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Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 

дәүләт комитетының аерым карарларына 

үзгәрешләр кертү һәм Татарстан 

Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының аерым карарларының үз 

көчләрен югалтуын тану турында 

 

 

 

Россия Федерациясе Югары Судының 11.09.2009 ел, №11-11-АПА19-17 

апелляция билгеләмәсен үтәү йөзеннән, Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 

дәүләт комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 

«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте өчен эчә торган суга, 

техник суга һәм су агызуга 2017-2019 елларга тарифлар билгеләү турында» 

16.12.2016 № 10-52/кс карарына (Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының 15.12.2017 №10-125/кс,  14.09.2018 №10-17/кс, 14.12.2018 №10-181/кс, 

29.12.2018 №10-192/кс карарлары нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) 1 нче 

кушымтага, аны яңа редакциядә биреп (кушымтада бирелә), үзгәреш кертергә. 

2. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 

«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте өчен техник суга һәм 

су агызуга 2017-2020 елларга тарифлар билгеләү турында» 14.04.2017 № 10-10/кс 

карарына (Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 

15.12.2017 №10-126/кс, 14.09.2018 №10-17/кс, 14.12.2018 №10-180/кс карарлары 

нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) 1 нче кушымтага, аны яңа редакциядә 

биреп (кушымтада бирелә), үзгәреш кертергә. 

3. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының түбәндәге 

карарларын үз көчен югалткан дип танырга: 

«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте өчен техник суга 

һәм су бүлүгә Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 

14.04.2017 № 10-10/кс карары белән билгеләнгән дәвамлы тарифларга 2019 ел өчен 

төзәтмәләр кертү хакында» 14.12.2018 №10-180/кс; 

«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте өчен эчә торган 

суга, техник суга һәм су бүлүгә Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 



 

комитетының 16.12.2016 №10-52/кс карары белән билгеләнгән дәвамлы тарифларга 

2019 ел өчен төзәтмәләр кертү хакында» 14.12.2018 №10-181/кс. 

4. Әлеге карар 2019 елның 11 сентябреннән барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә карата гамәлдә була, дип билгеләргә. 

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

керә. 

 

 

Рәис вазыйфаларын 

вакытлыча башкаручы             А.Л.Штром 



 

Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының  

16.12.2016 № 10-52/кс карарына 1 

нче кушымта 

(Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

20.11.2019 № 10-70/кс карары 

редакциясендә) 

 

Салкын су белән тәэмин итүне һәм су бүлүне гамәлгә ашыручы «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыяте өчен 2017-2019 елларга эчә торган суга, техник суга һәм су бүлүгә кадендарь буенча бүленгән тарифлар 

 

№ 

п/п 

Муниципаль берәмлекнең, салкын 

су белән тәэмин итүне һәм су 

агызуны гамәлгә ашыручы 

оешманың аталышы 

Ел 

Эчә торган суга тариф 

(бер ставкалы), сум/куб 

метр 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), сум/куб 

метр 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), сум/куб 

метр 

 
«Яр Чаллы шәһәре» муниципаль 

берәмлеге 

 
   

1 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

 
   

1.1 

Халык 

(тарифлар НДС исәпкә алып 

күрсәтелде)* 

01.01.2017 башлап 

30.06.2017 кадәр 
19,61  12,99 

01.07.2017 башлап 

31.12.2017 кадәр 
20,44  13,53 

01.01.2018 башлап 

30.06.2018 кадәр 
20,44  13,09 

01.07.2018 башлап 

22.08.2018 кадәр 
21,22  13,09 

23.08.2018 башлап 

31.12.2018 кадәр 
21,72  13,09 

01.01.2019 башлап 

30.06.2019 кадәр 
21,97  13,31 

01.07.2019 башлап 21,97  14,38 



 

№ 

п/п 

Муниципаль берәмлекнең, салкын 

су белән тәэмин итүне һәм су 

агызуны гамәлгә ашыручы 

оешманың аталышы 

Ел 

Эчә торган суга тариф 

(бер ставкалы), сум/куб 

метр 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), сум/куб 

метр 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), сум/куб 

метр 

10.09.2019 кадәр 

11.09.2019 башлап 

31.12.2019 кадәр 
23,60  15,10 

1.2 

Бүтән кулланучылар 

(тарифлар НДС исәпкә алмыйча 

күрсәтелде) 

01.01.2017 башлап 

30.06.2017 кадәр 
16,62  11,01 

01.07.2017 башлап 

31.12.2017 кадәр 
17,32  11,47 

01.01.2018 башлап 

30.06.2018 кадәр 
17,32  11,09 

01.07.2018 башлап 

22.08.2018 кадәр 
17,98  11,09 

23.08.2018 башлап 

31.12.2018 кадәр 
18,41  11,09 

01.01.2019 башлап 

30.06.2019 кадәр 
18,31  11,09 

01.07.2019 башлап 

10.09.2019 кадәр 
18,31  11,98 

11.09.2019 башлап 

31.12.2019 кадәр 
19,67  12,58 

1.3 

Технологик яктан үзара 

бәйләнмәгән үзәкләштерелгән 

берничә система булуына карап, 

тарифларны дифференциацияләү: 

 

   

1.3.1 

Эшкәртелгәнчегә кадәрге су белән 

тәэмин итү 

елга суы 

01.01.2017 башлап 

30.06.2017 кадәр 
 2,08  

01.07.2017 башлап 

31.12.2017 кадәр 
 2,08  

01.01.2018 башлап 

30.06.2018 кадәр 
 2,08  

01.07.2018 башлап  2,37  



 

№ 

п/п 

Муниципаль берәмлекнең, салкын 

су белән тәэмин итүне һәм су 

агызуны гамәлгә ашыручы 

оешманың аталышы 

Ел 

Эчә торган суга тариф 

(бер ставкалы), сум/куб 

метр 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), сум/куб 

метр 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), сум/куб 

метр 

31.12.2018 кадәр 

01.01.2019 башлап 

30.06.2019 кадәр 
 2,37  

01.07.2019 башлап 

10.09.2019 кадәр 
 3,88  

11.09.2019 башлап 

31.12.2019 кадәр 
 4,19  

1.3.2 
Эшкәртелгәнчегә кадәрге су белән 

тәэмин итү 

01.01.2017 башлап 

30.06.2017 кадәр 
 6,77  

01.07.2017 башлап 

31.12.2017 кадәр 
 7,52  

01.01.2018 башлап 

30.06.2018 кадәр 
 6,58  

01.07.2018 башлап 

31.12.2018 кадәр 
 6,58  

01.01.2019 башлап 

30.06.2019 кадәр 
 6,58  

01.07.2019 башлап 

10.09.2019 кадәр 
 6,60  

11.09.2019 башлап 

31.12.2019 кадәр 
 7,29  

1.3.3 
Аеруча пычранган агынты 

суларны агызу 

01.01.2017 башлап 

30.06.2017 кадәр 
  26,75 

01.07.2017 башлап 

31.12.2017 кадәр 
  26,75 

01.01.2018 башлап 

30.06.2018 кадәр 
  26,75 

01.07.2018 башлап 

31.12.2018 кадәр 
  28,23 

01.01.2019 башлап   19,58 



 

№ 

п/п 

Муниципаль берәмлекнең, салкын 

су белән тәэмин итүне һәм су 

агызуны гамәлгә ашыручы 

оешманың аталышы 

Ел 

Эчә торган суга тариф 

(бер ставкалы), сум/куб 

метр 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), сум/куб 

метр 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), сум/куб 

метр 

30.06.2019 кадәр 

01.07.2019 башлап 

10.09.2019 кадәр 
  19,58 

11.09.2019 башлап 

31.12.2019 кадәр 
  21,52 

1.3.4 

Җир өсте агынты суларны 

хуҗалык-көнкүреш 

канализациясенә агызу 

01.01.2017 башлап 

30.06.2017 кадәр 
  6,83 

01.07.2017 башлап 

31.12.2017 кадәр 
  6,83 

01.01.2018 башлап 

30.06.2018 кадәр 
  4,94 

01.07.2018 башлап 

31.12.2018 кадәр 
  4,94 

01.01.2019 башлап 

30.06.2019 кадәр 
  4,94 

01.07.2019 башлап 

31.12.2019 кадәр 
  6,08 

1.3.5 Җир өсте агынты суларны агызу 

01.01.2017 башлап 

30.06.2017 кадәр 
  3,49 

01.07.2017 башлап 

31.12.2017 кадәр 
  3,49 

01.01.2018 башлап 

30.06.2018 кадәр 
  2,61 

01.07.2018 башлап 

31.12.2018 кадәр 
  2,61 

01.01.2019 башлап 

30.06.2019 кадәр 
  2,61 

01.07.2019 башлап 

31.12.2019 кадәр 
  2,62 

1.3.6 Сәнәгый агынты суларны агызу 01.01.2017 башлап   39,50 



 

№ 

п/п 

Муниципаль берәмлекнең, салкын 

су белән тәэмин итүне һәм су 

агызуны гамәлгә ашыручы 

оешманың аталышы 

Ел 

Эчә торган суга тариф 

(бер ставкалы), сум/куб 

метр 

Техник суга тариф 

(бер ставкалы), сум/куб 

метр 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), сум/куб 

метр 

30.06.2017 кадәр 

01.07.2017 башлап 

31.12.2017 кадәр 
  39,50 

01.01.2018 башлап 

30.06.2018 кадәр 
  39,50 

01.07.2018 башлап 

31.12.2018 кадәр 
  45,25 

01.01.2019 башлап 

30.06.2019 кадәр 
  45,25 

01.07.2019 башлап 

10.09.2019 кадәр 
  57,19 

11.09.2019 башлап 

31.12.2019 кадәр 
  62,25 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының тариф чишелешләрен кабул итүне 

оештыру, контрольдә тоту һәм теркәү бүлеге  



 

Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

14.04.2017 ел № 10-10/кс карарына 1 

кушымта 

(Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

20.11.2019 № 10-70/кс карары 

редакциясендә) 

 

 

Салкын су белән тәэмин итүне һәм су бүлүне гамәлгә ашыручы «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыяте өчен 2017-2020 елларга техник суга һәм су бүлүгә кадендарь буенча бүленгән тарифлар 

 

 

№ 

п/п 

Муниципаль берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм су агызуны 

гамәлгә ашыручы оешманың аталышы 

Ел 
Техник суга тариф 

(бер ставкалы), сум/куб метр 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), сум/куб метр 

 
«Яр Чаллы шәһәре» муниципаль 

берәмлеге 
   

1 

«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте (тарифлар НДС 

исәпкә алмыйча күрсәтелде) 

   

1.1 

Технологик яктан үзара бәйләнмәгән 

үзәкләштерелгән берничә система 

булуына карап, тарифларны 

дифференциацияләү: 

   

1.1.1 
су белән тәэмин итүдә яңадан кулланыла 

торган 

карар үз көченә 

кергән көннән 

башлап 

30.06.2017 кадәр 

1,76  

01.07.2017 башлап 

31.12.2017 кадәр 
1,86  

01.01.2018 башлап 1,73  



 

№ 

п/п 

Муниципаль берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм су агызуны 

гамәлгә ашыручы оешманың аталышы 

Ел 
Техник суга тариф 

(бер ставкалы), сум/куб метр 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), сум/куб метр 

30.06.2018 кадәр 

01.07.2018 башлап 

31.12.2018 кадәр 
1,73  

01.01.2019 башлап 

30.06.2019 кадәр 
1,73  

01.07.2019 башлап 

10.09.2019 кадәр 
2,02  

11.09.2019 башлап 

31.12.2019 кадәр 
2,21  

01.01.2020 башлап 

30.06.2020 кадәр 
1,89  

01.07.2020 башлап 

31.12.2020 кадәр 
1,89  

1.1.2 әйләнешле су белән тәэмин итү 

карар үз көченә 

кергән көннән 

башлап 

30.06.2017 кадәр 

2,20  

01.07.2017 башлап 

31.12.2017 кадәр 
2,20  

01.01.2018 башлап 

30.06.2018 кадәр 
2,20  

01.07.2018 башлап 

31.12.2018 кадәр 
2,36  

01.01.2019 башлап 

30.06.2019 кадәр 
2,22  

01.07.2019 башлап 

10.09.2019 кадәр 
2,22  

11.09.2019 башлап 

31.12.2019 кадәр 
2,45  

01.01.2020 башлап 

30.06.2020 кадәр 
2,22  



 

№ 

п/п 

Муниципаль берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм су агызуны 

гамәлгә ашыручы оешманың аталышы 

Ел 
Техник суга тариф 

(бер ставкалы), сум/куб метр 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), сум/куб метр 

01.07.2020 башлап 

31.12.2020 кадәр 
2,47  

1.1.3 химик җыентык суларны су бүлү 

карар үз көченә 

кергән көннән 

башлап 

30.06.2017 кадәр 

 148,16 

01.07.2017 башлап 

31.12.2017 кадәр 
 148,99 

01.01.2018 башлап 

30.06.2018 кадәр 
 148,99 

01.07.2018 башлап 

31.12.2018 кадәр 
 153,57 

01.01.2019 башлап 

30.06.2019 кадәр 
 153,57 

01.07.2019 башлап 

10.09.2019 кадәр 
 157,64 

11.09.2019 башлап 

31.12.2019 кадәр 
 172,73 

01.01.2020 башлап 

30.06.2020 кадәр 
 157,64 

01.07.2020 башлап 

31.12.2020 кадәр 
 160,58 

1.1.4 шламлы җыентык суларны су бүлү 

карар үз көченә 

кергән көннән 

башлап 

30.06.2017 кадәр 

 7,23 

01.07.2017 башлап 

31.12.2017 кадәр 
 7,23 

01.01.2018 башлап 

30.06.2018 кадәр 
 6,85 

01.07.2018 башлап  6,85 



 

№ 

п/п 

Муниципаль берәмлекнең, салкын су 

белән тәэмин итүне һәм су агызуны 

гамәлгә ашыручы оешманың аталышы 

Ел 
Техник суга тариф 

(бер ставкалы), сум/куб метр 

Су бүлүгә тариф 

(бер ставкалы), сум/куб метр 

31.12.2018 кадәр 

01.01.2019 башлап 

30.06.2019 кадәр 
 6,85 

01.07.2019 башлап 

10.09.2019 кадәр 
 8,32 

11.09.2019 башлап  

31.12.2019 кадәр 
 9,11 

01.01.2020 башлап 

31.06.2020 кадәр 
 8,32 

01.07.2020 башлап 

31.12.2020 кадәр 
 9,03 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 

дәүләт комитетының тариф чишелешләрен 

кабул итүне оештыру, контрольдә тоту һәм 

теркәү бүлеге 


