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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

«11» февраль 2020 ел №8

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы поселогы» 
муниципаль берэмлеге Башкарма комитетыныц 2014 
елныц 27 мартындагы 11 номерлы «Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы поселогы» муниципаль берэмлегенец 
су белэн тээмин иту Ьэм суларны агызу схемасын раслау 
турында» карарына узгэрешлэр керту хакында

2011 елныц 7 декабрендэге 416-ФЗ номерлы «Су белэн тээмин иту Ьэм 
суларны агызу турында», 2013 елныц 6 октябрендэге 1Э1-ФЗ номерлы «Россия 
Федерациясендэ жцрле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 
Федерль Законнар, 2013 елныц 5 сентябрендэге 782 нче номерлы «Су белэн 
тээмин иту Ьэм суларны агызу схемалары турында», 2019 елныц 31 маендагы 691 
нче номерлы "Дирлеклэрнец Ьэм шэЬэр округларыныц узэклэштерелгэн 
ташландык суларны агызу системаларын (канализация) узэклэштерелгэн 
ташландык суларны агызу системаларына керту кагыйдэлэрен раслау турында 
Ьэм 2013 елныц 5 сентябрендэге 782 нче номерлы Россия Федерациясе 
Хекумэтенец карарына узгэрешлэр керту турында» карарлары белэн Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы 
поселогы» муниципаль берэмлеге башкарма комитеты карар бирэ:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр 
тибындагы поселогы» муниципаль берэмлеге Башкарма комитетыныц 2014 елныц 
27 мартындагы 11 номерлы «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы поселогы» муниципаль берэмлегенец су 
белэн тээмин иту Ьэм суларны агызу схемасын раслау турында» карарына 
тубэндэге естэлэрне кертергэ:

1.1. 13 булекне тулыландырырга. Су булу. Гамэлдэге нигезлэмэгэ килэсе
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эчтэлектэге 13.9.булек естэргэ:
«13.9. Ждолеклэрнец Ьэм шэЬэр округларыныц узэклэштерелгэн пычрак 

суларны (канализация) агызу системасына керту турында белешмэлэр.
Азнакай муниципаль районыньщ «Актубэ шэЬэр тибындагы поселогы» 

муниципаль берэмлегенец узэклэштерелгэн пычрак суларны агызу системасына 
карата Россия Федерациясе Хекумэтенец 2019 елныц 31 маендагы 691 нче 
номерлы карары белэн расланган ж;ирлеклэрнец Ьэм шэЬэр округларыныц 
узэклэштерелгэн пычрак суларны агызу системаларын (канализацияне) 
узэклэштерелгэн ташландык суларны агызу системаларына керту кагыйдэлэре 
белэн билгелэнгэн узэклэштерелгэн ташландык суларны агызу системасын 
(канализацияне) узэклэштерелгэн ташландык суларны агызу системаларына керту 
критерийларыныц ж;ыелма критерийларын утэу тээмин ителэ.

Шуца бэйле рэвештэ, Азнакай муниципаль районыньщ «Актубэ шэЬэр 
тибындагы поселогы» муниципаль берэмлегенец узэклэштерелгэн пычрак 
суларны агызу системасы авыл жирлеклэре Ьэм шэЬэр округларыныц 
узэклэштерелгэн ташландык суларны агызу системасына керэ.».

2. Элеге карарныц гамэлдэ булуы 2020 елныц 1 гыйнварыннан барлыкка 
килгэн хокук менэсэбэтлэренэ кагыла дип билгелэргэ.

3. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми 
порталында» урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ: http://pravo.tatarstan.ru Ьэм 
Азнакай муниципаль районыньщ Интернет-мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэге рэсми сайтында тубэндэге веб-адрес буенча урнаштырырга : http: 
//aznakayevo. tatarstan. ru.

4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз встемдэ калдырам.
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