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КАРАР 

 

“19” июль  2019 ел                                                                            № 8 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Красновидово авыл 

җирлеге Башкарма комитетының “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Красновидово авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге территориясендә каты 

коммуналь калдыклар җыю урыннарын 

(мәйданчыкларын) төзекләндерү һәм аларның 

реестрын алып бару Кагыйдәләрен раслау 

турында”гы  2009 елның 13 мартындагы 1 нче 

номерлы Карарына үзгәрешләр кертү хакында 

     

 

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

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”гы Федераль закон, 1998 елның 

24 июнендәге 89-ФЗ номерлы “Җитештерү һәм куллану калдыклары турында”гы 

Федераль закон, 2018 елның 31 августындагы “Каты коммуналь калдыкларны җыю 

урыннарын (мәйданчыкларын) урнаштыру һәм аларның реестрын алып бару 

Кагыйдәләрен раслау турында”гы Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 1039 номерлы 

Карары нигезендә, гамәлдәге законнарга туры китерү максатларында,  Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Красновидово авыл җирлеге 

Башкарма комитеты КАРАР КЫЛА:  

 

 1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Красновидово авыл җирлеге Башкарма комитетының “Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районының  Красновидово авыл җирлеге” муниципаль 
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берәмлеге территориясендә каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын 

(мәйданчыкларын) урнаштыру һәм аларның реестрын алып бару Кагыйдәләрен 

раслау турында”гы 2009 елның 13 мартындагы 1 номерлы Карарына (алга таба -

Карар) түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

карарның исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының  Красновидово 

авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә каты коммуналь калдыклар 

җыю урыннарын (мәйданчыкларын) төзекләндерү һәм аларның реестрын алып бару 

турында”; 

карарның 1 пунктын төшереп калдырырга; 

карарга 1 нче кушымтаны үзгәртергә. 

  

 2. Әлеге Карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмати стендларда 

игълан итәргә: 

- ТР, Кама Тамагы муниципаль районы, Красновидово авылы, Совет урамы, 4 

йорт; 

- ТР, Кама Тамагы муниципаль районы, Бортас авылы, Үзәк урам,   3 йорт; 

- ТР, Кама Тамагы муниципаль районы, Антоновка авылы, Колхоз урамы, 9а 

йорты, шулай ук хокукый мәгълүматның рәсми порталында һәм Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының “Интернет” мәгълүмати-

телекоммуникация челтәренең рәсми сайтында урнаштырырга. 

  

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

ТР Кама Тамагы МР Красновидово  

авыл җирлеге Башкарма комитеты  

җитәкчесе                                                                               В.П. Оленин 

 

 

 

  

 


