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      Россия Федерациясенең Урман  Кодексы, 2003 елның 6 октябрендәге  “Россия 

Федерациясендә  җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында” гы 

131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 маддәсе 1 өлешенең 19 пункты,  3 һәм 4 

өлешләре,  2002 елның 10 гыйнварындагы  “Әйләнә-тирә  мохитне  саклау 

турында”гы 7-ФЗ номерлы   Федераль закон, Татарстан Республикасы    Балык 
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территорияләрендә яшел утыртмалар булдыру, тоту һәм саклау кагыйдәләрен; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл җирлекләре 

территорияләрендә кырылган яшеллекләрнең һәм компенсацион яшелләндерү  

үткәрү бәясен исәпләү методикасын. 
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билгеләргә. 
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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл җирлекләре 

территорияләрендә яшел  утыртмалар булдыру,тоту һәм саклау 

кагыйдәләре 

 

1.ГОМУМИ  НИГЕЗЛӘМӘЛӘР 

 

1.1.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл 

җирлекләре территорияләрендә яшел  утыртмалар булдыру, тоту һәм саклау 

кагыйдәләре  (алга таба – Кагыйдәләр, тиңдәшле рәвештә муниципаль берәмлек) 2002 

елның 10 гыйнварындагы  “Әйләнә-тирә  мохитне  саклау турында”гы 7-ФЗ номерлы   

Федераль закон, Россия Федерациясе Госстроеның 1999 елның 15 декабрендәге 153 

номерлы Боерыгы белән расланган Россия Федерациясе шәһәрләрендә яшел 

утыртмалар булдыру, тоту һәм саклау Кагыйдәләре нигезендә эшләнде һәм Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл җирлекләре 

территорияләрендә  яшел  утыртмалар булдыру, тоту һәм саклау кагыйдәләрен 

билгели. 

1.2.Әлеге Кагыйдәләр таләпләре барлык физик һәм юридик затларга  аларның 

милек формаларына һәм кайсы ведомствоныкы  булуларына бәйсез рәвештә үтәү 

өчен мәҗбүри. 

1.3.Әлеге Кагыйдәләрдә кулланылучы атамалар һәм билгеләмәләр 

“Шәһәрләрне яшелләндерү.Атамалар һәм билгеләмәләр”дигән 28329-89 номерлы 

ГОСТ тарафыннан билгеләнгән мәгънәдә файдаланылалар. 

 

2. ГОМУМИ ӨЛЕШ 

 

2.1.Утыртмалар,  паркларның җәяүлеләр өчен сукмаклары һәм мәйданчыклары, 

кече архитектура формалары һәм җиһазлар, парк корылмалары белән бергә, 

муниципаль берәмлекнең табигый комплексы һәм яшел фонд территориясенең состав 

өлеше буларак, яшелләндерелгән территорияләр табигатьне, тирә-юнь мохитне 

саклау, кешегә көчен кайтару, мохитне формалаштыру һәм санитар-саклау 

функцияләрен башкара.    

2.2.Яшелләндерелгән  территрияләрнең урнашу урыны һәм чикләре  тарихи 

яктан  урнашкан  планировка һәм табигый компонетларны – рельеф, сулыклар, яшел 

утыртмаларны  исәпкә алып билгеләнә. 

2.3.Дәүләт һәм муниципаль милек булып торган гомуми файдаланудагы җир 

кишәрлекләрендә ( скверлар, парк, урам, мәйдан, урман, газон, җимеш бакчалары, 

пляжлар һ.б.) урнашкан  яшел утыртмалар карап торылырга һәм сакланырга тиеш. 

2.4.Яшел утыртмаларны яңартып кору  аларның барлык компонетларын 

(агачлар,куак, газон, чәчәклекләрне) һәм төзекләндерү элементларын  тулысынча яки 

өлешчә алмаштыру каралган эшләр комплексын үз эченә ала. Яңартып кору аларның 



проект нигезендә  хокукый статусларын үзгәртмичә яшелләндерелгән 

территорияләргә (яшелләндерү объектларына) караган  җирләрдә үткәрелә. 

2.5.Муниципаль берәмлек территориясендәге яшел утыртмаларны  агымдагы 

карап тору эшләренә  коры, авария хәлендәге һәм декоратив кыяфәтен җуйган агач 

һәм куакларны аударып төпләү; аерым урыннарда газоннарга өстәп чүчү һәм 

чәчәклекләрдә берьеллык һәм күпьеллык чәчәкләрне өстәп утырту;үсемлекләрне 

санитар кисү, үсмерләрне юк итү, агач кәүсәләрен кыргый лианалардан 

арындыру,тере киртә куакларының  ябалдашларын тигезләп  кисү, җәрәхәтләрне 

дәвалау, тамырларны, тамыр-сабакларны казып алу, чистарту, сортларга аеру керә.  

2.6.Капиталь ремонт – ул  билгеләнгән  тәртиптә  тирәнтен тикшереп эшләнгән, 

килештерелгән һәм расланган проект нигезендә  хәзерге заман чишелешләрен, 

конструкцияләрен, озакка чыдам  материаллар кулланып   башкарылучы яшел 

утыртмаларны һәм төзекләндерү элементларын тулысынча яки өлешчә торгызу 

буенча эшләр комплексы. Уртача ремонт араларының срогы – 5 – 10 ел,  кайбер эш 

төрләре  буенча ремонт араларының срогы 3 – 5 елга кадәр кыскартылырга 

мөмкин.Капиталь ремонтка карый торган  аерым эш төрләре, җирдән файдаланучы 

тарафыннан эшләнеп, билгеләнгән тәртиптә расланган технологик регламент һәм 

сметалар нигезендә кирәк булуына карап башкарылырга мөмкин. 

Яшел утыртмаларга капиталь ремонтта түбәндәге эшләр башкарылырга тиеш:  

-территорияне чистартканда агачларны һәм куакларны егып төпләү; үстерүче 

туфракны алыштырып һәм органик һәм минераль  ашламалар кертеп утырту 

урыннары әзерләү,агачлар һәм куаклар утырту,яңа чәчәклекләр ясау; үстерүче туфрак  

сибеп һәм газон үләннәре чәчеп газоннар кору; 

- өске катламын һәм (яки)  җирлеген алыштырып, киртәләр урнаштырып бакча 

сукмакларнын ремонтлау һәм торгызу; сугару челтәрен  сүтү һәм торбаларын 

алыштырып  монтажлау; 

- коймалар, киртәләр, терәк стеналар, баскычлар, беседкалар, эскәмияләр, урна, 

фонтаннар кору, аларны торгызу һәм ремонтлау 

-яңа бордюр ташларын урнаштыру һәм ташларны яңадан салу, субүлүне 

торгызу, тротуарларның түшәмәсен ремонтлау, рәшәткәләрне алыштыру, скульптура 

фундаментларының җимерелгән өлешләрен ремонтлау, скульптураларны 

реставрацияләү; 

- балалар һәм спорт мәйданчыкларын  урнаштыру һәм ремонтлау; 

-балалар мәйданчыкларын, бакча-парк инвентарьларын, парниклар, 

теплицалар, оранжереяларны ремонтлау, шул исәптән  столярлык, пыяла һәм мич 

эшләре; теплица һәм парниклар өчен пыяла рамнар ясау. 

2.7.Яшелләндерү объектларын  тоту – ул яшел утыртмаларны һәм 

яшелләндерелгән территорияләрнең төзекләндерү элементларын карап тору, күләмле 

корылмаларның зур булмаган деформацияләрен һәм конструкция элементларының 

зарарлануларын бетерү,шуның белән бергә  җәйге һәм кышкы вакытларда күчмә кече 

формаларны җыештыру. 

Яшел утыртмаларны тоту үз эченә ала: 

-агымдагы ремонтны; 

 -агач һәм куаклыкларны карау буенча эшләрне – үсемлекләрне өстәмә 

тукландыру, сугару, йомшарту, утау, саклау, тамыр системасын җылыту, салкынга 



бирешүче токым куакларны бәйләү һәм чишү, җылы яратучы үсемлекләрне ышыклау 

һәм каплау (ул очрактагы барлык булган эшләр белән), ашламалар, чүп-чарларны 

төяү һәм бушату,  корыган һәм авария хәлендәге агачларны кисү һ.б.ны; 

-газоннарны карау буенча эшләрне – тарау-тырмалау, йомшарту, өстәмә 

тукландыру, сугару, утау, чүп-чарны, коелган яфракларны җыю,газонның ян кырлары 

тирәседәге үсемлекләрне кисү,үлән катламын чабу, яшел утыртмаларны агулы 

химикатлар һәм гербицидлар  белән эшкәртүне; 

- агач чокырларындагы тимер рәшәткәләрне күтәрү һәм салу; газон бортларын 

чистарту һәм юдырту; скверларны һәм бакчаларны тотып алу;себерү;кар чыгару; 

сукмакларга ком сибү,диваннарны, эскәмияләрне, урналарны урнаштыру һәм 

күчерүне, балалар мәйданчыкларын, ком мәйданчыкларын карау буенча эшләрне; 

шомартып ялтыратылган  һәм мәрмәр өслекләрне, пьедесталларны, барельефларны 

юдыртуны; 

- чәчәклекләрне карау буенча эшләрне – орлык чәчү, үсенте һәм суганчаларны 

утырту, сугару, йомшарту, утау, өстәмә тукландыру,  үсемлекләрне саклау, чүп-чарны 

җыю һәм башка ул чактагы эшләрне; 

-чәчәк вазаларын карау буенча эшләрне. 

2.8.Агымдагы ремонтны да кертеп яшелләндерелгән территорияләрне тоту 

җитештерү-технологик регламент нигезендә алып барыла. 

2.9.Компенсацион яшелләндерү – юк ителгән яки зарарланганнарына алмашка 

яшел утыртмаларны яңадан булдыру ул.  

2.10.Бәяне кире кайтару – яшел утыртмаларны юкка чыгарган өчен  акчалата 

компенсация. 

 2.11.Гамәлдәге  яшелләндерелгән территорияләрне  яңача төзү, 

реконструкцияләү һәм капиталь ремонтлау буенча барлык эшләр  дәүләти, 

муниципаль яки хосусый махсуслаштырылган проектлар төзү (проект-төзелеш) 

оешмалары тарафыннан эшләнеп  билгеләнгән тәртиптә килештерелгән һәм 

расланган проект документацияләре буенча  башкарылырга тиеш. 

2.12. Муниципаль  берәмлекнең яшел фондын саклау һәм  яңадан  булдыру 

максатларында юридик һәм физик затларга  гомуми файдаланудагы җир 

кишәрлекләрендә урнашкан яшел утыртмаларга зыян китерүче теләсә нинди 

эшчәнлек тыела, шул исәптән: 

-яшел утыртмаларны   зарарлау яки  юкка чыгаруга китерүче гамәлләр кылу; 

-яшел утыртмалар  булдыру өчен  расланган төзелеш нормативлары һәм шәһәр 

төзелеше документациясе  нигезендә  бүленгән җир кишәрлекләрен яшел утыртмалар 

үсү белән уртаклыгы булмаган максатларда  һәм ысуллар белән файдалану; 

-вәкаләтле орган рөхсәтеннән башка яшел утыртмаларны (агачлар, куаклар, 

лианалар, үләнле үсемлекләр, чәчәкләрне) кулланудан чыгару; 

- билгеләнгән срок һәм технологияләрне бозып агачларны, куаклар, лианаларны 

кисү; 

- агачларга, куакларга, лианаларга механик зарар салу, шул исәптән агачларга 

аншлаглар, реклама щитлары, игъланнар беркетү белән; 

-яшел утыртмалар территориясендә материаллар һәм җиһазларны  рөхсәтсез 

складларга салуны гамәлгә ашыру; 



-пычранган боз һәм автоюллардан, тротуарлардан  чыккан  урам пычракларын  

яшел утыртмалар территорияләренә  ташлау; 

-автоюлларда һәм тротуарларда ком-тоз катнашмасы куллану; 

- яшел утыртмалар территорияләре буйлап  рөхсәтсез юллар, сукмаклар салу; 

-табигый үлән үсемлекләреннән һәм газоннардан  техниканың узуы, шулай ук 

тукталышлар ясау, автотранспорт чараларын юу; 

 -коелган яфракларны һәм корыган үләнне  ачык ягу; 

- яшел утыртмаларны зәгыйфьләндерүгә яки юкка чыгаруга китерә торган 

башка эш-гамәлләрне гамәлгә ашыру. 

 

3.ЯШЕЛЛӘНДЕРЕЛГӘН ТЕРРИТОРИЯЛӘР ТОРЫШЫНА  

КОНТРОЛЬ СИСТЕМАСЫ  

 

3.1.Яшелләндерелгән территорияләр торышына контрольлек итү системасы 

нәтиҗәле контроль, яшелләндерелгән территорияләрне торгызу һәм саклау буенча 

үзвакытында чаралар эшләүне,  реаль экологик хәлне һәм яшел утыртмаларның 

торышын һәм төзекләндерелү дәрәҗәсен билгеләүче башка факторларны исәпкә алып 

яшел утыртмаларның торышын фаразлауны тәэмин итүче  оештыру чаралары 

комплексын  күз алдында тота.          

3.2.Яшелләндерелгән территорияләрнең торышына контроль  системасының 

төп состав өлешләре: 

- яшелләндерелгән территорияләрдәге яшел утыртмаларның һәм 

төзекләндерелү элементлары торышының сыйфат һәм микъдар  параметрларын (озак 

сроклы, ел саен, оператив) бәяләү; 

- яшел утыртмаларның торышы начарлануның сәбәпләрен ачу һәм 

тәңгәлләштерү; 

- яшел утыртмаларга тискәре сәбәпләрнең тәэсир итү нәтиҗәләрен һәм 

сәбәпләрнең үзләрен бетерүгә юнәлтелгән  чаралар, шулай ук төзекләндерелү 

дәрәҗәсен күтәрү буенча  чаралар  программасын эшләү;     

-вәзгыять  үсешен фаразлау (озак сроклы, ел саен, оператив). 

3.3.Яшелләндерелгән территорияләрнең торышына контрольне вәкаләтле орган 

гамәлгә  ашыра. 

3.4. Яшелләндерелгән территорияләрнең торышын бәяләү гамәлгә ашырыла: 

- озак сроклы бәяләү(тулы инвентарьлау) – 10 елга бер мәртәбә; 

- һәр елны була торган(планлы) бәяләү – елга ике мәртәбә; 

-оператив бәяләү – махсус боерык буенча. 

Тикшереп чыгу вәкаләтле орган тарафыннан үткәрелә, торыш күрсәткечләре 

билгеләнгән тәртиптә теркәлә.Тикшерү нәтиҗәләре (яшел утыртмалар торышы 

өлешендә) яшелләндерелгән территориянең  җирдән  файдаланучы оешмасында һәм 

вәкаләтле органда тора. 

3.5.Вәзгыятьне озак сроклы бәяләү шәһәр яшел утыртмаларын 10 ел саен 

кабатланучы инвентарьлау нәтиҗәләре буенча  гамәлгә ашырыла. 

3.6.Ел саен була торган планлы бәяләү яшелләндерелгән территорияләрне  һәм 

күзәтүнең  даими мәйданчыкларын  ел саен тикшереп чыгу юлы белән эшләнә. 



3.7. Ел саен була торган планлы караудан тыш  зарур булганда оператив карап 

тикшереп чыгу үткәрелергә мөмкин. 

3.8. Ел саен була торган планлы карау бөтен вегетацион чор дәвамында була. 

Бу вакытта тикшерү яшел утыртмаларның һәм төзекләндерүнең  барлык 

элементларын  

колачлый. 

3.9.Ел саен була торган планлы карау яшелләндерелгән территорияләрнең 

торышын, агачлар, куаклыклар, газон, чәчәклекләр, сукмак һәм мәйданчыклар, 

җиһазларның  торышын да кертеп   тикшерү максаты белән  үткәрелә.  Карап чыгу 

процессында  агымдагы ремонт, үсемлекләрне утырту һәм өстәп утырту буенча эшләр 

күләме ачыклана,  бетерү өчен  махсус ремонт таләп ителгән җитешсезлекләр, 

ватыклыклар һәм  зарарланулар билгеләнә    

3.10. Ел саен була торган планлы карау мәгълүматлары буенча кимчелекләр 

ведомосте  һәм  җәйге чорда объектны файдалануга  әзерләү өчен, һәм кышкы 

шартларда тотуга  әзерләү буенча да  кирәкле чаралар исемлеге  төзелә, киләсе елга 

эшләрне финанслау турында тәкъдимнәр әзерләнә. 

Карап чыгу ахырында  ике данәдә акт төзелә. Тикшерү нәтиҗәләре 

файдаланучы оешмада була, анда аның буенча кирәкле оператив чаралар күрелә. 

Озак сроклы һәм ел саен була торган планлы бәяләү мәгълүматлары нигезендә 

яшел утыртмалар торышы өчен бар булган мөһим факторларны, шул исәптән  

муниципаль  берәмлектә реаль экологик хәлне  исәпкә алып вәзгыятьнең үсеш 

фаразлары  төзелә.        

3.11. Ел саен була торган планлы карап чыгудан тыш гадәттән тыш хәлләр 

нәтиҗәсендә (көчле яңгыр, җилләр, кар явулар һ.б. лардан соң) оператив карау 

үткәрелергә мөмкин. 

3.12.Карауларның барлык төрләренең конкрет срокларын Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының  тиңдәшле авыл җирлеге 

Башкарма комитеты  (килештерү буенча)(алга таба – вәкаләтле орган) билгели. 

 

4. ИНВЕНТАРЬЛАУ  ҺӘМ ЯШЕЛ УТЫРТМАЛАР РЕЕСТРЫН АЛЫП БАРУ 

 

4.1. Муниципаль берәмлектә яшел утыртмаларны исәпкә алу исәпкә алынучы 

объект чикләрендә урнашкан  яшел утыртмаларны инвентарьлау ярдәмендә аларның 

санын, төр составын  һәм торышын билгеләү максатларында   гамәлгә ашырыла.  

4.2. Яшел утыртмаларны инвентарьлауны вәкаләтле орган үткәрә. 

4.3. Муниципаль берәмлек чикләрендәге  һәм урман фонды җирләре чикләре 

тышындагы  гомуми  файдаланудагы җир кишәрлекләрендә урнашкан  барлык 

яшелләндерелгән территорияләр инвентарьлау үтәргә тиеш. 

4.4.Исәптәге объект дип билгеләнгән чикләре булган һәм җирдән 

файдаланучыга тапшырылган җир кишәрлеге таныла. 

4.5. Гомуми файдаланудагы җир кишәрлекләрендә урнашкан  яңа төзелүче, 

шулай ук инде  булган  объектның да җирдән файдаланучысының  һәркайсының  

исәптәге объектның әлеге Кагыйдәләрнең  кушымтасына  туры китереп  өч данәдә 

төзелгән  

паспорты (алга таба – паспорт)  булырга тиеш. 



Паспортта түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш:  

- исәптәге объектның аңа орынып торган территория белән (аның кемгә 

беркетелүен күрсәтеп ) 1:500 масштабындагы инвентарьлау планы; 

- җирдән файдаланучының атамасы; 

- җир кишәрлегенең билгеләнгән функциональ билгеләнеше; 

-объектның гомуми мәйданы; 

- яшел утыртмаларның саны; 

 -яшел утыртмаларның төр составы; 

- агачларның диаметры (җирдән 130 см биеклектә билгеләнә); 

-муниципаль берәмлектә  объектның урнашу схемасы; 

- объектның вәзгыяти планы; 

- төзекләндерүнең план буенча чишелеше; 

-каралты һәм корылмаларның булуы; 

-кече архитектура формаларының булуы һәм аларны сыйфатлау. 

4.6. Әлеге Кагыйдәләрнең 4.5 пунктында күрсәтелгән мәгълүматларда 

үзгәрешләр булу очрагында  паспорт яңартылырга тиеш.  

4.7. Муниципаль берәмлекнең яшел утыртмалары реестры     муниципаль 

берәмлек территориясендә яшел утыртмаларның төр составы,  саны 

(яшелләндерелгән кишәрлекләр һәм аларга орынып торган территорияләрнең график 

схемасын төзү белән) турында мәгълүматлар җыелмасы булып тора. Мәгълүматлар 

җыелмасы электрон һәм кәгазь мәгълүмат йөрткечләрдә гамәлгә ашырыла. 

4.8.Реестр  исәптәге  объектларның паспортларындагы мәгълүматлар, шулай ук 

муниципаль берәмлекнең хуҗасыз һәм резервтагы җирләрендә урнашкан  яшел 

утыртмаларны инвентарьлау нәтиҗәсендә алынган мәгълүматлар нигезендә алып 

барыла (.алга таба – яшел утыртмалар турындагы мәгълүматлар). 

4.9. Реестрны алып бару буенча эшләрне оештыруны вәкаләтле орган гамәлгә 

ашыра. 

 

5. ЯШЕЛ УТЫРТМАЛАРНЫҢ ИСӘБЕН АЛЫП БАРУНЫҢ 

 МАКСАТЛАРЫ ҺӘМ БУРЫЧЛАРЫ  

 

       Муниципаль берәмлек территориясендә  яшел утыртмаларның исәбен алып 

баруның максатлары һәм бурычлары булып тора: 

5.1.Муниципаль берәмлек территориясенең гомуми файдаланудагы җир 

кишәрлекләрендә урнашкан яшел утыртмаларның сан һәм сыйфат 

характеристикалары хакында дөрес мәгълүматлар алу; 

5.2.Муниципаль берәмлек территориясенең гомуми файдаланудагы җир 

кишәрлекләрендә урнашкан яшел утыртмаларның торышына анализ ясау; 

 5.3.Муниципаль берәмлекнең гомуми файдаланудагы җир кишәрлекләрендә 

урнашкан яшелләндерелгән  территорияләрен рациональ  файдалануны оештыру өчен  

мәгълүмати база  булдыру. 

5.4. Муниципаль берәмлекнең гомуми файдаланудагы җир кишәрлекләрендә 

урнашкан яшел утыртмаларның торышын һәм санын тикшерү уздыру. Булган 

үзгәрешләрне үзвакытында теркәү. 



5.5. Муниципаль берәмлекнең гомуми файдаланудагы җир кишәрлекләрендә 

урнашкан яшел утыртмаларның торышы турында алынган  дөрес комплекслы 

мәгълүматлар нигезендә муниципаль берәмлекне яшелләндерүнең Генераль 

перспектив планын эшләү  алып барыла (яңа микрорайоннарда яңа парклар төзү 

урыннарын күрсәтеп). 

5.6.Яшелләндерелгән “кесәләр” төзү өчен булган  кишәрлекләрне ачу. 

 5.7. Яшелләндерелгән  территорияләрдә  җирдән файдаланучылар тарафыннан 

гамәлгә ашырылучы эшчәнлекнең  территориянең билгеләнгән функциональ 

билгеләнешенә туры килүен ачыклау. 

5.8. Яшелләндерелгән территорияләрнең  стационар инженерлык-архитектура 

корылмаларының  (фонтаннар, һәйкәлләр, скульптура һ.б.) һәм җиһазларының  

булуын һәм кемнеке (кайсы оешманыкы) булуын билгеләү. 

5.9.Төзелешнең яңа объектларын проектлаштырганда җирлек урамнарында 

агач-куак үсемлекләрен утырту белән аеруча утыртмалар саны санитар нормалар 

буенча оптималь кыйммәттән түбән булган урыннарда   яшелләндерү эшләрен 

үткәрергә мөмкинлек биреп,  тоннель ысулы яки “коридор”белән барлык җир асты 

инженерлык  челтәрләрен салуны күздә тоту.  

5.10.Дәүләт һәм муниципаль милектәге гомуми файдаланудагы җир 

кишәрлекләрендә урнашкан яшелләндерелгән  территорияләрне яклау, саклау һәм 

үстерү өлкәсендәге сәясәтнең төп юнәлешләрен билгеләү.Яшел утыртмаларны 

яклауга, саклау һәм үстерүгә аеруча рациональ карашлар булдыру. 

5.11.Яңа автотукталышлар һәм парковка урыннары төзегәндә яшелләндерелгән 

территорияләрне саклауны тәэмин итү. 

 5.12.Дәүләт һәм муниципаль милектәге гомуми файдаланудагы җир 

кишәрлекләрендә урнашкан яшел утыртмаларның саны һәм торышы турында дөрес 

мәгълүматның булуы. 

 

6. ЯШЕЛ УТЫРТМАЛАРНЫ  ИСӘПКӘ АЛУНЫ ҮТКӘРҮ ТӘРТИБЕ 

 

6.1.Яшел утыртмаларны исәпкә алу яшел утыртмаларны инвентарьлау 

материаллары, урман корылышы һәм яшелләндерелгән территорияләрне тикшерүнең  

башка төр  материаллары нигезендә гамәлгә ашырыла. 

6.2. Яшел утыртмаларның барлык төрләре: агачлар, куаклыклар, лианалар, тере 

киртәләр, газоннар, чәчәклекләр исәпкә алынырга тиеш. Яшел утыртмаларны  

тикшерү үткәрүне  вәкаләтле орган гамәлгә ашыра. 

 6.3.Җирдән файдаланучы  үзенең җир кишәрлегендәге яшел утыртмаларның 

исәбен алуда вәкаләтле органга булышлык күрсәтә  һәм  алынган мәгълүматларны 

исәп  объектының паспортына кертүне тәэмин итә. 

6.4. Җирдән файдаланучы  территориясе планында  исәп алына торган 

кишәрлектәге агач һәм куаклыкларның төр составы буенча саны күрсәтелә. 

6.5.Яшелләндерелгән территорияләрне инвентарьлау  вакытында  агачлы 

кишәрлекләр төр составы, тулылыгы, күкрәк биеклегендә (1,3 м) уртача диаметры, 

туфрак капламы буенча җентекләп язып алына. 

Бу очракта агач составы дистә чикләрендә бөтен берәмлекләрдә билгеләнә,  агач 

төрләренең исемнәре – аларның токым исемнәренең беренче хәрефләре белән 



(мәсәлән, Б-береза (каен), Ос –осина (усак),Ол-ольха (зирек), Лп-липа (юкә),Кш- 

каштан  һ.б.).  

Утыртманың юанлыгы,  тулы тоташтыруны берәмлеккә тигез  итеп алып, 

берәмлекнең унынчы өлешләрендә йөртелә. 

Туфрак капламын сыйфатлаганда үләнле үсемлекләрнең төр составының 

исемлеге күрсәтелә. 

6.6. Гомуми файдаланудагы җир кишәрлекләрендә урнашкан яшелләндерелгән 

территорияләрне  паспортлаштырганда  кече архитектура формалары, биналар, 

каралтылар һәм гидротехник корылмалар булуы билгеләнә,  алар хакында кыскача 

мәгълүматлар, реконструкция кирәклеге  яисә теге яки бу   корылманы объект 

территориясеннән чыгару зарурлыгы турындагы мәгълүматлар китерелә. 

6.7.Яссылыктагы корылмаларны бәяләү мәйданнар, юл-сукмак  челтәре 

капламының торышы һәм сыйфаты, ял, спорт, уен һ.б.ш.  мәйданчыклар турында 

мәгълүматларны үз эченә ала. 

6.8. Планда һәм эшче көндәлектә  ясалган тулы вәзгыять  һәм язмалар белән 

төзәтмәләр кертелгән график материал нигезендә,  исәпкә алынучы яшелләндерелгән 

территориянең  инвентарьлар планы төзелә, анда түбәндәгеләрне күрсәтү зарур:  

-объектның тышкы чикләрен; 

-кече архитектура формаларының урнашуын (схематик рәвештә);  

-чикләр  артындагы тышкы вәзгыятьне;  

- газоннар, чәчәклекләрне урнаштыруны; 

- исәптәге кишәрлекләрнең чикләрен һәм номерларын; 

- яссылык корылмаларын. 

6.9.Аеруча кыйммәтле токым агачлары (сирәк очрый торган, тарихи) планга 

төшереләләр һәм бөтен объект чикләрендә кызыл төс буявы белән мөстәкыйль саннар 

белән  номерланалар.   

 6.10. Инвентарьлар планында урамнар, тар юллар, тыкрык, мәйдан, ярлардагы 

яшел утыртмаларның һәр агачы һәм аның  номеры күрсәтелә. 

 6.11.Парк, бакчаларның инвентарь  планнарында төшерелә: аланнар, 

ачыклыклар, сулыклар һәм башка вәзгыятьләр. Агач-куак үсемлекләре  шартлы 

тамгаланышларда күрсәтелә. 

6.12.Скверларда, бакча, бульвар, ишегалды һәм йорт яны утыртуларында 

һәрбер исәп кишәрлеге планына барлык агачлар, куаклар (аллеялар буйлап 

утыртылганнар), тере киртәләр, чәчәклекләр һәм газоннар, төркемләп утыртылган 

агач һәм куаклар куртиналары төшерелә. 

6.13.График һәм исәпләү эшләрен үтәгәннән соң паспортны тутыру эше 

башкарыла. 

6.14.Паспорт түбәндәге эзлеклелектә тутырыла:беренче булып һәрбер исәп 

кишәрлеге буенча агачларга, аннары куакларга кагылган мәгълүматлар языла. 

 6.15. Газоннар һәм чәчәклекләр мәйданнары турында мәгълүматлар азактан 

языла. Тар юллардагы  агачлар һәм куаклар турындагы мәгълүматлар так һәм җөп 

яклар буенча аерым языла. 

6.16.Паспортта яшелләндерү объектына капиталь ремонт яки реконструкция 

үткәрү срогын күрсәтеп өстәмә мәгълүматлар китерелә. 



6.17.Гомуми файдаланудагы җир кишәрлекләрендә урнашкан  

яшелләндерелгән территорияләрнең җирдән файдаланучылары  яңа объектлар  төзү 

һәм гамәлдәге яшелләндерелгән территорияләрдәге барлык үзгәрешләр хакында 

вәкаләтле органга үзвакытында  хәбәр итәргә бурычлы. 

Объектлардагы булган үзгәрешләр планда һәм паспортта 

чагылдырыла.Пландагы үзгәргән вәзгыять  кызыл төстәге буяу белән сызыла 

(кисешүче сызыклар белән перпендикуляр рәвештә) һәм яңасы сызып ясала – кара 

төстәге буяу белән. Паспорттагы искергән язулар кызыл төстәге буяу белән бер сызык 

белән сызылалар. Яңа язулар паспортның түбәндә килүче горизонталь юлларына 

языла. Кирәк булу белән паспорт яңа вкладышлар  белән тулыландырыла. 

6.18.Җирдән файдаланучы билгеләнгән тәртиптә төзелгән паспортның бер 

данәсен мәгълүматларны яшел утыртмалар реестрына кертү өчен вәкаләтле органга 

тапшыра. 

6.19.Барлык гомуми файдаланудагы җир кишәрлекләрендә урнашкан  

яшелләндерелгән территорияләрнең җирдән файдаланучылары  утыртмаларда булган 

агымдагы бөтен үзгәрешләрне паспортка кертергә  (яшел мәйданнарның үрчү һәм 

бетерелүен,  агачларны, куакларны  утыртуны һәм  аларның азаюын һ.б.), үз 

территорияләренең торышын бәяләүне үткәрүне тәэмин итәргә тиешләр. 

6.20.Исәп объектының паспорты  10 елга бер тапкыр планлы рәвештә 

яңартылырга тиеш. 

 6.21.Яшел утыртмаларның реестры Татарстан Республикасы Балык Бистәсе  

муниципаль районының тиңдәшле авыл җирлеге Башкарма комитеты карамагындагы  

территорияләр чикләрендә алып барыла. 

6.22.Резервтагы территорияләргә паспортлар билгеләнгән таләпләргә туры 

китереп яшел утыртмаларны тикшерү нигезендә  төзелә. 

 6.23. Җыелма реестрны алып баруны вәкаләтле орган гамәлгә ашыра. 

 

7. ЯШЕЛ УТЫРТМАЛАРНЫ ПЛАННАН ТЫШ ИСӘПКӘ АЛУ 

 

7.1. Гомуми файдаланудагы җир кишәрлекләрендә урнашкан  яшел 

утыртмаларны планнан тыш исәпкә алу түбәндәге очракларда үткәрелә: җир 

кишәрлекләре белән килешүләрне теркәгәндә, җир кишәрлекләренә хокук күчкәндә, 

аварияләр һәм башка гадәттән тыш вәзгыятьләр нәтиҗәсендә яшел утыртмаларны 

шактый югалту һәм бозу очрагында, яшел утыртмаларга  юридик яки  физик 

затларның хокук белән сыешмый торган гамәлләре нәтиҗәсендә сизелерлек зыян 

китерүләре  очрагында, җир кишәрлеген  төзелеш өчен биргәндә һәм башка 

очракларда. 

7.2.Бу вакытта исәпне үздыру һәм паспортка үзгәрешләрне кертү бурычлары  

йөкләнелә: 

 - җир кишәрлекләре-исәп объектлары  белән файдалану, аларны биләү һәм 

идарә итү хокуклары күчкән җирдән  файдаланучыларга; 

-җир кишәрлекләре  территорияләрендә аварияләр һәм башка гадәттән тыш 

вәзгыятьләр яки хокукка каршы гамәлләр нәтиҗәсендә яшел утыртмаларга зарар 

салынган җирдән  файдаланучыларга ;   



- вәкаләтле органга –  алар карамагындагы яшелләндерелгән территорияләрдә 

аварияләр һәм башка гадәттән тыш вәзгыятьләр яки хокукка каршы гамәлләр 

нәтиҗәсендә яшел утыртмаларга зарар салынганда, шулай ук  яшел утыртмалар 

реестрын алып бару буенча. 

 

8 ТӨЗЕЛЕШ ЗОНАСЫНА ЭЛӘККӘН .ЯШЕЛ УТЫРТМАЛАРНЫ КЫРУНЫ 

(КИСЕП БЕТЕРҮНЕ)  ТОРМЫШКА АШЫРУ ТӘРТИБЕ, КОМПЕНСАЦИОН 

ЯШЕЛЛӘНДЕРҮ ҮТКӘРҮ 

 

8.1.Төзелеш зонасына эләккән гомуми файдаланудагы җир кишәрлекләрендә 

урнашкан  яшел утыртмаларны кыру    вәкаләтле органның Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе  муниципаль районының тиңдәшле авыл җирлеге Башкарма комитеты 

карары формасында рәсмиләштерелгән рөхсәте  булганда эшләнә һәм ул яшел 

утыртмаларны  кырырга (кисеп бетерергә) һәм (яки) күчереп утыртырга хокук бирә. 

 8.2.Вәкаләтле орган  яшел утыртмаларны тикшерү акты нигезендә рөхсәтне 

әзерләүне гамәлгә ашыра. 

8.3. Гомуми файдаланудагы җир кишәрлекләрендә урнашкан  яшел 

утыртмаларны кыру (кисеп бетерү) гариза  бирүче тарафыннан акчалата яки  

компенсациион яшелләндерү рәвешендә   компенсацияләнә. 

 8.4.Яшел утыртмаларны кыруга  рөхсәтнең гамәлдә булу срогы  эшләрнең 

катлаулылыгы һәм күләменә бәйле рәвештә бер елга кадәр билгеләнә. Күрсәтелгән 

срок чыкканнан соң рөхсәт гариза бирүченең мөрәҗәгате буенча  озайтылырга 

мөмкин. 

 

9. ШӘҺӘР ТӨЗЕЛЕШЕ ЭШЧӘНЛЕГЕН  РЕАЛИЗАЦИЯЛӘГӘНДӘ  

 ЯШЕЛ УТЫРТМАЛАРНЫ  КЫРУ ҺӘМ (ЯКИ) КҮЧЕРЕП УТЫРТУНЫ 

КИЛЕШТЕРҮ ТӘРТИБЕ 

 

9.1.Вәкаләтле орган  исеменә гариза бирүченең  төзелеш уйланылган 

кишәрлеккә тикшерү уздыру  турындагы түбәндәге документлар теркәлгән  хаты 

нигезендә вәкаләтле орган  гариза бирүче белән берлектә төзелеш уйланылган 

кишәрлеккә тикшерү уздыра: 

- җир кишәрлеген арендалау шартнамәсе (проектлаштыру чорына резервта 

калдыру акты яки резервта калдыру актын рәсмиләштерү турында белешмә-хат); 

- кагыла торган территорияләрнең хуҗалары белән яшел утыртмаларны кисү 

һәм күчереп утырту шартларын килештерү; 

- төзекләндерү проекты; 

- компенсацион утыртуларга һәм компенсацион яшелләндерүне һәм күчереп 

утыртуларны  карауга (компенсацион яшелләндерү уздыру очрагында) смета 

проектлары;  

Җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен    дәүләт теркәве турындагы  

мәгълүматларны  дәүләт органнарында һәм  дәүләт органнары карамагындагы дәүләт 

һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләр тәкъдим итүдә катнашучы күрсәтелгән 

документлар алар файдалануында булган  оешмалардан  (алга таба – оешмалар), әгәр 



гариза бирүче күрсәтелгән документларны үз теләге белән тәкъдим итмәгән булса, 

вәкаләтле орган тарафыннан  закон нигезендә  сораттырып алына. 

Бу Кагыйдәләрнең 9.1 пунктында күрсәтелгән башка документлар  вәкаләтле 

органга гариза бирүчеләр тарафыннан тәкъдим ителә. Гариза бирүче  җир кишәрлеген 

арендалау шартнамәсен  (проектлаштыру чорына резервта калдыру актын  яки 

резервта калдыру актын рәсмиләштерү турында белешмә-хатны)  вәкаләтле органга 

үз инициативасы белән  тапшырырга хокуклы. 

Тикшерү нәтиҗәләре буенча агач һәм куакларның саны, аларның төр 

составлары, агачларның диаметры, торышы, газоннарның, үлән капламының, 

чәчәклекләрнең  булуы һ.б. күрсәтелгән  акт һәм кырылган агач, куакларның яңадан 

санап чыгу ведомосте  төзелә.  

9.2. Билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелеп тапшырылган документлар 

нигезендә  яшел утыртмаларны гамәлдән чыгару Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе  муниципаль районының  авыл җирлекләре  территориясендә кырылган яшел 

утыртмаларның һәм компенсацион яшелләндерү үткәрү бәясен исәпләүнең расланган 

Методикасы буенча саналган  экологик зыян күләмендә гариза бирүче тарафыннан 

акчалата формада яисә компенсацион (торгызу)яшелләндерү үткәрү юлы белән 

натураль рәвештә компенсацияләнә      

9.3.Барлык төр зарарлы йогынтылар китергән зыянны бәяләү  үткәрелә: 

- яшел утыртмаларга законсыз зыян салынганда яки юкка чыгарылганда 

федераль законнарда билгеләнгән тәртиптә; 

- агачлар һәм куакларны урынлы кискәндә, үлән үсемлекләрне каты капламнар 

белән алыштырганда; 

- проектларның экологик экспертизаларын уздырганда һәм яшел утыртмаларга 

гамәлгә ашырылучы һәм планлаштырыла торган эшчәнлекнең тәэсирен бәяләгәндә; 

-яшелләндерелгән территорияләргә һәм яшел утыртмаларга кагылган 

проектлардагы әйләнә-тирә табигый мохиткә тәэсирне (ОВОС – ӘТМТ) бәяләү 

бүлекләрен эшләгәндә; 

9.4.Яшел утыртмаларны кырган өчен средстволар заказ бирүче тарафыннан 

вәкаләтле органның исәп-хисап счетына түләнергә тиеш. 

9.5.Яшел утыртмаларны  кулланудан  чыгару, күчереп утырту яки  

компенсацион яшелләндерү рөхсәт сорап алучылар көче һәм средстволары  белән 

яисә яшел хуҗалыкның махсуслаштырылган оешмалары белән шартнамә нигезендә  

эшләнә. 

Бу вакытта мәҗбүри шарт булып эшләрне бер елдан артмаган срокта үтәп чыгу  

һәм башкарылган  эшләрне акт буенча вәкаләтле органга тапшыру  тора. 

9.6.Компенсацион (торгызу, элеккеге хәленә кайтару) яшелләндерү түбәндәге 

күләмнәрдә үткәрелә: 

- юк ителгән бер агач утыртма урынына торгызылган  эре үлчәмле өч агач 

утыртма; 

- юк ителгән бер куак утыртма урынына торгызылган  биш куак утыртма 

- бер кв.метр мәйдандагы юк ителгән үлән үсемлекләр урынына  бер квадрат 

метр мәйданлы торгызылган үлән үсемлекләр. 

9.7. Инженерлык коммуникацияләренең саклана торган зонасына эләгә торган 

инженерлык коммуникацияләренә  капиталь яки агымдагы ремонт үткәргәндә 



кырылган яшел утыртмаларның бәясе түләтелми. Ремонт эшләре вакытында 

бозылган газон һәм чәчәклекләрне торгызу заказ бирүченең средстволары исәбенә 

гамәлгә ашырыла. 

9.8. Инженерлык коммуникацияләренең саклана торган зонасы чикләреннән 

тыштагы җитештерү зонасында  үсеп чыккан агач һәм куакларны кискәндә кырылган 

яшел утыртмаларның бәясе Татарстан Республикасы Балык Бистәсе  муниципаль 

районының  авыл җирлекләре  территориясендә кырылган яшел утыртмаларның һәм 

компенсацион яшелләндерү үткәрү бәясен исәпләүнең расланган Методикасы 

нигезендә түләтелә. 

9.9. Яшел утыртмаларны капиталь ремонтлау проекты билгеләнгән тәртиптә 

раслана. 

9.10.Кырылган яшел утыртмаларның бәясе түләтелми шул очракларда: 

- корыган һәм авария хәлендәге яшел утыртмаларны кискәндә; 

- санитар кисү уздырганда (тәбәнәк декоратив,  үсешендә артка калган 

үсемлекләр; тамырдан үсеп чыккан үсемлекләр; куе утыртылганнар алына); 

- яшел утыртмалар белән күләгәләнгән   торак һәм торак булмаган биналарда  

норматив яктылык режимын тәэмин иткәндә ( тиешле дәүләт органнарының язма 

әмере буенча); 

 - СНиП таләпләрен  бозып утыртылган яшел утыртмаларны кырганда. 

9.11. Авария һәм башка гадәттән тыш вәзгыятьләрне бетерү барышында яшел 

утыртмаларны кисү эшенең зарур булу очрагында телефонограмма белән вәкаләтле 

орган вәкилен чакырырга кирәк. 

 

10.  ЯШЕЛ УТЫРТМАЛАРНЫ КЫРУ БУЕНЧА ЭШНЕ ҮТӘҮГӘ 

 ТӨП ТАЛӘПЛӘР    

10.1.Гомуми файдаланудагы җир кишәрлекләрендәге агач һәм куакларны кисү 

вәкаләтле органның агач һәм куакларны кисү турында  рөхсәте булганда эшләнә. 

10.2.Егу, тураклау һәм  кискәннән  соң калган калдыкларны ташу  буенча 

барлык эшләр әлеге эш төрендә техника куркынычсызлыгы таләпләренә тулысынча 

туры китереп башкарыла. 

 10.3.Кисү урыны янәшәсендәге территориядәге газон, яшел утыртмалар 

зарарланган очракта эшләрне  үтәүче тарафыннан  аларны  җирдән файдаланучы һәм 

вәкаләтле орган белән килештерелгән срокларда мәҗбүри торгызу  эшләре 

башкарыла. 

 

11. ЯШЕЛЛӘНДЕРЕЛГӘН  ТЕРРИТОРИЯЛӘРНЕҢ УТЫРТМАЛАРЫН  САКЛАУ    

 

Яшелләндерелгән территорияләрнең утыртмаларын саклау – утыртмаларның 

саклануы, торгызылуы   яки аларның билгеле бер  функцияләр башкаруын яхшыртуга 

юнәлдерелгән чаралар системасы ул. 

11.1. Гомуми файдаланудагы җир кишәрлекләрендәге яшелләндерелгән 

территорияләрнең  җирдән файдаланучылары тиеш: 

-утыртмаларның сакланышын тәэмин итәргә; 

-әлеге Кагыйдәләргә туры китереп, утыртмаларны, сукмакларны һәм 

җиһазларны квалификацияле карауны тәэмин итәргә, яшелләндерелгән 



кишәрлекләрдә  җәйге кафе,  киосклар урнаштыру,  төзелеш калдыкларын, 

материалларны, көнкүреш калдыкларын   складларга салу һ.б. ны булдырмауны  

тәэмин итәргә; 

- җәйге вакытта һәм коры һава торышында газон, чәчәклекләр, агач һәм 

куакларга су сибәргә;  

-газоннарны таптауга юл куймаска; 

 -агач һәм куакларны яңа утыртуларны, сукмаклар челтәрен үзгәртү һәм 

җиһазлар урнаштыру белән бәйле кабаттан планлаштыруны билгеләнгән тәртиптә 

килештерелгән проектлар буенча гына  агротехник шартларны катгый үтәп 

башкарырга; 

-  барлык очракларда да  карау һәм ремонт процессында  башкарыла торган агач 

һәм куакларны кисү һәм  күчереп утыртуны  әлеге Кагыйдәләр таләпләренә туры 

китереп  гамәлгә ашырырга, кырылган үсемлекләрнең бәясен кайтарырга яисә 

компенсацион  яшелләндерү үткәрергә; 

- яшелләндерелгән территорияләрдә  булган сулыкларны чиста тотарга һәм  

аларга 10 елга бер мәртәбәдән дә ким итмичә капиталь  чистарту уздырырга.  

- яшел утыртмаларга карата сакчыл мөнәсәбәт зарурлыгы турында халык 

арасында аңлату эше оештырырга. 

11.2.Гомуми файдаланудагы җир кишәрлекләрендәге яшелләндерелгән 

территорияләрнең  җирдән файдаланучылары  еллык сметаларында  утыртмаларны 

тотуга  акча бүлүне  игътибарга алырга мөмкин. 

11.3.Гомуми файдаланудагы җир кишәрлекләрендәге яшелләндерелгән 

территорияләрнең  җирдән файдаланучылары  утыртмалар белән булган барлык 

агымдагы үзгәрешләрне  (яшел мәйданнарның үсүе   һәм аларны бетерү, агач, 

куакларны утырту һәм аларның әзәюе  һ.б.ны)  паспортка кертү турында вәкаләтле 

органга хәбәр итәргә бурычлылар; әлеге Кагыйдәләрнең 6 бүлеге таләпләренә туры 

китереп үз территорияләренең  торышын бәяләүне үткәрүне тәэмин итәргә тиешләр. 

11.4.Гомуми файдаланудагы җир кишәрлекләрендәге яшелләндерелгән 

территорияләрдә тыела: 

-теләсә нинди материалларны складларга салу; 

-җәйге кафелар, киосклар һ.б. урнаштыру; 

- бакча-парк сукмакларын кардан арындырудан җыелган чиста карны  

кертмәгәндә, 

 чүп-чар, кар һәм боз чүплекләре оештыру;  

-утыртмалар өстенә  кар күчерү(ыргыту) өчен роторлы кар чистарту 

машиналарын файдалану, яшелләндерелгән урам һәм мәйданнарны    җыештырганда  

роторлы машиналарны куллану  машиналарда карның утыртмаларга эләгүен 

булдырмый торган махсус юнәлдерүче җайланма булганда гына рөхсәт ителә; 

- утыртмалар булган кишәрлекләргә  агач һәм куакларның сакланышын тәэмин 

итүче чаралар  кулланмыйча түбәләрдән кар төшерү; 

-яфраклар яндыру, күпләп  яфрак коелу чорында яфракларны улакларга себерү, 

алар белән агач һәм куакларның кәүсәләрен каплау(аларны  урамнарга таралуын 

булдырмыйча өемнәргә җыйнарга, компостлау өчен махсус урыннарга яки чүплеккә 

илтергә); 



- тротуарларга, нәрсәдә дә булса үтү өчен һәм саф һавада йөрү өчен аталган 

юлларга  һәм охшаш капламнарга тоз һәм башка химик препаратлар  сибү 

(кулланырга рөхсәт ителгән бозлавыкка каршы материаллардан тыш); 

- себерелгән һәм башка пычракларны газоннарга ыргыту; 

-газоннарда йөрү, утыру, яту, уеннар оештыру (табигый үләнлеләрдән тыш); 

- учаклар ягу һәм янгынга каршы саклану кагыйдәләрен бозу; 

- агачларга гамак, таган  асу, кер киптерү өчен бау сузу, агач кәүсәләренә кадак 

кагу, агачларга зыян салырдай реклама такталары, электр үткәргеч чыбыклар, 

лампочкалардан электрогирляндалар,  чәнечкеле тимерчыбык һәм башка киртәләр  

беркетү;  

- агачлардан сок, сагыз алу, кисеп нәрсәдер язулар һәм башка  төрле механик 

зыян салу; 

- чәчәкләрне өзү һәм агач, куакларның ботакларын сындыру; 

-балалар, спорт, медицина учреждениеләре, мәктәп, җәмәгать туклануы 

предприятиеләре территорияләрендә, елгаларның, күл һәм сусаклагычларның су 

саклау зоналарында, су белән тәэмин итү чыганакларының беренче һәм икенче пояс 

санитар саклау  зоналарында торак йортлар һәм һава чистарткыч җайланмаларга якын 

урыннарда пестицидлар куллану; 

- билгеләнгән Кагыйдәләр буенча килештермичә инженерлык 

коммуникацияләре салу өчен  казулар үткәрү; 

-автомашина, мотоцикл, транспортның башка төрләренә үтү һәм тукталыш   

ясау (гомуми файдаланудагы транзит юллар һәм  объектны   эксплуатацияләү өчен 

булдырылган юллардан тыш); 

11.5. Юридик һәм физик затларга гомуми файдаланудагы җир 

кишәрлекләрендәге яшелләндерелгән  территорияләрдә агач һәм куакларны үз 

белдегең белән  кисү тыела; 

11.6.Агачларны законсыз кискән һәм зарарлаган өчен  зыян гамәлдәге законнар 

нигезендә түләтелә. 

 11.7.Гомуми файдаланудагы җир кишәрлекләрендәге яшелләндерелгән  

территорияләрдә  төзелеш эшләре алып барганда  оешмалар тиеш: 

-яшелләндерелгән  территорияләрнең җирдән файдаланучылары һәм вәкаләтле 

орган белән  яшел утыртмалар зонасында төзелеш эшләренең башлануын  

килештерергә  һәм эшләрнең тәмамлануы турында ике көннән дә соңга калмыйча 

хәбәр итәргә;  

 -төзелеш территориясендәге агачларны 2 м биеклектәге тоташ киртә белән 

әйләндереп алырга. Киртәләрне агач кәүсәсеннән 0,5 м дан ким булмаган ераклыкта 

өчпочмак итеп урнаштырырга, шулай ук  киртәләүче өчпочмак әйләнәсендә 0,5 м 

радиуслы агач түшәмә җайларга; 

 -үтү юлларына, мәйданнарга, тротуарларга һ.б.ш.ларга таш түшәгәндә һәм 

асфальтлаганда  агач әйләнәсендә  2 м дан да ким булмаган диаметрдагы алга таба 

тимер бетон рәшәткә яки башка каплам урнаштырырлык итеп буш ара  калдырырга; 

- кабель, канализация торбалары һәм башка корылмалар  сузганда 

траншеяларны кәүсә юанлыгы 15 см га кадәрле агачтан 1 м дан да ким булмаган, 15 

см дан артык булганнан – 2 м дан да ким булмаган, куаклардан 0,9 м дан ким булмаган  

кырый скелет ботагы нигезеннән  башлап исәпләнгән ара калдырып казырга; 



-гамәлдәге утыртмалар районында   юллар,тротуар һәм башка  корылмаларны 

реконструкцияләгәндә һәм төзегәндә вертикаль билгеләрне төшергәндә яки 

күтәргәндә гамәлдәгеләреннән 5 см дан артыкка үзгәртүне булдырмаска.Тамыр 

системасын күмү яки шәрәләндерү котылгысыз булган очракта проектларда һәм 

сметаларда  агачларның үсүенә нормаль шартларны саклап калу өчен туры килә 

торган җайланмаларны күз алдында тоталар;   

- газоннарда, шулай ук  агачка 2,5 м һәм куактан 1,5 м  га якын арада  төзелеш 

материалларын складларга салмаска һәм машиналар һәм автомобильләргә туктап 

тору урыннары ясамаска. Янучан материалларны складларга салу агачлардан һәм 

куаклардан 10 м дан ким булмаган ераклыкта  эшләнә; 

-күтәрү краннарын урнаштыру өчен килү юлларын һәм урыннарны 

утыртмалардан читтә булдырырга һәм агачларның  әйләндереп алу өчен 

урнаштырылган киртәләрен бозмаска; 

-агач һәм куакларның  тамыр системасы зонасындагы эшләрне  тамыр 

системасын зарарламыйча төп скелет тамырлары урнашкан урыннан түбәнрәк 

башкарырга; 

-өстәге  үсемлек туфрагын сакларга, яңа төзелешнең барлык кишәрлекләрендә 

аны актарып җыеп алырга һәм төзелеш мәйданчыгының читләренә буртлап өеп 

куярга. Буртланган үсемлек туфрагын әлеге яки яңа территорияләрне 

яшелләндергәндә куллану өчен махсуслашкан оешмаларга тапшырырга. 

 11.8.Яңа утыртулар, аеруча агачларны утыртулар, йорт яны территорияләрендә 

законда билгеләнгән тәртиптә проектлар буенча үткәрелергә тиеш. 

11.9.Яшел утыртмаларны утырту нәтиҗәләре буенча утыртмаларның 

җайлашып үсеп китүләрен тикшерү уздырыла. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль  

районы авыл җирлекләре 

территорияләрендә яшел  

утыртмалар булдыру, 

тоту һәм саклау 

Кагыйдәләренә кушымта 

 
ИНВЕНТАРЬЛАУНЫ ҮЗДЫРУЧЫ ОЕШМАНЫҢ  АТАМАСЫ    

ИНВЕНТАРЬ  НОМЕРЫ 

 

ИСӘПОБЪЕКТЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

Объектның исеме _____________________________________________________ 



Классификацион коды ____________________________________________________ 

                              (җирнең  функциональ билгеләнеше буенча) 

Объектның урнашу урыны __________________________________________________ 

                                       (районның исеме) 

Җирдән файдаланучы________________________________________________________ 

Саклау һәм файдалану режимы, шәһәр төзелеше эшчәнлеген көйләү режимнары  

______________________________________________________________ 

Объектның гомуми мәйданы ____________________________________________________ 

Яшел утыртмаларның төр составы, саны,агачларның диаметры __________ 

Яшел утыртмаларның торышы _____________________________________________ 

Яссылык корылмаларының төрләре һәм саны, кече архитектура формаларының булуы һәм 

сыйфатламасы  ________________________________________________________ 

 

ЯШЕЛ УТЫРТМАЛАРНЫҢ СЫЙФАТЛАМАСЫ 

 

Таблица 1 

  №  

п/п  

Төр 

составы 

Саны  Диаметр   Яшел 

утыртмаларның 

торышы 

 

Искәрмә 

  1      2          3          4            5            6   

      

      

      

      

      

 

Килештерелгән: 

Вәкаләтле  орган вәкиле 

_____________________________________ "__" ________ 20_ ел. 

(Ф.И.А.и.)                (имза)     (число, ай, ел) 

Җирдән файдаланучы 

_____________________________________ "__" ________ 20_ ел. 

(Ф.И.А.и.)                (имза)     (число, ай, ел) 

 
           Исәп  объектының паспортына кушымта: 

- вәзгыяти план (исәп объектының авыл җирлегендә урнашуы); 

- исәп объектының инвентарь  планы М 1:500; М 1:1000; 

- исәп объектының урман утыртмалары планы (инвентарь планы) М 1:2000; М 1:10000; 

- җир объектының расланган функциональ билгеләнеше; 

- яссылык корылмаларының төрләре һәм саны; 

- объектның  муниципаль берәмлектә урнашу схемасы; 

- каралты һәм корылмаларның булуы; 

- кече архитектура формаларының булуы һәм сыйфатламасы  

 -төзекләндерүнең планга төшерелгән карары. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Балык Бистәсе муниципаль 

район Советының 2018 елның 

24 июлендәгеXXXII-11 номерлы 

карары белән расланды 

 

 
Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл җирлекләре 

территорияләрендә кырылган яшел утыртмаларның һәм компенсацион яшелләндерү  

үткәрү бәясен исәпләү Методикасы 

 



 1 бүлек. ГОМУМИ  НИГЕЗЛӘМӘЛӘР 

 

1.1.Методика  муниципаль берәмлек территориясендәге яшел утыртмаларны 

зарарлау яки юкка чыгару очракларында аларны кырган өчен  компенсацион 

яшелләндерү үткәрү максатында муниципаль  берәмлек бюджетына кертелергә 

тиешле түләүләрне исәпләү өчен билгеләнә. 

1.2.Методика  яшел утыртмаларны законлы кискән (кырган) өчен түләү 

күләмен исәпләгәндә кулланыла. 

 1.3.Яшел утыртмаларны законсыз кискән (кырган) өчен  түләү күләме федераль 

законнар тарафыннан билгеләнгән тәртиптә эшләнеп билгеләнә 

(урманнарга, шул исәптән урман утыртмаларына, яисә урман утыртмаларына 

кертелмәгән агач, куак, лианаларга 2007 елның 8 маенда Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең 273 номерлы карары белән расланган урманга кагылышлы                 

законнарны бозу нәтиҗәсендә китерелгән зыян күләмен исәпләү Методикасы 

нигезендә). 

 

 2 бүлек. АТАМАЛАР ҺӘМ БИЛГЕЛӘМӘЛӘР 

 

2.1. Лианалар алар – бөдрә һәм үрмәле, таянычка беркетелергә күп төрле 

ысуллары булган  үсемлекләр. Үрмәләү ысулы буенча алар терәлүче, тамырдан 

үрмәләүче, бөдрәләнүче, мыекчалыларга бүленәләр. 

2.2. Куаклыклар –  бердәм тоташкан чыбылдык хасил итүче үзлекләреннән 

тишелгән һәм киселгән агачның тамырыннан үсеп киткән үсмер агачлар һәм (яки) 

куаклар. 

2.3. Яшел утыртмаларның зарарлануы –үсемлекнең җирдән өске өлешенә яки 

тамыр системасына  үсүен туктатмаучы зыян салыну. 

2.4.Яшел утыртмаларны юк итү – үсемлекнең үсүен туктатучы зыян салыну.  

2.5.Кырылган яшел утыртмаларның бәясе – кырганда (кискәндә) аларның 

әһәмиятен  исәпкә алу өчен билгеләнгән конкрет яшел утыртмаларның әһәмиятлелек 

бәясе, база бәясеннән чыгып, декоратив, экологик сыйфатларын, торышын һәм 

функциональ мөһимлеген исәпкә алып билгеләнә. 

2.6.Компенсацион  яшелләндерү – юк ителгәннәре урынына яшел 

утыртмаларны кабат булдыру. 

 

 

3 бүлек. КЫРЫЛГАН ЯШЕЛ УТЫРТМАЛАРНЫҢ БӘЯСЕН БИЛГЕЛӘҮ ӨЧЕН 

ЯШЕЛ УТЫРТМАЛАРНЫ  КЛАССИФИКАЦИЯЛӘҮ (КЛАССЛАРГА, 

БҮЛЕКЛӘРГӘ БҮЛҮ)  ҺӘМ   ИДЕНТИФИКАЦИЯЛӘҮ (ТИҢЛӘШТЕРҮ). 

КОМПЕНСАЦИОН  ЯШЕЛЛӘНДЕРҮ 

 

3.1. Кырылган яшел утыртмаларның  төп типларының бәясен исәпләү өчен 

аларның   функциональ билгеләнешенә, урнашу урынына, милек формасы һәм 

территорияләрнең кайсы  ведомствоныкы булуына бәйсез рәвештә үсемлекләрнең 

түбәндәге классификациясе кулланыла:    

-агачлар; 



-куаклыклар (төркемләп һәм берәмләп утырту)   

- куаклардан тере киртәләр; 

- лианалар; 

- чәчәклекләр; 

- үлән капламы (газоннар һәм табигый үлән үсемлекләре). 

3.2.Муниципаль берәмлектәге төрле агач токымнары үзләренең әһәмиятлелеге 

ягыннан төркемнәргә берләшәләр. 

3 төркем аерылып тора:  

- I  төркем – ылыслы һәм яфраклы (аеруча кыйммәтле) агачлар; 

- II төркем – яфраклы агачлар (кыйммәтле); 

- III төркем - яфраклы агачлар  (кыйммәтлелеге түбән). 

Токымнары, диаметрлары (1,3 м биеклектә) һәм аларның әһәмиятлелеге 

(төркемләп)  1, 2, 3таблицаларда бирелгән. 

 

1 таблица  

 

I төркемдәге  аерым торучы агачның (имән, юкә, очлы яфраклы һ.б.өрәңге,корыч 

агач (ясень),бүк агачы (бук), граб,чинар агачы(платан), кипарис, чикләвек 

(орех),нарат, эрбет чикләвеге агачы (кедр), ак чыршы (пихта), каштан, чыршы, 

карагай)  базис бәясе ( сумнарда) 

 

 Үсентеләр Агачларның диаметры  (1,3 м биеклектә), см ларда 

 4 см   8 см    12 см  16 см 20 см  24 см   28 см    32 см   

6,6.сум  14,8  

сум.  

 83,6   

сум.   

 108,6  

сум.   

139,5 

сум 

172,5  

сум 

198,7  

сум 

 209,4   

сум.   

 218,7   

сум.   

Үсентеләр Агачларның диаметры  (1,3 м биеклектә), см ларда 

36 см   40 см   44 см  48 см 52 см  80 см   100 см   120 см  

6,6 сум.  229,5  

сум.  

 235,6  

сум 

 246,4  

сум 

255,4 

сум 

264,9  

сум 

301,8  

сум 

 321,9   

сум 

 333,0   

сум 

 
2 таблица  

 

II төркемдәге  аерым торучы агачның (зирек,каен, карама,миләш, усак, ак, пирамида 

формалы, үрентеле (38 клона) тирәк, алмагач, декоратив җимеш агачлары) базис 

бәясе ( сумнарда) 

 

 

Үсентеләр Агачларның диаметры  (1,3 м биеклектә), см ларда 

4,9 сум. 4 см 8 см 12 см 16 20 24 28 32 

11,6 

сум. 

80,8 

сум. 

105,3 

сум. 

136,3 

сум. 

163,2 

сум. 

184,8 

сум. 

191,0 

сум. 

195,6 

сум 

Үсентеләр Агачларның диаметры  (1,3 м биеклектә), см ларда 



4,9 сум. 36 см 40 см 44 см 48 см 52 см 80 см 100 см 120 см 

200,2 

сум 

203,3 

сум 

207,9 

сум 

212,5 

сум 

218,7 

сум 

235,6 

сум 

- - 

 

3таблица  

III төркемдәге  аерым торучы агачның (пирамида формалы, үрентеле (38 клона) 

тирәк, тал, корыч агач яфраклы (ясенелистный) өрәңге) базис бәясе 

(сумнарда) 

 

 

 Үсентеләр Агачларның диаметры  (1,3 м биеклектә), см ларда 

3,2 сум  4 см    8 см    12 см   16 см   20 см   24 см   28 см   32 см  

  7,7   

сум 

 43,9   

сум 

 57,0   

сум 

 72,3   

сум 

 87,8   

сум 

 100,1  

сум 

 104,7  

сум 

 107,8  

сум 

Үсентеләр                            Агачларның диаметры  (1,3 м биеклектә), см ларда 

3,2 сум.   36 см   40 см   44 см   48 см   52 см   80 см  100 см  120 см  

 109,3  

сум 

 115,5  

сум 

 118,6  

сум 

 121,7  

сум 

 124,7  

сум 

 130,9  

сум 

   -       -    

 

3.3.Агачлар берәмлекләп санала. 

3.4.Әгәр агачның берничә кәүсәсе булса һәм икенче дәрәҗәдәге кәүсә 

(кәүсәләр) җирдән 1,3 м биеклектә 8 см лы диаметрга ирешсәләр, бу очракта  

кырылган яшел утыртмаларның бәясен исәпләүләрдә  һәр кәүсә аерым агач булып 

санала. 

3.5.Төркемнәрдәге куаклар берәмлекләп санала, шул исәптән матур чәчәк атучы 

куаклар һәм розалар да. Муниципаль берәмлек территорияләрендә  куаклар 

әһәмиятлелекләре буенча I төркемгә керәләр.  Яшьләре һәм әһәмиятлелекләре 

(төркемнәре) буенча куакларның база бәясе 4 таблицада китерелә. 

 

4 таблица  

I төркемдәге бер  куакның база  бәясе, сумнарда 

 

Матур чәчәк 

атучылар, 

ш.и. 

розалар, 

гортензия, 

самшит 

Декора- 

тив, 

яфраклылар 

Матур чәчәк 

атучылар, 

ш.и. розалар, 

гортензия, 

самшит 

Декора- 

тив, 

яфраклылар 

Матур чәчәк 

атучылар, 

ш.и. розалар, 

гортензия, 

самшит 

Декора- 

тив, 

яфраклыла

р 

Розалар, 

гортензияләр

самшит 

3 яшькә 

кадәр 

Яше 5 елга 

кадәр 

Яше 5 - 10 ел Яше  10 елдан артык 

 

Яше 

10 - 20 

ел 

4,3 сум. 7,9 

сум 

6,0 

сум. 

10,0 сум. 8,0 сум 12,0 сум 9,4 

сум 

12,3 сум. 



 

3.6.Куаклардан, лианалардан торган  кырылган тере киртәнең бәясен 

исәпләгәндә  хисап һәр погонный метр өчен алып барыла.Муниципаль берәмлек 

территориясендәге куаклардан, лианалардан торган тере киртә әһәмиятлелеге буенча 

I төркемгә керә. Куаклардан, лианалардан торган тере киртәләрнең аларның 

рәтлелеген һәм әһәмиятлелеген  исәпкә алып чыгарылган база бәясе 5 таблицада 

китерелә. 

5 таблица  

Лиана куакларыннан торган (погонный метрларда  үлчәнүче)  I төркем тере 

киртәнең база бәясе, сумнарда 

1-рәтле   2-рәтле   1-рәтле  2-рәтле   1-рәтле  2-рәтле 

3 - 10 ел 10 - 20 ел 20 елдан артык 

 6,2 сум.   12,4 сум.     9,2 сум 18,4 сум   6,2 сум  7,7 сум 

 

3.7.Үзлекләреннән тишелеп үскән  агач һәм  куаклардан торган әрәмәлек  

(үзлекләрненнән тишелеп һәм тамырдан чыгып үскән  бердәм җыелма чыбылдык 

хасил итүче агач һәм (яки) куаклар) түбәндәге рәвешле исәпләнә: һәр 100 кв.м мәйдан 

тиңдәшле токымдагы 12 см диаметрлы 10 агачка тигезләштерелә. 

 3.8.Үзлекләреннән тишелеп һәм тамырдан үсеп чыккан  күчереп утыртылмый 

торган    кәүсә диаметрлары 8 см га кадәр һәм аңа тигез булган яфраклы агачлар 

компенсацион бәя хисабында  исәпкә алынмыйлар. 

3.9.Чәчәклекләрнең саны аларның кв.м ларда исәпләнүче мәйданнарыннан 

чыгып билгеләнә. Муниципаль берәмлек территориясендәге барлык чәчәклекләр 

әһәмиятлелекләре буенча I төркемгә керәләр. Чәчәклекләрнең  аларның 

әһәмиятлелекләрен  (төркемен) исәпкә алып чыгарылган база бәясе  6 таблицада 

китерелә. 

 

6 таблица 

I төркем  чәчәклекләрнең 1 кв.м ының база бәясе, сумнарда 

Күпьеллыклар

дан чәчәклек, 

кв. м 

Берьеллыклардан чәчәклек, кв. м 

Чәчәкләрне 

утырту 40 

данә/кв. м 

Чәчәкләрне 

утырту 50 

данә/кв. м 

Чәчәкләрне 

утырту 70 

данә/кв. м 

Чәчәкләрне 

утырту100 данә/кв. 

м 

  9,2 сум.     10,1 сум.      12,9 сум.      14,6 сум.       19,4 сум.    

 

3.10.Газоннар һәм табигый үлән үсемлекләренең саны алар биләгән мәйданнан 

чыгып билгеләнә. Муниципаль берәмлек территориясендәге барлык газоннар 

әһәмиятлелекләре буенча I төркемгә кертеләләр. Газоннарның  аларның 

әһәмиятлелекләрен  (төркемен) исәпкә алып чыгарылган база бәясе  7 таблицада 

китерелә. 

 

7 таблица  

I төркем  газоннарның 1 кв.м ының база бәясе, сумнарда 



 

Газоннар 

Болын       Гадәти  Партер   

 0,14 сум.     1,5 сум.      3,5 сум 

 

3.11. Рудераль (чүп-чар, юл буе) үсемлекләреннән торган туфрак өсте капламы 

өчен кырылган яшел утыртмалар бәясе түләтелми, компенсацион яшелләндерү 

үткәрелми. 

3.12.Яшел утыртмаларның (үсемлекләрнең) яшәү торышына төзәтмә 

коэффициенты (Кж – Як) 8 таблицада күрсәтелә. 

 

8 таблица  

Яшел утыртмаларның (үсемлекләрнең) яшәү торышы – Як 

 

Як 

кыйммәте 

       Агачлар Куаклар, тере 

киртәләр, лианалар 

Газон      Чәчәклек 

1 2 3 4 5 

0,5 Корыган, 

зарарланган, 

тамырдан үсеп 

чыккан 

Корыган, 

зарарланган, 

тамырдан үсеп 

чыккан 

    Тапталган, 

     каралмаган, 

болын 

Тапталган, 

     каралмаган, 

болын 

   1,0    Табигый Табигый 

 

        Гадәти  Берьеллыклардан 

   2,0    Яхшы үсеш алган 

ябалдаш һәм тулы 

яфраклы, 

формалаштыру 

кисүе нәтиҗәсендә 

яхшы 

формалашкан 

югары декоратив, 

зур әһәмияткә ия 

токымнар 
 

Яхшы үсеш алган 

ябалдаш һәм тулы 

яфраклы, 

кыркылган тере 

киртәләр 

Партер Күпьеллыклардан 

 

3.13.Үсемлекләрне функциональ  файдалануга төзәтмә коэффициенты(Кф -Фк)  

9 таблицада  күрсәтелгән 

 

9 таблица  

 

Үсемлекләрне функциональ  файдалану – КФ (Фк) 

 

  Исеме  Кф(Фк) 

кыйммәте 



1. Кызыл китаптан экзотлар һәм үсемлекләр      10      

2. Махсус саклана торган территорияләр 

- яр буйлары,  су саклау зоналары,  елга тугайлары, 

 предприятиеләрнең санитар-саклау зоналары, 

вертикаль яшелләндерү, чәчәклекләр, рокарийлар, 

альп таучыкларыһ.б.ш. 

     5       

3.Беренче дәрәҗәдәге экологик әһәмияткә ия 

утыртмалар,  тавыш-газ йотучы, тузан утыртучы: 

- урам утыртмалары (магистральләр), бакчалар, 

скверлар, парклар, бульварлар 

     3       

4. Махсус билгеләнешле утыртмалар:      

-квартал эчендәге урам, ишек алды 

территорияләрендәге, мәктәпләр, хастаханәләр, 

спорт корылмалары, предприятиеләр 

территорияләрендәге, урман полосалары, урман-

парклар 

 

     2       

5. Чикләнелгән файдаланудагы утыртмалар:    

- зират, зоопарк, питомниклар һ.б.ш. 

     1       

 

 4 бүлек.КЫРЫЛГАН ЯШЕЛ УТЫРТМАЛАРНЫҢ  

БӘЯСЕН БИЛГЕЛӘҮ ТӘРТИБЕ 

 

4.1.Кырылган агачның бәясе түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

Ссд = Бсj x Кж x Кф x Ии, 

биредә: Ссд -  кырылган агач бәясе, сумнарда; 

Бс – агачның база бәясе, агач токымын һәм диаметрын (1,3 м биеклектә) исәпкә 

алып билгеләнә, сумнарда 

j -  агач токымнарының аларның әһәмиятлелеге буенча төркемнәре: 

         I төркем агачлар өчен - 7, 

         II төркем агачлар өчен - 5, 

         III төркем агачлар өчен - 2; 

Кж – яшел утыртмаларның (үсемлекләрнең) яшәү торышына төзәтмә 

коэффициенты; 

Кф -  яшел утыртмаларны функциональ  файдалануга төзәтмә коэффициенты; 

Ии – смета бәясенең үзгәрү индексы ( Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2015 елның 24 мартындагы “Төзелеш- монтажлау эшләренең  бәясен 

индексацияләү турында”гы 183 номерлы карары нигезендә төзелеш- монтажлау 

эшләре өчен ул 4, 66 га тигез) 

4.2. Кырылган куакның бәясе түбәндәге формула буенча билгеләнә: 

Сск = Бсj x Кж x Кф x Ии, 

биредә: Сск - кырылган куакның бәясе, сумнарда; 

Бс – куакның база бәясе, куакның токымын һәм яшен исәпкә алып билгеләнә, 

сумнарда 

j – агач токымының аларның әһәмиятлелеге буенча төркеме: 



         I төркем агачлар өчен - 7, 

         II төркем агачлар өчен - 5, 

         III төркем агачлар өчен - 2; 

Кж - яшел утыртмаларның (үсемлекләрнең) яшәү торышына төзәтмә 

коэффициенты; 

Кф - яшел утыртмаларны функциональ  файдалануга төзәтмә коэффициенты; 

Ии – смета бәясенең үзгәрү индексы ( Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2015 елның 24 мартындагы “Төзелеш- монтажлау эшләренең  бәясен 

индексацияләү турында”гы 183 номерлы карары нигезендә төзелеш- монтажлау 

эшләре өчен ул 4, 66 га тигез) 

4.3.Куаклар, лианалардан торган  кырылган тере киртәнең бәясе түбәндәге 

формула буенча исәпләнә: 

Ссжи = Бсj x Кж x Кф x Ии, 

биредә: Ссжи – куаклар, лианалардан торган  кырылган тере киртәнең 

бәясе(погонный метрларда үлчәнеп, сумнарда) 

Бс – лианалардан торган тере киртәләрнең аларның рәтлелеген һәм яшен исәпкә 

алып чыгарылган 1 п. м ның база бәясе, сумнарда; 

j - аларның әһәмиятлелеге буенча I  төркем  - 7; 

Кж -  тере киртәнең, лианаларның яшәү торышына төзәтмә коэффициент; 

Кф – яшел утыртмаларны функциональ файдалануга төзәтмә  коэффициент; 

Ии – смета бәясенең үзгәрү индексы ( Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2015 елның 24 мартындагы “Төзелеш- монтажлау эшләренең  бәясен 

индексацияләү турында”гы 183 номерлы карары нигезендә төзелеш- монтажлау 

эшләре өчен ул 4, 66 га тигез) 

4.4. Җимерелә торган чәчәклекнең бәясе түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

Ссц = Бсj x Кж x Кф x Ии, 

биредә: Ссц – җимерелә торган чәчәклекнең бәясе, сумнарда; 

Бс – чәчәклек үсемлекләренең биологик яшен исәпкә алып билгеләнгән база 

бәясе, сумнарда; 

j – аларның әһәмиятлелеге буенча I  төркем  - 7; 

Кж –чәчәклекләрнең яшәү торышына төзәтмә коэффициент; 

Кф – яшел утыртмаларны функциональ файдалануга төзәтмә  коэффициент; 

Ии – төзелеш- монтажлау эшләренең смета бәясенең үзгәрү индексы 

 (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 елның 24 

мартындагы “Төзелеш- монтажлау эшләренең  бәясен индексацияләү турында”гы 183 

номерлы карары нигезендә төзелеш- монтажлау эшләре өчен ул 4, 66 га тигез) 

4.5. Җимерелә торган газонның бәясе түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

Ссг = Бсj х Кж х Кф х Ии, 

биредә: Ссг – җимерелә торган газонның бәясе, сумнарда; 

Бс – газонның база бәясе, сумнарда; 

j –  аларның әһәмиятлелеге буенча I  төркем  - 7; 

Кж – газонның яшәү торышына төзәтмә коэффициент; 

Кф – яшел утыртмаларны функциональ файдалануга  төзәтмә коэффициент; 

Ии – төзелеш- монтажлау эшләренең смета бәясенең үзгәрү индексы 



 (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 елның 24 

мартындагы “Төзелеш- монтажлау эшләренең  бәясен индексацияләү турында”гы 183 

номерлы карары нигезендә төзелеш- монтажлау эшләре өчен ул 4, 66 га тигез) 

4.6.Зур булмаган  агач утыртмаларның үлеменә китермәүче, сыдыру,бөгеп 

сындыру,  мунча себеркесе җыйганда ботакларын сындыру, шулай ук тамыр 

системасына җиңелчә зарар салу яки  аны зур булмаган шәрәләндерү һ.б.ш.  

зарарланудан (явыз ният белән яисә очраклы рәвештә) килгән зыян күләмен 

билгеләгәндә 0,1 гә тигез булган өстәмә Кнс коэффициентын кулланырга. 

4.7.Яшел утыртмаларны рөхсәтсез кискәндә, җимергәндә килгән зыянны 

билгеләгәндә 2 гә тигез булган өстәмә Кнс коэффициентын кулланырга. 

 

5. КЫРЫЛГАН ЯШЕЛ УТЫРТМАЛАР ӨЧЕН  

СРЕДСТВОЛАРНЫ ТОТУ ТӘРТИБЕ 

 

5.1. Кырылган яшел утыртмалар өчен кергән средстволар юкка чыгарылган яки 

зарарланганнарга алмашка торгызылучы яшел утыртмалар өчен тотыла, шул исәптән 

түбәндәге эшләрне финанслауга: 

- утырту материалын алу (әзерләү) һәм алып кайту,   агач һәм куак үсентеләрен 

казып алу, транспортка төяү һәм бушату, агачларны төрүне дә кертеп, яшелләндерү 

өчен алынган үсенте һәм орлык өчен түләү; 

- планировка, сөрү, дисклау, туфракны фреза белән йомшарту, яңадан казып 

чыгу, тырмалау, туфракны тигезләүне кертеп, газонны урнаштыру  өчен туфрак 

әзерләү һәм  агач, куакларны утырту;  

- агачлар һәм куакларны утырту өчен чокырлар һәм канаулар (траншеялар) 

казу; 

- агачларны, куакларны утыртканда һәм газоннарны урнаштырганда  25%, 50% 

яки 100% ка туфракны алыштыру; 

-биоматериаллар, агач рәшәткәләр, одерновка кулланып сөзәк урыннарны 

ныгыту, кәс бәясен дә кертеп; 

- утырту урыннарын һәм газоннарны урнаштыруга әзерләгәндә туфракка 

органик һәм минераль  ашламалар кертү; 

- әзер чокыр һәм траншеяларга агач һәм куакларны утырту; 

- су сибүне дә кертеп,үлән орлыкларын чәчү, кәсне җәю; 

- вертикаль яшелләндерү буенча эшләр; 

- газон үләне орлыкларын аралаштырып чәчү. 

5.2.Кырылган, җимерелгән яшел утыртмалар өчен кергән  средстволарны башка 

максатларда файдалану тыела. 
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