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              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                              КАРАР 

                   14.02.2020 ел                                                                                    №  04 
 
Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽре Башкарма 

комитетының 2014 елның 20 мартындагы 12 нче номерлы  

«2014-2025 елларга Азнакай шҽһҽренең су белҽн тҽэмин 

итү һҽм пычрак суларны агызу схемасын раслау 

турында»гы карарына үзгҽрешлҽр кертү турында 
 

 
   

2011  елның 07 декабрендҽге 416-ФЗ номерлы «Су белҽн тҽэмин итү һҽм ташландык 

суларны агызу турында» Федераль закон нигезендҽ, 2019 елның 31 маендагы 691 нче 

номерлы  "Җирлеклҽрнең һҽм шҽһҽр округларының үзҽклҽштерелгҽн ташландык суларны 

агызу системаларын (канализация) үзҽклҽштерелгҽн ташландык суларны агызу 

системаларына кертү кагыйдҽлҽрен раслау турында һҽм 2013 елның 5 сентябрендҽге 782 

нче номерлы Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең карарына үзгҽрешлҽр кертү турында» 

карарлары белҽн, карар итҽ: 

1. Азнакай шҽһҽре Башкарма комитетының 2014 елның 20 мартындагы 12 номерлы 

«2014 елдан 2025 елга кадҽр Азнакай шҽһҽренең су белҽн тҽэмин итү һҽм ташландык 

суларны агызу схемалары» карары белҽн расланган «I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр»  бүлеген 

түбҽндҽге эчтҽлекле  «I.1. Җирлеклҽрнең һҽм шҽһҽр округларының үзҽклҽштерелгҽн 

ташландык суларны агызу системасына кертү (канализация) турында белешмҽлҽр» 

бүлекчҽсе белҽн тулыландырырга: 

 

 «I.1.  Җирлеклҽрнең һҽм шҽһҽр округларының үзҽклҽштерелгҽн ташландык суларны 

агызу системасына кертү турында белешмҽлҽр. 

Азнакай шҽһҽренең үзҽклҽштерелгҽн пычрак суларны агызу системасына карата 

Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең 2009 елның 31 маендагы 691 нче номерлы   карары 

белҽн расланган җирлеклҽрнең һҽм шҽһҽр округларының үзҽклҽштерелгҽн пычрак 

суларны агызу системаларын (канализацияне) үзҽклҽштерелгҽн ташландык суларны агызу 

системаларына кертү кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн үзҽклҽштерелгҽн ташландык 

суларны агызу системасын (канализацияне) үзҽклҽштерелгҽн ташландык суларны агызу 

системаларына кертү критерийларының җыелма критерийларын үтҽү тҽэмин ителҽ. 

Шуның белҽн бҽйле рҽвештҽ, Азнакай шҽһҽренең үзҽклҽштерелгҽн ташландык 

суларны агызу системасы җирлеклҽрнең һҽм шҽһҽр округларының үзҽклҽштерелгҽн 

ташландык суларны агызу системасына керҽ.».  

2. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми 

порталында» веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru һҽм 

Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында интернет-телекоммуникация 

челтҽрендҽ түбҽндҽге веб-адрес буенча урнаштырылган: http://aznakayevo.tatar.ru.  

http://aznakayevo.tatar.ru/


3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемдҽ калдырам. 

 

 

 

 

      Җитҽкче                                                                                                 М.И. Солтанов 


