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Иске Чокалы 

           КАРАР 
 

            от  26 февраль  2019 ел     № 7 

 

Чүпрәле муниципаль районы Иске Чокалы авыл җирлеге территориясендә 

каты коммуналь калдыкларны вакытлыча саклау өчен контейнер 

мәйданчыклары урнаштыру урыннары реестрын һәм схемасын раслау 

турында 

 

Чүпрәле муниципаль районы Иске Чокалы авыл җирлеге территориясендә 

әйләнә-тирә мохитне һәм кеше сәламәтлеген саклауны тәэмин итү максатларында, 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 мартындагы 131-ФЗ номерлы Федераль закон, 13.4 

статьясы нигезендә. «Җитештерү һәм куллану калдыклары турында» 1998 елның 

24 июнендәге 89-ФЗ номерлы Федераль закон (2018 елның 25 декабрендәге ред.) 

нигезендә Иске Чокалы авыл җирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1.Чүпрәле муниципаль районының Иске Чокалы авыл җирлеге 

территориясендә каты коммуналь калдыклар җыю өчен контейнер 

мәйданчыклары урнаштыру урыннары реестрын (1 нче кушымта) расларга. 

2. Чүпрәле муниципаль районының Иске Чокалы авыл җирлеге 

территориясендә каты коммуналь калдыклар җыю өчен контейнер 

мәйданчыклары урнаштыру урыны схемасын (2 нче кушымта) расларга. 

3. Әлеге карарны мәгълүмат стендында халыкка игълан итәргә һәм авыл 

җирлегенең рәсми сайтында урнаштырырга. 

 



             
 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

Чүпрәле муниципаль районы                                                                                                                                           

Иске Чокалы авыл җирлеге Башкарма                                                                                                  

комитетының 26 февраль № 7                                                                                                                    

карарына карата1 нче кушымта 

 

         

Чүпрәле муниципаль районы Иске Чокалы авыл җирлеге территориясендә 

каты коммуналь калдыклар  җыю өчен контейнер мәйданчыклары 

урнаштыру урыннары реестры 

 
№ 

п/п 

контейнер 

мәйданчыклары 

адресы  

Контейнер мәйданчыгына 

беркетелгән күчемсез милек 

объектларының адреслары 

Контейнерлар 

саны 

Чүп 

контейнерлары 

күләме 

1. 

 

Иске Чокалы 

авылы, Коминтерн 

урамы 32 нче  йорт 

янында 

Иске Чокалы авылы, 

Коминтерн ур., 32 нчейорт 

2 0,75 куб.м. 

Коминтерн ур., 49ынчы йорт 

Коминтерн ур. 26а йорты 

Коминтерн ур., 25 енче йорт 

Коминтерн ур., 42 нче йорт 

Коминтерн ур., 31 енче йорт 

Коминтерн ур., 37 нче йорт 

Коминтерн ур.,  36 нчы йорт 

Коминтерн ур.,  33 енче йорт 

Коминтерн ур., 35 енче йорт 

Коминтерн ур.,39 ынчы йорт 

Коминтерн ур.,29 ынчы йорт 

Коминтерн ур., 27 нче йорт 

Коминтерн ур., 47 нче  йорт 

Коминтерн ур.,  23енче  йорт 

Коминтерн ур., 34 енче йорт 

2. Иске Чокалы 

авылы, Коминтерн 

урамы 5енче  йорт 

янында 

Иске Чокалы авылы, 

Коминтерн ур., 5 енче йорт 

2 0,75 куб.м. 

Коминтерн ур, 18 енче йорт 

Коминтерн ур., 16нчы  йорт 

Коминтерн ур., 16а йорты 

Коминтерн ур., 14 енче йорт 

Коминтерн ур., 14а йорты 

Коминтерн ур., 15 енче  йорт 

Коминтерн ур., 11 енче йорт 



Коминтерн ур., 17 нче  йорт 

Коминтерн ур., 13 енче йорт 

Коминтерн ур., 6 нчы йорт 

Киров ур. 16 нчы йорт 

3. Иске Чокалы 

авылы, Коминтерн 

урамы 10 нчы  йорт 

янында 

Иске Чокалы авылы, 

Коминтерн ур. 9 ынчы  йорт 

2 0,75 куб.м. 

Коминтерн ур. 4 енче йорт 

Коминтерн ур. 3 ече йорт 

Пионер ур. 26нчы йорт 

Пионер ур. 27 нче йорт 

Совет ур. 22 нче йорт 

Совет ур. 23 енче йорт 

Совет ур. 28енче  йорт 

Совет ур.17 нче  йорт 

Камил Якуб  6 нчы йорт 

4. Иске Чокалы 

авылы, Совет 

урамы 41енче  йорт 

янында 

Иске Чокалы авылы, Совет 

ур., 41енче йорт 

             2 0,75 куб.м. 

Совет ур., 40 ынчы йорт 

Совет ур. 42 нче йорт 

 Совет ур. 36 нчы  йорт 

Совет ур. 35енче йорт 

Совет ур.33 енче йорт 

Комсомол дом 9 йорт 

Комсомол дом 4 йорт 

Комсомол  дом 2 йорт 

Комсомол дом 13 йорт 

Комсомол дом 5 йорт 

Комсомол дом 27 йорт 

5. Иске Чокалы 

авылы, Пионер 

урамы 10 ынчы  

йорт янында 

Иске Чокалы авылы Пионер 

ур., 5 енче йорт 

2 0,75 куб.м. 

Пионер ур., 11 енче йорт 

Пионер ур., 7нче йорт 

Пионера ур. 1 енче йорт 

Пионер ур., 5енче йорт 

Пионер ур., 4 енче йорт 

Пионер ур, 12 нче йорт 

Пионер ур., 3 енче йорт 

Пионер ур. 9 ынчы йорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

Чүпрәле муниципаль районы                                                                                                                                           

Иске Чокалы авыл җирлеге 

Башкарма                                                                                                  

комитетының 26 февраль № 7                                                                                                                    

карарына карата2 нче кушымта 

 

Иске Чокалы авыл җирлеге территориясендә каты коммуналь калдыклар җыю 

өчен контейнер мәйданчыклары урнаштыру урыны схемасы 

                                                                                                  

                                                                              Иске Чокалы авылы 

     

 
                         

      


