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                        Буа шәһәре 

 

КАРАР 
 

 

                 № __8__ 

Буа муниципаль районы Буа шәһәре муниципаль 

берәмлеге территориясендә урнашкан каты  

коммуналь калдыклар җыю мәйданчыкларының 

реестрын һәм схемасын раслау турында 

  

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

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»гы Федераль законга, 1998 

елның 24 июнендәге 89-ФЗ номерлы «Җитештерү һәм куллану калдыклары 

турында»гы Федераль законның 13.4 статьясындагы 4 пункты, Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең  2018 елның 31 августындагы 1039 номерлы карары белән расланган 

каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын (мәйданчыкларын) төзекләндерү һәм 

аларның реестрын алып бару кагыйдәләре нигезендә, Буа шәһәре Башкарма 

комитеты 

КАРАР БИРӘ: 

1. Буа муниципаль районы Буа шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә 

каты коммуналь калдыклар җыю урыннары реестрын расларга (1 нче кушымта). 

2. Буа муниципаль районы Буа шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә 

каты коммуналь калдыклар җыю урыны (мәйданы) турындагы мәгълүматларны 

каты коммуналь калдыклар туплау реестрына кертү турында гариза формасын 

расларга (2 нче кушымта). 

3. Буа муниципаль районы Буа шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә 

каты коммуналь калдыклар җыю мәйданчыкларын урнаштыру схемасын расларга (3 

нче кушымта). 

4. Әлеге карар белән расланган Буа муниципаль районы Буа шәһәре 

муниципаль берәмлеге территориясендә урнашкан каты коммуналь калдыклар җыю 

урыннарының реестрын һәм схемасын Буа муниципаль районының «Интернет» 

челтәрендәге рәсми сайтында бастырып чыгарырга. 

5.  Әлеге карар рәсми бастырылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм  

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында түбәндәге 

адрес буенча http://pravo.tatarstan.ru/, шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 

берәмлекләре порталы Интернет мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә 

түбәндәге адрес буенча http://buinsk.tatarstan.ru урнаштырылырга тиеш.  

6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә йөклим. 

   

Буа шәһәре Башкарма  

комитеты җитәкчесе                                                                                   О.Ю. Панцырев 
 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://buinsk.tatarstan.ru/


Буа шәһәре Башкарма комитетының    

2020 елның  12 февралендәге 

8 номерлы карарына  

1нче кушымта 

 

Буа муниципаль районы Буа шәһәре муниципаль берәмлеге 

ерриториясендә каты коммуналь калдыклар җыю урыннары 

РЕЕСТРЫ 

  

№  

т/н 

Контейнер 

мәйданчыгының 

милекчесе 

(хуҗасы) (тулы 

исеме) 

Каты коммуналь 

калдыклары җыю 

урыннарының 

(мәйданчыкларының) 

техник 

характеристикалары 

Контейнер 

мәйданчыгының 

урнашу урыны 

Контей-

нерлар 

саны 

Чыгу 

саны 

1.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге - суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2;  

күләм-1,1м3 

Буинск, улица 

Советская, 75 

1 көн 

саен 

2.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге - суүткәрмәс (бетон);  

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 1,1м3 

Буинск, улица 

Советская, 25 

1 көн 

саен 

3.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге- суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2 

(койма белән әйләндерелгән 

3х4); күләм-0,8м3 

Буа, Совет урамы, 

13 

3 көн 

саен 

4.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2 

(койма 3х4); күләм-8м3 

Буинск, Совет 

урамы, 24А 

1 көн 

саен 

5.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 1,1 м3 

Буа, Яшел урамы, 

54 

2 көн 

саен 

6.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

объем – 0,8 м3 

 

Буинск, улица 

Зеленая, 48 

(ГИБДД) 

2 көн 

саен 

7.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=24м2 

(койма 6х4); күләм-8м3 

Буа,  Пионер 

урамы, 16 

1 көн 

саен 

8.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2 

(койма 3х2); күләм – 0,8 м3 

Буа,  Космовский 

урамы, 116А 

(«Скат» кибете) 

1 көн 

саен 

9.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм– 1,1м3 

Буа, Болын 

урамы, 32 

2 көн 

саен 

10.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Совет 

урамы, 12 

1 ежедне

вно 

11.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 1,1 м3 

Буа, Тимер юл 

урамы, 51 

2 көн 

саен 

12.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 1,1 м3 

Буа, Вокзал 

урамы, 80 

2 көн 

саен 

13.  Буа шәһәре 

Башкарма 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

Буа,  Вокзал 

урамы, 29 

1 заявка 

буенча 



комитеты күләм – 0,8 м3 («Теремкәй» 

балалар бакчасы) 

14.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 1,1 м3 

Буа,  Вокзал 

урамы, 50 

2 көн 

саен 

15.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буа,  Горький, 2 

1 көн 

саен 

16.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 1,1 м3 

Буа,  Вокзал 

урамы, 30 

2 көн 

саен 

17.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 1,1 м3 
Буа,  Тимер юл 

урамы, 27 

2 көн 

саен 

18.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 1,1м3 
Буа, Тимер юл 

урамы, 37 

2 көн 

саен 

19.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-0,8м3 

Буа,  Вахитов 

урамы, 142В 

(«Пятерочка» 

кибете) 

3 көн 

саен 

20.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-1,1м3 

Буа, Җиңүнең 65 

еллыгы урамы, 5 

1 көн 

саен 

21.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-0,8м3 
Буа, Мәктәп 

урамы 

20 

(8 

мәйданч

ык) 

 

көн 

саен 

22.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буа,  Г. Исхаки 

урамы, 29 

(«5 нче 

гимназия») 

1 заявка 

буенча 

23.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм-0,8м3 

Буа,                     

Г. Заһретдинов 

урамы, 18 

(«Светофорик» 

балалар бакчасы) 

2 заявка 

буенча 

24.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2 

(койма 3х4); күләм – 8 м3 

Буа,  Гагарин 

урамы, д.21 

1 көн 

саен 

25.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм – 8 м3 

Буа,  Гагарин 

урамы, д.23 

1 көн 

саен 

26.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=24м2 

(койма 6х4); күләм – 8 м3 

Буа,  Гагарин 

урамы, д.9 

1 көн 

саен 

27.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2 

(койма 3х4); күләм-1,1м3 

Буа,  Матросов 

урамы, д.31 

3 көн 

саен 

28.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2 

(койма 3х4); күләм – 8 м3 

Буа,  

Энергетиклар 

урамы, д.30 

1 көн 

саен 



29.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-1,1м3 

Буа, 

Энергетиклар 

урамы, д.66 

3 көн 

саен 

30.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=24м2 

(койма 6х4); күләм – 8 м3 

Буа,  Карташов 

урамы, д.2Б 

1 көн 

саен 

31.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2 

(койма 3х4); күләм – 8 м3 

Буа,  Карташов 

урамы, д.28 

1 көн 

саен 

32.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-1.1м3 

Буа,  Космовский, 

д.195 

(«Узбечка» 

кафесы) 

3 көн 

саен 

33.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-1,1м3 
Буа, Елга урамы 

 

12 

(6 

мәйданч

ык) 

 

көн 

саен 

34.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм – 1,1м3 

Буа,  С. Садыкова 

урамы,18 

 

4 көн 

саен 

35.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буа, Парк 

тыкрыгы 

1 көн 

саен 

36.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм – 1,1 м3 

Буа, Комсомол 

урамы, 26 

3 көн 

саен 

37.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буа, Комсомол 

урамы, 7 

(1нче номерлы 

мәктәп) 

1 заявка 

буенча 

38.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Комсомол 

урамы, 32 

(Буа медецина 

училищесы) 

2 Заявка 

буенча 

39.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2 

(койма 3х2); 

күләм – 8 м3 

Буа,  Төзелеш 

урамы, 1 

(«Пятерочка» 

кибете) 

2 көн 

саен 

40.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буинск, Төзелеш 

урамы, 29 

1 көн 

саен 

41.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-0,8м3 

Буа, Төзелеш 

урамы,2  

(«Дельфин» 

спорткомплексы) 

2 көн 

саен 

42.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-1,1м3 

Буа,  Космовский 

урамы, 113 

(«Дюймовочка» 

балалар бакчасы) 

2 заявка 

буенча 

43.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Космовский 

урамы, 91 

(ЦКР) 

1 көн 

саен 

44.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм– 1,1 м3 

Буа,  Космовский 

урамы, 81А 

 

1 көн 

саен 



45.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Космовский 

урамы, 81А 

(«Красное и 

белое» кибете) 

1 көн 

саен 

46.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Космовский 

урамы, 75А 

 

1 көн 

саен 

47.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  К. Маркс 

урамы, 66 

(Почта элемтә 

бүлеге) 

2 көн 

саен 

48.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  К. Маркс 

урамы, 70 

(Буа туган як 

музее) 

1 көн 

саен 

49.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 1,1 м3 

Буа, Энгельс 

урамы, 67 

2 көн 

саен 

50.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-1,1м3 

Буа,  Ленин 

урамы, 44 

1 көн 

саен 

51.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=9 м2 

(койма 3х3); күләм-1,1м3 

Буа, Кызыл 

Армия урамы, 52 

2 көн 

саен 

52.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6 м2; 

күләм-1,11м3 

Буа, Космовский 

урамы, 108Б 

 

1 көн 

саен 

53.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=24 

м2(койма 3х3); күләм-8м3 

Буа,  Кызыл 

Армия урамы, 

111 

1 көн 

саен 

54.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=18 

м2(койма 3х3); күләм-8м3 

Буа,  Жорес 

урамы, 112 

(Питомник) 

1 көн 

саен 

55.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа, Казан урамы, 

11 

2 көн 

саен 

56.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=18 м2 

(койма 6х3); күләм-1,1м3 

Буа, Төньяк 

Коммуна урамы, 

21 

(Рус зираты) 

3 көн 

саен 

57.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=24 м2; 

күләм-1,1м3 

Буа, Кырым 

урамы, 15 

3 көн 

саен 

58.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-1,1м3 

Буа, Урман 

урамы, 2 

3 көн 

саен 

59.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=24 

м2(койма 3х4); күләм-8м3 

Буа, Урман 

урамы, 18 

1 көн 

саен 

60.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 1,1 м3 

Буа,  Урман 

урамы, 14 

2 көн 

саен 

61.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-1,1м3 

Буа,  Шафранов 

урамы, 4 

3 көн 

саен 



62.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Шафранов 

урамы, 18 

(«Алёнушка» 

балалар бакчасы) 

1 Заявка 

буенча 

63.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-1,1м3 

Буа,  Б. 

Хмельницкий 

урамы, 29 

4 көн 

саен 

64.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=18 м2 

(койма 6х3); күләм-8м3 

Буа,  Кыр өсте 

урамы, 6 

1 көн 

саен 

65.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буа,  Титов 

урамы, 14 

1 көн 

саен 

66.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2 

(койма 3х4); күләм-8м3 

Буа,  Казан 

Тракты урамы, 24 

(Татар зираты) 

1 көн 

саен 

67.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 1,1 м3 

Буа,  Казан 

Тракты урамы, 5 

2 көн 

саен 

68.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2 

(койма 3х2); күләм – 1,1 м3 

Буа,  Казан 

Тракты урамы, 3Б 

2 көн 

саен 

69.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=18 м2 

(койма 3х4); күләм-1,1м3 

Буа,  Арефьев 

урамы, 15 

4 көн 

саен 

70.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=18 м2 

(койма 6х3); күләм-8м3 

Буа,  Б. 

Хмельницкий 

урамы, 38 

1 көн 

саен 

71.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=18 м2; 

күләм-1,1м3 

Буа,  8 Март 

урамы, 1 

4 көн 

саен 

72.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=18 м2; 

күләм-0,8м3 

Буа,  Арефьев 

тыкрыгы, 1А 

4 көн 

саен 

73.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=36 

м2(койма 6х6); күләм-8м3 

Буа,  Некрасов 

урамы, 25 

(Котельная) 

1 көн 

саен 

74.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2 

(койма 3х4); күләм-8м3 

Буа,  Арефьев 

урамы, 20 

 

1 көн 

саен 

75.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=18 

м2(койма 3х4); күләм-8м3 

Буа, Яшьләр 

урамы, 3 

 

1 көн 

саен 

76.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буа,  Ефремов 

тыкрыгы,139Б 

1 көн 

саен 

77.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы 

S=6м2;күләм – 8 м3 

Буа,  Варейкис 

урамы, 15 

1 көн 

саен 

78.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,                         

Р. Люксембург 

урамы, 60 

(«Ак-каен» 

балалар бакчасы) 

2 заявка 

буенча 

79.  Буа шәһәре 

Башкарма 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2 ; 

Буа,  

Р.Люксембург 

1 заявка 

буенча 



комитеты күләм-8м3 урамы, 66 

(Вахитов 

исемендәге 

гимназия) 

80.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буа,  

Р.Люксембург 

урамы, 52 

(Р.Сагдеев 

исемендәге 

мәктәп) 

1 заявка 

буенча 

81.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буа,  

Р.Люксембург 

урамы, 117 

(Лицей-интернат 

(сәләтле балалар 

мәктәбе)) 

1 заявка 

буенча 

82.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа, 

Р.Люксембург 

урамы, 138Б 

(«Әкият» балалар 

бакчасы) 

2 заявка 

буенча 

83.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  

Р.Люксембург 

урамы, 142 

(«Веселые нотки» 

балалар бакчасы) 

1 заявка 

буенча 

84.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  

Р.Люксембург 

урамы, 140 

(Буа шәһәре 

Прокуратурасы) 

1 көн 

саен 

85.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буа, Арефьев 

урамы, 2А 

1 көн 

саен 

86.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  

Р.Люксембург 

урамы, 157 

(Район мәдәният 

йорты) 

 

1 көн 

саен 

87.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа, 

Р.Люксембург 

урамы, 157 

(Үзәк 

китапханә) 

 

1 көн 

саен 

88.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буа,  

Р.Люксембург 

урамы, 142Б 

( «БУА» сүәдә 

үзәге) 

1 көн 

саен 

89.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буа,  Ефремов 

урамы, 128 

(Спорткомплекс 

«Арктика») 

1 көн 

саен 

90.  Буа шәһәре Өслеге – суүткәрмәс (бетон); Буинск, улица 1 көн 



Башкарма 

комитеты 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 
Ефремова, 130А 

(м-н «Магнит») 

саен 

91.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы 

S=6м2;күләм – 0,8 м3 

Буа,  Ефремов 

урамы, 137 

(Поликлиника) 

2 көн 

саен 

92.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2 

(койма 3х4); күләм-8м3 

Буа,  Ефремов 

урамы, 146А 

(Бизнес-үзәк) 

1 көн 

саен 

93.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы 

S=6м2;күләм – 0,8 м3 

Буа,  

Р.Люксембург 

урамы, 138А 

(Ял үзәге) 

1 көн 

саен 

94.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа, 

Р.Люксембург 

урамы, 138А 

( «НУР» кафесы) 

1 көн 

саен 

95.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Космовский 

урамы, 91 

(Мәдәни усеш 

үзәге) 

1 көн 

саен 

96.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м; 

күләм-0,8м3 

Буа,  

Р.Люксембург 

урамы, 159 

(Экология, 

Мәшгульлек 

үзәге) 

3 көн 

саен 

97.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,75 м3 

Буа,  К.Зыятдинов 

урамы, 6 

( “Батыр” балалар 

бакчасы) 

2 заявка 

буенча 

98.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  К.Зыятдинов 

урамы, 6А 

(«Пятерочка» 

кибете) 

2 көн 

саен 

99.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы 

S=6м;күләм – 1,1 м3 

Буа,  К. 

Зыятдинов 

урамы, 15 

1 көн 

саен 

100.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м; 

күләм-8м3 

Буа,  Ефремов 

урамы, 148 

(СОШ №2) 

1 заявка 

буенча 

101.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге – суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2 

(койма 3х2);күләм – 0,8 м3 

Буа,  Вахитов 

урамы, 58 

( «Магнит» 

кибете) 

2 көн 

саен 

102.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге - суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2 

(койма 3х2); күләм – 0,8 м3 

Буа,  Ефремов 

урамы, 135Г 

( «Магнит» 

кибете) 

2 

 

көн 

саен 

103.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге - суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2 

(койма 3х2); күләм – 0,8 м3 

Буа, 

Б.Хмельницкий 

урамы, 133Г 

2 

 

көн 

саен 

104.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге - суүткәрмәс(бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Ефремов 

урамы, 60 

1 көн 

саен 

105.  Буа шәһәре 

Башкарма 

Өслеге - суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

Буа,  Вахитов 

урамы, 71 

1 көн 

саен 



 
 

каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданнары) турында белешмәләр; 

каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарының (мәйданнарының) техник 

характеристикалары турында белешмәләр; 

каты коммуналь калдыкларны җыю урыннары (мәйданчыклары) милекчеләре турында 

белешмәләр;                                 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

комитеты күләм – 0,8 м3 

 

(Казначылык) 

106.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге - суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-1,1м3 

Буа,  

Р.Люксембург 

урамы, 42 

( Канц Интерьер 

каршында) 

3 көн 

саен 

107.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге - суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-1,1м3 

Буа,  

Р.Люксембург 

урамы, 34 

3 көн 

саен 

108.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

 

Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа, Бебель 

урамы, 2 

1 көн 

саен 

109.  Буа шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-1,1м3 

Буа,  Бебель 

урамы, 59 

3 көн 

саен 



Буа шәһәре Башкарма комитетының    

2020 елның  12 февралендәге 

8 номерлы карарына  

2нче кушымта 

 

Буа муниципаль районы Буа шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә каты 

коммуналь калдыклар җыелу урыны (мәйданы) турындагы мәгълүматларны каты коммуналь 

калдыклар җыелу реестрына кертү турында гариза формасы 

 

Буа шәһәре Башкарма комитеты җитәкчесенә                                                                                             

_____________________________________ 

гариза 

           Каты коммуналь калдыклар җыю урыны (мәйданы) турындагы мәгълүматны Буа 

муниципаль районы Буа шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә каты коммуналь 

калдыклар җыю урыннары (мәйданчыклары) реестрына кертүегезне сорыйм.  

__________________________________________________________________________ 
фамилиясе, исеме һәм (булса) атасының (гражданин өчен), исеме (юридик зат өчен)), 
__________________________________________________________________________ 
мөрәҗәгать итүченең яшәү урыны (гражданин өчен), мөрәҗәгать итүченең урнашу урыны (юридик зат өчен) 

__________________________________________________________________________             
гариза бирүченең шәхесен таныклаучы документ реквизитлары (гражданин 

өчен)),__________________________________________________________________________ 
юридик затларның бердәм дәүләт реестрында юридик затны дәүләт теркәвенә алу турында язманың дәүләт 

теркәү номеры________________________________________________________________________ 
салым түләүченең идентификацион номеры 

 

Каты коммуналь калдыклар җыелу урыны (мәйданы) турында белешмәләр: 

 

"Персональ мәгълүматлар турында" 27.07.2006 ел, № 152-ФЗ Федераль закон нигезендә һәм 

әлеге гаризаны үтәү максатыннан, Мин Буа шәһәре Башкарма комитетына Минем шәхси 

мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык бирәм (фамилиясе, исеме, атасының исеме, яшәү адресы, 

шәхесне раслаучы документлар, телефон/кесә телефоны һәм башкалар). Әлеге килешү Россия 

Федерациясенең гамәлдәге законнары һәм Буа муниципаль районы Башкарма комитетының 

норматив документлары нигезендә билгеләнә торган тиешле мәгълүматны яки документларны 

саклау вакыты чыкканчы бирелә. 

 

Кушымта:  

Каты коммуналь 

калдыклар җыелу урыны 

(мәйданы) турында 

белешмәләр 

 

 

 

 

Каты коммуналь 

калдыклар җыю урынының 

(мәйданчыкларының) техник 

характеристикалары турында 

белешмәләр 

 

 

 

 

Каты коммуналь 

калдыклар җыю урыны 

(мәйданчыгы) милекчесе 

турында белешмәләр 

 

 

 

 

Каты коммуналь 

калдыклар җыелу урынында 

(мәйданчыкта) җыелган каты 

коммуналь калдыклар 

барлыкка килү чыганаклары 

турында мәгълүмат 

 

 

 

 

 



- каты коммуналь калдыклар җыю урынын (мәйданчыкларын) урнаштыру схемасы 1:2000 

масштабында. 

 

Мөрәҗәгать 

итүче: ______________________________________________________________ 

                              Ф.И.О. (гражданнар өчен),       Ф.И.О., вазыйфасы (юридик зат өчен) 
 

 

 

                                                                              ______________________________                                                                                                                                                                                            
                                                                                                        (имза) 

     

«____» ______________20______ел.  

                                                                 

М.У. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Буа шәһәре Башкарма комитетының    

2020 елның  12 февралендәге 

8 номерлы карарына  

3нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Буа шәһәре муниципаль берәмлеге 

территориясендә каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын (мәйданчыкларын) урнаштыру 

схемасы. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Буа шәһәре Башкарма комитетының    

2020 елның  12 февралендәге 

8 номерлы карарына  

1нче кушымта 

 

 

Буа муниципаль районы Буа шәһәре муниципаль берәмлеге оешмалары һәм предприятиеләре 

территорияләрендә каты коммуналь калдыклар җыелу урыннары реестры. 

  

 
 

№ т/н Контейнер 

мәйданчыгының 

милекчесе (хуҗасы) 

(тулы исеме) 

 

Каты комуналь 

калдыкларны җыю 

урыннарының 

(мәйданчыкларының) 

техник характеристикалары 

Контейнер 

мәйданчыгының 

урнашу урыны 

Контейнер

лар саны 

1.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 

Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буа,  Совет урамы, 10а 

(Сельхозхимия) 

1 

2.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-0,8м3 

Буа,  Совет урамы, 28 

(Буинскнефтепродукт) 

3 

3.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Совет урамы, 43 

(Татмелиорация) 

2 

4.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 

Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буа,  Совет урамы, 8 

(Автосервис 

«Гарант») 

1 

5.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буа, Яшел урамы, 56 

(ИП Гимадиев И.И.) 

2 

6.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 

Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

 

Буа, Яшел урамы, 43 

(ЭПУ «Буагаз») 

1 

7.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 

Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа, Болын урамы, 41 

(ЗУЭС) 

2 

8.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Совет урамы, 4 

(ИП Ильин В.А.) 

1 

9.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Вахитов урамы, 

124 

( «Красное и белое» 

кибете) 

1 

10.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа, Тимер юл урамы, 

39 

(ПЧ-20) 

2 

11.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Вахитов урамы, 

203 

(АЗС Татнефть) 

2 

12.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буа, Космовский 

урамы, д.110 Б 

( Сафари янындагы 

1 



автосервис) 

13.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм – 8 м3 

 

Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Космовский 

урамы, д.190 

(Буа электр 

челтәрләре) 

1 

 

 

 

 

2 

14.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Космовский 

урамы, д.111А 

(АЗС ЮВТК) 

1 

15.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буа, Әйләнгеч урамы, 

д.2 

( «Буа Спиртзаводы») 

1 

16.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Космовский 

урамы, 111Б 

(ОАО «Буа-

Водоканал») 

2 

17.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буа,  Ефремов урамы, 

141 

(Картлар һәм 

инвалидлар өчен 

интернат-йорт) 

1 

18.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 

Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Ефремов урамы, 

139 

( мед.училище тулай 

торагы) 

2 

19.  Исполнительный 

комитет города 

Буинска 

Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа, улица Төзелеш, 1 

( «Пятерочка» кибете) 

2 

20.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буа, Төзелеш урамы, 

29 

1 

21.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 

Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2 ; 

күләм – 0,8 м3 

Буа, Төзелеш урамы, 2 

(Споркомплекс 

«Дельфин») 

2 

22.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Космовский 

урамы, 189Б 

(КНС-2) 

1 

23.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Космовский 

урамы, 11 

( Саклык банкы 

бүлеге) 

2 

24.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буа,  Космовский 

урамы, 14 

(Полиция) 

1 

25.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-0,8м3 

Буа, Кыр өсте урамы, 

31/12 

 

4 

26.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 

Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Р.Люксембург 

урамы, 144А 

( «Красное и белое» 

кибете) 

1 

27.  Буа шәһәре Өслеге-суүткәрмәс (бетон); Буа,  Космовский 3 



Башкарма комитеты мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-0,8м3 

урамы, 190 

Опора Плюс 

28.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 

Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  К.Зыятдинов 

урамы, 4/1 

(Энергосбыт) 

2 

29.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-8м3 

Буа,  К.Зыятдинов 

урамы, 5 

1 

30.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 

Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Ефремов урамы, 

135Б 

(ПФР) 

2 

 

31.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 

Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м; 

күләм-8м3 

Буа,  Р.Люксембург 

урамы, 46 

( «Магнит» кибете) 

1 

32.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 

Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Р.Люксембург 

урамы, 46 

( «Добропек» кибете) 

2 

33.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=12м2; 

күләм-0,8м3 

Буа,  Ефремов урамы, 

2А 

(Семейный Бум) 

3 

34.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  К.Зыятдинов 

урамы, 12 

( «Красное и белое» 

кибете) 

1 

35.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 
Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Ибраһимов 

урамы, 2 

(АЗС 

Татнефтепродукт) 

1 

36.  Буа шәһәре 

Башкарма комитеты 

Өслеге-суүткәрмәс (бетон); 

мәйданчык мәйданы S=6м2; 

күләм – 0,8 м3 

Буа,  Казан Тракты 

урамы, 12 

(АЗС 

Татнефтепродукт) 

1 

каты коммуналь калдыклар җыю урыннары (мәйданчыклары) турында белешмәләр;  

каты коммуналь калдыклар җыю урыннарының (мәйданчыкларының) техник 

характеристикалары турында белешмәләр;  

каты коммуналь калдыклар җыю урыннары (мәйданчыклары) милекчеләре турында 

белешмәләр; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


