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Каты кенкуреш калдыкларын
жыйган, чыгарган Ьэм утильлэштергэн
(кумгэн) ечен тулэу кулэмен раслау турында

2004 елныц 29 декабрендэге Россия Федерациясенец №188-ФЗ Торак
кодексы Ьэм Россия Федерациясе Хекумэтенец 2006 елныц 13 августында
расланган «Куп фатирлы йортта гомуми мелкэтне карап тоту кагыйдэлэрен
Ьэм куп фатирлы йортта гомуми милекне карап тоту Ьэм ремонтлау буенча
хезмэтлэр курсэту башкарылган очракта, купфатирлы йортта гомуми
милекне карап тоту Ьэм ремонтлау эшлэрен тиешенчэ башкармаган Ьэм (яки)
билгелэнгэн дэвамчанлыктан артып киткэн озеклеклэр белэн идарз иту,
карап тоту Ьэм ремонтлау буенча эшлэр башкарган ечен тулэу кулэмен
узгэрту кагыйдэлэрен раслау турында " 491 нче карары белэн расланган куп
фатирлы йортта гомуми мелкэтне карап тоту Кагыйдэлэренэ ярашлы, Ютазы
муниципаль районы Башкарма комитеты карар итэ:
1.
2019 елныц 1 гыйнварыннан Ютазы муниципаль районы
территориясендэ №1 кушымта нигезендэ каты кенкуреш калдыкларын ж;ыю,
чыгару Ьэм утильлэштеру (куму) ечен тулэу кулэмен билгелэргэ.
2.Элеге карарны Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль
районыныц
jutaza.tatarstan.ru
рэсми
сайтында
Ьэм
Татарстан
Республикасыныц http://pravo.tatarstan.ru/ рэсми порталында урнаштырырга.
3. Элеге карар 2019 елныц 1 гыйнварыннан уз кеченэ керэ.
4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Ютазы муниципаль
районы башкарма комитеты житэкчесенец икътисад буенча беренче
урынбасарына йеклэргэ.
Ж^итэкче

Абдуллина Е. 3.
2-74-97

С. П. Самонина

Кушымта 1
Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитеты карары
белэн расланды
№___________ 2018 ел

Каты кенкуреш калдыкларын жыйган,
чыгарган Иэм утильлэштергэн (кумгэн) <)чен
ТАРИФЛАР

Хезмэт тере

У лчэу
берэмлеге

1
Каты кенкуреш калды клары н
ж;ыю, чы гару Ьэм утильлэш теру
(кум у)

2

2019 елга
(2019 елныц 1
гы й н вар ы нн ан
2019 елныц 31
д е к а б р е н э кадэр)
3

сум ./кеш е

55,00

