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           2019 елның 24 нче апрелендәге                                                       68-1 нче номерлы 

  

Су белән тәэмин итү һәм су чыгару 

объектларын арендага тапшыру турында  

 

           2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында»гы Федераль закон, Федераль монополиягә 

каршы хезмәтнең 2010 елның 10 февралендәге боерыгы белән «Су белән тәэмин итү һәм 

ташландык суларны агызу турында» 2011 елның 7 декабрендәге 416-ФЗ номерлы Федераль закон, 

монополиягә каршы федераль хезмәтнең 2010 елның 10 февралендәге 67 номерлы "Дәүләт яки 

муниципаль милеккә карата хокукларны күчүне күздә тоткан аренда шартнамәләрен, түләүсез 

файдалану шартнамәләрен, мөлкәт белән ышанычлы идарә итү шартнамәләрен, башка 

шартнамәләрне төзү хокукына конкурслар яисә аукционнар үткәрү тәртибе турында" гы боерыгы 

һәм әлеге шартнамәләрне төзү конкурс рәвешендә сәүдә үткәрү юлы белән гамәлгә ашырыла ала 

торган мөлкәт төрләре исемлеге турында" негезендә, Татарстан Республикасы Буа муниципаль 

районының Түбән Наратбаш авыл җирлеге Советы,  

 

Карар бирә: 

 

           I.  Аренда шартнамәсен төзү хокукына ачык конкурс нәтиҗәләре буенча 

эксплуатацияләүче оешманы 1 нче кушымтада күрсәтелгән су белән тәэмин итү һәм ташландык 

суларны агызу объектларын 5 (биш) елга арендага тапшырырга.  

          II.  "Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы муниципаль берәмлегенең 

мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы" муниципаль казна учреждениесен билгеләнгән тәртиптә 

эксплуатацияләүче оешма белән аренда шартнамәсен төзүгә конкурс үткәрергә һәм әлеге 

кушымтада күрсәтелгән су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу объектларын арендага 

тапшырырга. 

          III.  Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында (адресы буенча) районның рәсми сайтында 

урнаштырылырга тиеш http://pravo.tatarstan.ru/, шулай ук Интернет мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталында түбәндәге адрес 

буенча урнашкан http://buinsk.tatarstan.ru. 

          IV.  Карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Буа муниципаль районы 

Түбән Наратбаш авыл җирлеге башлыгы                                                                        И.И. Галиуллин 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://buinsk.tatarstan.ru/


Кушымта  

Түбән Наратбаш Советы карары белән 

авыл җирлеге башлыгы  

муниципаль районы  

2019 елның 24 апреле № 68-1 

 

 т/б 

№ 

Су белән тәэмин итү һәм (яки) 

ташландык суларны агызу 

объектының исеме 

 

Объектның техник характеристикалары, адресы 

(урнашу урыны)  

1 170нче йортта су үткәрү челтәрләре 

ТР Буа районы Бикмураз яшьләр 

авылы 

Кадастр номеры: 16: 14: 000000: 1212 

Озынлык: 4120 м. 

Билгеләнеш: корылмалар су алу җайланмалары. 

Гариза бирүченең адресы (урнашкан урыны): 

Татарстан Республикасы, Буа районы, Түбән 

Наратбаш авыл җирлеге, Бикмураз авылы, пос. 

Яшьләр 

2 Поселокның 143 йортында торак 

төзелешенең суүткәргеч челтәрләре 

ТР Буа районы Бикмураз авылының 

төньяк-көнчыгыш авылы 

Кадастр номеры: 16:14:100203:835 

Озынлык: 2605 м. 

Билгеләнеш: су белән тәэмин итүнең тышкы 

челтәрләре 

Гариза бирүченең адресы (урнашкан урыны): 

Татарстан Республикасы, Буа районы, Түбән 

Наратбаш авыл җирлеге, Бикмураз авылы, пос. 

Төньяк-Көнчыгыш 

3 Су челтәрләре пос Татарстан 

Республикасы Буа районы Бикмураз 

авылы ("Миләшкәй” балалар 

бакчасы) 

Кадастр номеры: 16: 14: 000000: 1193 

Озынлык: 1407 м. 

Билгеләнеш: су белән тәэмин итүнең тышкы 

челтәрләре 

Гариза бирүченең адресы (урнашкан урыны): 

Татарстан Республикасы, Буа районы, Түбән 

Наратбаш авыл җирлеге, Бикмураз авылы, пос. 

Төньяк-Көнчыгыш 

4 170 йортка торак төзелешенең 

канализация челтәрләре ТР Буа 

районы Бикмураз яшьләр авылы 

Кадастр номеры: 16:14:100203:843 

Озынлык: 7799 м. 

Билгеләнеш: канализация корылмалары. 

Гариза бирүченең адресы (урнашкан урыны): 

Татарстан Республикасы, Буа муниципаль районы, 

Түбән Наратбаш авыл җирлеге, Бикмураз авылы, 

пос. Яшьләр 

5 143 йортка торак төзелешенең 

канализация челтәрләре ТР Буа 

районы Бикмураз авылының төньяк-

көнчыгыш авылы 

Кадастр номеры: 16: 14: 000000: 1195 

Озынлык: 3175 м. 

Билгеләнеш: тышкы канализация челтәрләре 

Гариза бирүченең адресы (урнашкан урыны): 

Татарстан Республикасы, Буа районы, Түбән 

Наратбаш авыл җирлеге, Бикмураз авылы, пос. 

Төньяк-Көнчыгыш 

 

 


