
 
 
 

«Тәртіп»  АҚ-ы  көрсететін қызметтердің  01.09.2018 ж. қарағандағы  
бағаларының прейскуранты 

  
Қызметтің атауы 

 
Өлшеу 
бірлігі 

ҚҚС-ын қоса 

алғандағы қызмет 

бағасы  

 

 

Негізі 

Бір  м3    қатты  тұрмыстық 

қалдықтарды  (ҚТҚ) шығару 

 

теңге 2 288,46 VI сайланған Алматы қаласы 

мәслихатының XXI сессиясының 2017 

жылғы 15 қыркүйектегі № 146 «Алматы 

қаласы бойынша тұрмыстық 

қалдықтарды жинауға, әкетуге, кәдеге 

жаратуға, қайта өңдеуге және көмуге 

арналған тарифтерді бекіту туралы» 

Шешімі  

 

Жайлы және жайлы емес үйлердің 

бір тұрғынынан ҚТҚ-ның 

жинақталу мөлшеріне қарай 

алынатын төлемақы  

 

теңге 553,04 Алматы қаласы бойынша  коммуналдық 

қалдықтардың  пайда болу және 

жинақталу нормалары V сайланған 

Алматы қаласы мәслихаты  ХХХ1 

сессиясының  2014 жылғы   

10 қыркүйектегі № 262 «Алматы қаласы 

бойынша  коммуналдық қалдықтардың  

пайда болу және жинақталу нормаларын 

бекіту туралы» Шешімімен бекітілді.  

 

Жүк көлігі (самосвал) және жүк 

тиеушілердің, грейферлік жүк 

тиегіштің берілуімен  басқа 

қалдықтарды шығару (бұтақтар, 

жапырақтар және басқалары)  

 

теңге 38 151 «Тәртіп» АҚ Басқармасының 12.12.2012 

жылғы шешімімен бекітілген 

калькуляция 

 

Жүк көлігі (самосвал) және жүк 

тиеушілердің  берілуімен  басқа 

қалдықтарды шығару (бұтақтар, 

жапырақтар және басқалары) 

теңге 29 084 «Тәртіп» АҚ Басқармасының 12.12.2012 

жылғы шешімімен бекітілген 

калькуляция 

 

Жүк көлігі (самосвал) және жүк 

тиегіш грейфердің  берілуімен  

басқа қалдықтарды шығару 

(бұтақтар, жапырақтар және 

басқалары) 

теңге 31 443 «Тәртіп» АҚ Басқармасының 12.12.2012 

жылғы шешімімен бекітілген 

калькуляция 

 



 
 
 

Жүк көлігінің берілуімен  

(самосвал) және жүк тиеушілерсіз, 

грейферлік жүк тиегішсіз  басқа 

қалдықтарды шығару (бұтақтар, 

жапырақтар және басқалары)  

теңге 22 376 «Тәртіп» АҚ Басқармасының 12.12.2012 

жылғы шешімімен бекітілген 

калькуляция 

 

Жүк көлігі (самосвал) және жүк 

тиеушілердің, грейферлік жүк 

тиегіштің берілуімен  құрылыс 

қалдықтарын  шығару   

 

теңге 41 109 «Тәртіп» АҚ Басқармасының 12.12.2012 

жылғы шешімімен бекітілген 

калькуляция 

 

Жүк көлігі (самосвал) және жүк 

тиеушілердің  берілуімен  құрылыс 

қалдықтарын шығару  

 

теңге 32 042 «Тәртіп» АҚ Басқармасының 12.12.2012 

жылғы шешімімен бекітілген 

калькуляция 

 

 

Жүк көлігі (самосвал) және 

грейферлік жүк тиегіштің 

берілуімен құрылыс қалдықтарын 

шығару   

 

теңге 34 401 «Тәртіп» АҚ Басқармасының 12.12.2012 

жылғы шешімімен бекітілген 

калькуляция 

 

 

Жүк көлігінің берілуімен  

(самосвал) және жүк тиеушілерсіз, 

грейферлік жүк тиегішсіз   

құрылыс  қалдықтарын шығару 

теңге 25 334 «Тәртіп» АҚ Басқармасының 12.12.2012 

жылғы шешімімен бекітілген 

калькуляция 

 

 


