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КАРАР
№2

Биектау муниципаль районы” муниципаль берәмлеге буенча 2020 нче елга
халыкка торак хезмәте күрсәтү бәяләрен раслау турында
Россия Федерациясенең Торак Кодексы, 2003 нче ел, 6нчы октябреннән 131ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми
принциплары турында” Федераль законы һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2005
нче ел, 29 нчы августы 541 нче номерлы “Торак урын һәм коммуналь хезмәтләр өчен
түләүнең Федераль стандартлары” карары, Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының 2013 нче ел, 29 нчы июне 450 нче номерлы “Татарстан
Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлауга
түләүнең минималь күләмен билгеләү турында” карары нигезендә, Биектау
муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ :
1.
2020 нче елның 1 нче январеннән түбәндә китерелгәннәрне расларга
һәм гамәлгә кертергә:
1.1. 2020 нче елга Биектау муниципаль районы буенча торак урыны наемы
(торак урыннары наемлаучылар өчен) һәм капиталь ремонтка (торак милекчеләре
өчен) бәяләрнең база ставкалары (1 нче номерлы кушымта)
1.2. 2020 нче елга Биектау муниципаль районы халкына күрсәтелә торган торак
хезмәтләре бәяләре (2 нче, 3 нче, 4 нче номерлы кушымталар).
2.
Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми
порталында:. http://prav.tatarstan.ru/ һәм Биектау муниципаль районының интернет
челтәрендәге рәсми сайтында: http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб-адресында
урнаштырып, халыкка җиткерергә
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Биектау муниципаль районы
башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Р.Ф. Хәкимуллинга йөкләргә.
Биектау муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесе

Д.Ф.Шәйдуллин

1 нче номерлы кушымта
ТР Биектау муниципаль районы
Башкарма комитетының
2020 нче ел, 13 нче январе,
2 нче номерлы карарына

МУНИЦИПАЛЬ ТОРАК ФОНДЫНЫҢ ТОРАК УРЫННАРЫН НАЕМЛАУ
КИЛЕШҮЛӘРЕ БУЕНЧА ТОРАК УРЫННАРЫН НАЕМЛАУЧЫЛАРГА ТОРК
УРЫНЫННАН ФАЙДАЛАНУ ӨЧЕН ТҮЛӘҮНЕҢ БАЗА СТАВКАСЫ ( НАЕМ ӨЧЕН БАЗА
СТАВКАСЫ)
Түләү исеме

Хезмәт үлчәме берәмлеге

Хезмәт үлчәме берәмлеге өчен
база ставкасы
(сумнарда)
2020 нче елның 1 нче
январеннән 2020 нче елның 31
нче декабренә кадәр

Наем буенча база ставкасы

айга торак урынның кв.м.
гомуми мәйданы

6,11

ТОРАК УРЫН МИЛЕКЧЕЛӘРЕ ӨЧЕН КАПИТАЛЬ РЕМОНТКА ТҮЛӘҮ КҮЛӘМЕ

Түләү исеме

Хезмәтнең үлчәме берәмлеге

Капиталь ремонт

айга торак урынның кв.м.
гомуми мәйданы

Хезмәт үлчәме берәмлеге
өчен база ставкасы
(сумнарда)
2020 нче елның 1 нче
январеннән 2020 нче елның
31 нче декабренә кадәр

6,11

2 нче номерлы кушымта
Татарстан Республикасы Биектау муниципаль
районы Башкарма комитетының 2020 нче ел, 13
январе 2 нче номерлы карары белән “Расланды”

2020 нче елның 1 нче январеннән 2020 нче елның 30 нчы июненә кадәр Биектау муниципаль районында торак
хезмәтләре өчен бәяләр
Биектау
муниципаль районы
авыл җирлеге исеме

Айбаш
Әлдермеш
Алан-Бәксәр
Каенлык
Олы Кавал
Олы Битаман
Бөреле
Биектау
Дачный
Дөбьяз
Иске-Казан
Казаклар
Красносельский
Коркачык
Мәмдәл
Мүлмә
Семиозерка
Алат
Суыксу
Ташлы-Кавал
Усад
Чыпчык

Торак
фонды
белән
идарә
сум./кв.м.

Йорт
яны
территор
иясен
җыешты
ру
сум./кв.
м.

Торак
бинаны
ремонтлау
һәм
территория
не
төзекләндер
ү сум./кв.м.

Суүткәрге
ч,
канализац
ия
челтәренә
агымдагы
ремонт
сум./кв.м.

Үзәк
җылыту
челтәренә
агымдагы
ремонт
сум./кв.м.

Газ белән
тәэмин итү
челтәренә
агымдагы
ремонт
сум./кв.м.

Электр белән
тәэмин итү
челтәренә
агымдагы
ремонт
сум./кв.м.

Дератизаци
я сум./кв.м.

0,34

1,32

0,19

Лифтларга
хезмәт күрсәтү
һәм аларны
эксплуатацияләү
сум./кв.м.

Контейнер
мәйданчыкл
арын карап
тоту
тиен./кв.м.

Төтен
юлларын
һәм
вентиляци
я
каналлары
на
агымдагы
ремонт
сум./кв.м.

4,35

0,30

1,08

1,64

3,13

1,75

3,4

2,54

Чернышевка
Шәпше
Ямаширмә

