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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

«18» декабрь 2019 ел № 492

2020 елда Татарстан Республикасы 
Эгерже муниципаль районында 
социаль наем килешуе Ьэм дэулэт яки 
муниципаль торак фондына караган 
торак урыннарга наем килешуе буенча 
торак урыннарны яллаучылар, шулай ук 
куп фатирлы йорт белэн идарэ иту ысулын 
сайлау турында Ьэм (яки) гомуми жыелышта, 
хезмэт курсэту терлэреннэн чыгып, 
торак урыннарны карап тотуга тулэу кулэмен 
билгелэу турында карар кабул итмэгэн 
куп фатирлы йортлардагы торак урын 
хужалары ечен торак урыннарны 
карап тотуга тулэу кулэмен раслау турында

Россия Федерациясе Торак кодексыньщ 154, 156, 158 статьялары нигезендэ, 
Россия Федерациясе Хекумэтенец «Купфатирлы йортта уртак мелкэтне карап тоту 
кагыйдэлэрен Иэм купфатирлы йортта уртак мелкэт белэн эш иту, аны карап тоту Ьэм 
ремонтлау буенча тиешсез сыйфатта Ьэм (яисэ) билгелэнгэн озынлыгын артып китуче 
озеклеклэр белэн хезмэтлэр курсэтелгэн Ьэм эшлэр башкарылган очракта торак 
урынны карап тоту очен тулэу кулэмен узгэру кагыйдэлэрен раслау турында» 2006 
елныц 13 августындагы 491 номерлы карары нигезендэ, Россия Федерациясе Тезелеш 
министрлыгыныц «Купфатирлы йорт белэн идарэ иту ысулын сайлап алу турында 
карар кабул итмэгэн торак урын милекчелэре ечен торак урыннарны карап тоту ечен 
тулэу кулэмен билгелэу буенча методик тэкъдимнэр, шулай ук мондый тулэу кулэмен 
узгэртунец чик индексларын билгелэу тэртибен билгелэу буенча методик 
рекомендациялэр» турында 2018 елныц 6 апрелендэге 213/пр номерлы боерыгы 
нигезендэ, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц «Татарстан 
Республикасында купфатирлы йортларда гомуми мелкэткэ капиталь ремонт ясауга 
кертемнец минималь кулэмен билгелэу турында» 2013 елныц 29 июнендэге 450 
номерлы карарына узгэреш керту хакында» 2019 елныц 3 декабрендэге 1097 номерлы 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары нигезендэ, Татарстан 
Республикасы Эгерж;е муниципаль районы Башкарма комитеты,

КАРАР БИРЭ:

1. 2020 елныц 1 гыйнварыннан 2020 елныц 30 июненэ кадэр булган чорда 
Татарстан Республикасы Эгерэке муниципаль районында социаль наем килешуе Ьэм 
дэулэт яки муниципаль торак фондына караган торак урыннарга наем килешуе буенча 
торак урыннарны яллаучылар, шулай ук куп фатирлы йорт белэн идарэ иту ысулын
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сайлау турында Ьэм (яки) гомуми жыелышта,хезмэт курсэту терлэреннэн чыгып, торак 
урыннарны карал тотуга тулэу кулэмен билгелэу турында карар кабул итмэгэн куп 
фатирлы йортлардагы торак урын хужалары ечен торак урыннарны карап тотуга тулэу 
кулэмен расларга (1нче кушымта).

2. 2020 елныц 1 июленнэн 2020 елньщ 31 декабренэ кадэр булган чорда 
Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районында социаль наем килешуе Ьэм 
дэулэт яки муниципаль торак фондына караган торак урыннарга наем килешуе буенча 
торак урыннарны яллаучылар, шулай ук куп фатирлы йорт белэн идарэ игу ысулын 
сайлау турында Ьэм (яки) гомуми жыелышта,хезмэт курсэту терлэреннэн чыгып, торак 
урыннарны карап тотуга тулэу кулэмен билгелэу турында карар кабул итмэгэн куп 
фатирлы йортлардагы торак урын хужалары ечен торак урыннарны карап тотуга тулэу 
кулэмен расларга (2нче кушымта).

3. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
“2020 елда Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районында социаль наем 
килешуе Ьэм дэулэт яки муниципаль торак фондына караган торак урыннарга наем 
килешуе буенча торак урыннарны яллаучылар, шулай ук куп фатирлы йорт белэн идарэ 
иту ысулын сайлау турында Ьэм (яки) гомуми жыелышта,хезмэт курсэту терлэреннэн 
чыгып, торак урыннарны карап тотуга тулэу кулэмен билгелэу турында карар кабул 
итмэгэн куп фатирлы йортлардагы торак урын хужалары ечен торак урыннарны карап 
тотуга тулэу кулэмен раслау турында” 2019 ел, 25 ноябрь, 450 нче карарны уз кечен 
югалткан дип танырга.

4. Элеге карарны Эгерже муниципаль районыныц рэсми сайтында Ьэм Татарстан 
Республикасыныц хокукый мэгълумат рэсми порталында урнаштырырга.

5. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз естемэ алам.

Башкарма комитет зцитэкчесе А.С. Авдеев



Татарстан Республикасы 
Эгерж;е муниципаль районы 
Башкарма комитыньщ 
18 декабрь, 2019 ел, № 492 
Карарына 1нче кушымта

2020 елнын 1 гыйнварыннан 2020 елнын 30 июненэ кадэр булган чорда Татарстан 
Республикасы Эгерже муниципаль районында социаль наем килешYе Иэм дэулэт яки 

муниципаль торак фондына караган торак урыннарга наем килешуе буенча торак 
урыннарны яллаучылар, шулай ук куп фатирлы йорт белэн идарэ иту ысулын сайлау 

турында Иэм (яки) гомуми жыелышта,хезмэт кYрсэтY терлэреннэн чыгып, торак 
урыннарны карап тотуга TYЛЭY ^лэм ен  билгелэY турында карар кабул итмэгэн кYп 

фатирлы йортлардагы торак урын хужалары ечен торак урыннарны карап тотуга TYЛЭY
кулэме

№ Хезмэтнен исеме Yлч.бер. Берэмлек ечен тариф, сумнарда
Эгерже Тирсэ Красный Бор

1 Торак фонды белэн идарэ ш у Бе
рэмлек

ечен
тариф,

сумнарда

2,86 1,55 1,55

2 Иорт эчендэге гомуми 
файдаланудагы урыннарны 
жыештыру

Эгерже 2,12

3 Иорт яны территориясен жыештыру Бе
рэмлек

ечен
тариф,

сумнарда

2,21 1,70

4 Торак биналарны агымдагы 
ремонтлау Ьэм йорт яны 
территориясен тезеклэндерY

Эгерже 3,15 3,10 3,30

5 Дератизация (дезинсекция) Бе
рэмлек

ечен
тариф,

сумнарда

0,28

6 Торак найм ечен база ставкасы 
(торак биналарны яллаучылар ечен)

Эгерже
6,11 6,11 6,11

Агымдагы ремонт Ьэм йорт эчендэге инженерлык челтэрлэрен карап тоту:
7 суYткэргеч-канализация челтэрлэре сум/ 

кв. м
1,95 2,20 2,43

8 Yзэк жылылык челтэрлэренен 
(исэпкэ алу приборы булганда)

сум/ 
кв. м

2,30 - -

9 Yзэк жылылык челтэрлэрен (исэпкэ 
алу приборыннан башка)

сум/ 
кв. м

1,35 - -

10 электр белэн тээмин rnY челтэрлэре сум/ 
кв. м

1,30 1,95 1,40

11 газ белэн тээмин ш у  челтэрлэре сум/ 
кв. м

0,22 - -



Татарстан Республикасы 
Эгерще муниципаль районы 
Башкарма комитыньщ 
18 декабрь, 2019 ел, № 492 
Карарына 2нче кушымта

2020 елнын, 1 июленнэн 2020 елныц 31 декабренэ кадэр булган чорда Татарстан 
Республикасы Эгерще муниципаль районында социаль наем килешYе Иэм дэулэт яки 

муниципаль торак фондына караган торак урыннарга наем килешуе буенча торак 
урыннарны яллаучылар, шулай ук куп фатирлы йорт белэн идарэ иту ысулын сайлау 

турында Иэм (яки) гомуми щыелышта,хезмэт кYрсэтY терлэреннэн чыгып, торак 
урыннарны карап тотуга TYЛЭY ^лэм ен  билгелэY турында карар кабул итмэгэн кYп

фатирлы йортлардагы торак урын хущалары ечен торак урыннарны карап тотуга TYЛЭY 
___________________________________ кулэме___________________________________
№ Хезмэтнец исеме Yлч.б

ер
Берэмлек ечен тарис с у м н а р д а

Эгерще Тирсэ Красный Бор

1 Торак фонды белэн идарэ ш у сум/ 
кв. м

2,86 1,65 1,65

2 Иорт эчендэге гомуми 
файдаланудагы урыннарны 
щыештыру

сум/ 
кв. м

2,12

3 Иорт яны территориясен щыештыру сум/ 
кв. м

2,30 1,70 -

4 Торак биналарны агымдагы 
ремонтлау Ьэм йорт яны 
территориясен тезеклэндерY

сум/ 
кв. м

3,15 3,10 3,30

5 Дератизация (дезинсекция) сум/ 
кв. м

0,28 - -

6 Торак найм ечен база ставкасы 
(торак биналарны яллаучылар ечен)

сум/ 
кв. м 6,11 6,11 6,11

Агымдагы ремонт Ьэм йорт эчендэге инженерлык челтэрлэрен карап тоту:
7 суYткэргеч-канализация челтэрлэре сум/ 

кв. м
1,95 2,20 2,43

8 Yзэк щылылык челтэрлэренец 
(исэпкэ алу приборы булганда)

сум/ 
кв. м

2,30 - -

9 Yзэк щылылык челтэрлэрен (исэпкэ 
алу приборыннан башка)

сум/ 
кв. м

1,35 - -

10 электр белэн тээмин ш у челтэрлэре сум/ 
кв. м

1,36 1,95 1,46

11 газ белэн тээмин ш у  челтэрлэре сум/ 
кв. м

0,22 - -


