылында гомуми 

файдаланудагы шәһәр автомобиль транспортында пассажирлар һәм багаж алып 

баруга максималь дәрәҗәдә чик тарифлар билгеләү турында». 

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

керә. 

 

 

Рәис            А.С.Груничев 


