
                                                                                                                                                                        

 

 

тел./факс 8(84365) 60-0-38 e-mail: Bkoval.Vsg@tatar.ru 

 

               КАРАР                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                14 февраль 2019 ел                                                         № 7  

Биектау муниципаль районы “Олы Кавал авыл җирлеге” муниципаль 

берәмлеге территориясендә каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарын 

(мәйданчыкларны) тәртипкә китерү  һәм аларның реестрын алып бару 

турында 
 

“Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында”, 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең “Каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын 

(мәйданчыкларын) төзекләндерү һәм аларның реестрын алып бару Кагыйдәләрен 

раслау турында”, 2018 елның 31 августындагы 1039 номерлы карары, “Биектау 

муниципаль районы “Олы Кавал авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге 

территориясендә  төзекләндерү Кагыйдәләрен раслау турында”, 2018 елның 7 

июнендәге 79 номерлы карары нигезендә, Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районы Олы Кавал авыл җирлеге Уставы белән эш йөртеп,  Татарстан 

Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Кавал авыл җирлеге Башкарма 

комитеты, КАРАР БИРӘ:  

 

1. Расларга:  

1.1. Олы Кавал авыл җирлеге Башкарма комитеты белән Биектау муниципаль 

районы “Олы Кавал авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә каты 

коммуналь калдыкларны җыю урыннарын (мәйданчыкларны) булдыруны 

килештерү турында гариза бирүчеләр  өчен гариза формасын 1 нче кушымта 

нигезендә расларга.  

1.2. Каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданчыгы) турында 

мәгълүматларны “Олы Кавал авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге 

территориясендә реестрга кертү өчен гариза формасын, 2 нче кушымта нигезендә. 

1.3. “Олы Кавал авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә каты 

коммуналь калдыкларны җыю урыннары (мәйданчыклары) Реестры формасын 3 

нче кушымта нигезендә. 

2. 2019 елның 1 нче гыйнварыннан “Олы Кавал авыл җирлеге” муниципаль 

берәмлеге территориясендә каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарын 

(мәйданчыкларын) булдыру буенча гариза бирүчеләрдән гаризалар кабул итүгә 

әзер булуны тәэмин итәргә. 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ   

БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ   

ОЛЫ КАВАЛ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ   

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  
  422727, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 

Олы Кавал авылы, Мәктәп ур., 3 

 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БОЛЬШЕКОВАЛИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
422727, Республика Татарстан, Высокогорский район, 

с.Большие Ковали, ул. Школьная,3 



                                                                                                                                                                        

 

3. “Олы Кавал авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә каты 

коммуналь калдыкларны җыю урыннары (мәйданчыклары) реестрын кәгазь 

вариантта һәм электрон рәвештә алып баруны һәм аны Биектау муниципаль 

районының Интернет челтәрендә http://vysokaya-gora.tatarstan.ru веб-адресы буенча 

урнаштыруны оештырырга. 

4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының 

рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә http://vysokaya-

gora.tatarstan.ru/ веб-адресы буенча һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат 

рәсми порталында Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча урнашытырып халыкка җиткерергә. 

5. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

Олы Кавал авыл җирлеге  

Башкарма комитеты җитәкчесе 

вазыйфаларын вакытлыча башкаручы                                                  И.И.Назмиев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


                                                                                                                                                                        

 

1 нче кушымта 

Расланган 

Олы Кавал авыл җирлеге Башкарма 

комитеты карары белән 

14.02.2019 ел N 7 
 
 

Татарстан Республикасы 

Биектау муниципаль районы 

Олы Кавал авыл җирлеге 

Башкарма комитеты 

җитәкчесенә 

__________________________ 

_________________________тан 
 

Олы Кавал авыл җирлеге Башкарма комитеты белән “Олы Кавал 

 авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә каты  

коммуналь калдыкларны җыю урыннарын (мәйданчыкларны)  

булдыруны килештерү турында  

гариза  
 

 “Олы Кавал авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә каты 

коммуналь калдыкларны җыю урыннарын (мәйданчыкларны) булдыруны 

килештерүегезне сорыйм: 

1. Булдырылачак каты көнкүреш калдыклары җыелу урыны (мәйданчыгы) 

турында мәгълүматлар:  

 

1.1. Адрес: _______________________________________________________ 

 

1.2. Географик координаталар: ___________________________________ 

 

2. Булдырылачак каты көнкүреш калдыклары җыелу урынының 

(мәйданчыгының) техник характеристикалары турында мәгълүматлар: 

 

2.1. каплау: ____________________________________________________ 

 

2.2. мәйдан: ____________________________________________________ 

 

2.3. урнаштырылырга тиешле күләмнәрен күрсәтеп контейнерлар һәм 

бункерлар саны: _____________________________________________________ 

 

3. Булдырылачак каты көнкүреш калдыклары җыелу урынының 

(мәйданчыгының) хуҗасы турында мәгълүматлар: 

 

3.1. юридик затлар өчен:  

 

- тулы исеме: _________________________________________  



                                                                                                                                                                        

 

 

- ЕГРЮЛда күрсәтелгән ОГРН: _______________________________________  

 

- факттагы адрес: ___________________________________________ 

 

3.2. шәхси эшмәкәрләр өчен:  

 

- Ф.И.О.: ______________________________________________________ 

 

- ЕГРИПда күрсәтелгән ОГРН: ________________________________________  

 

- яшәү урыны буенча теркәлү адресы: __________________________ 

 

3.3. физик затлар өчен:  

 

- Ф.И.О.: ______________________________________________________ 

 

- паспорт яки шәхесне раслаучы башка документ сериясе, номеры һәм датасы: 

______________________________________________ 

 

- яшәү урыны буенча теркәлү адресы: __________________________ 

 

- элемтә өчен мәгълүматлар: __________________________________________ 

 

4. Каты көнкүреш калдыклары җыелу урынында (мәйданчыкта) складлау 

планлаштырыла торган каты көнкүреш калдыклары барлыкка килүнең фаразлана 

торган чыганаклары турында мәгълүматлар: 

 

4.1. жирлекнең бер яки берничә капиталь төзелеш объекты, җирлек 

территориясе (территориясенең бер өлеше) турында мәгълүматлар, эшчәнлек алып 

барганда физик һәм юридик затларда тиешле урында (мәйданчыкта) складларга 

планлаштырыла торган каты көнкүреш калдыклары барлыкка килүе турында 

мәгълүмат:_______________________________________________________ 

 

Гаризага беркетелә: 

 

1. Масштаб картасында ТК туплау урынын (мәйданчыкларны) урнаштыру 

схемасы 1:2000. 

 

Гариза бируче тәкъдим ителгән мәгълүматларның һәм документларның 

чынлыгын һәм дереслеген раслый. 

 

Гариза бирүче: 

 

"___" ___________ 20__ ел _________________/ __________/  



                                                                                                                                                                        

 

 

 
 2 нче кушымта 

Расланган 

Олы Кавал авыл җирлеге Башкарма 

комитеты карары белән 

14.02.2019 ел N 7 
 

Татарстан Республикасы 

Биектау муниципаль районы 

Олы Кавал авыл җирлеге 

Башкарма комитеты 

җитәкчесенә 

__________________________ 

_________________________тан 
 
 

Каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданчыгы)  

турында мәгълүматларны “Олы Кавал авыл җирлеге”  

муниципаль берәмлеге территориясендә реестрга кертү өчен  

гариза  
 

Каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданчыгы) турында 

мәгълүматларны “Олы Кавал авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге 

территориясендә реестрга кертүегезне сорыйм: 

 

1. Булдырылачак каты көнкүреш калдыклары җыелу урыны (мәйданчыгы) 

турында мәгълүматлар:  

 

1.1. Адрес: _______________________________________________________ 

 

1.2. Географик координаталар: ___________________________________ 

 

2. Булдырылачак каты көнкүреш калдыклары җыелу урынының 

(мәйданчыгының) техник характеристикалары турында мәгълүматлар: 

 

2.1. каплау: ____________________________________________________ 

 

2.2. мәйдан: ____________________________________________________ 

 

2.3. урнаштырылырга тиешле күләмнәрен күрсәтеп контейнерлар һәм 

бункерлар саны: _____________________________________________________ 

 

3. Булдырылачак каты көнкүреш калдыклары җыелу урынының 

(мәйданчыгының) хуҗасы турында мәгълүматлар: 

 

3.1. юридик затлар өчен:  



                                                                                                                                                                        

 

 

- тулы исеме: _________________________________________  

 

- ЕГРЮЛда күрсәтелгән ОГРН: _______________________________________  

 

- факттагы адрес: ___________________________________________ 

 

3.2. шәхси эшмәкәрләр өчен:  

 

- Ф.И.О.: ______________________________________________________ 

 

- ЕГРИПда күрсәтелгән ОГРН: ________________________________________  

 

- яшәү урыны буенча теркәлү адресы: __________________________ 

 

3.3. физик затлар өчен:  

 

- Ф.И.О.: ______________________________________________________ 

 

- паспорт яки шәхесне раслаучы башка документ сериясе, номеры һәм датасы: 

______________________________________________ 

 

- яшәү урыны буенча теркәлү адресы: __________________________ 

 

- элемтә өчен мәгълүматлар: __________________________________________ 

 

4. Каты көнкүреш калдыклары җыелу урынында (мәйданчыкта) складлау 

планлаштырыла торган каты көнкүреш калдыклары барлыкка килүнең фаразлана 

торган чыганаклары турында мәгълүматлар: 

 

4.1. жирлекнең бер яки берничә капиталь төзелеш объекты, җирлек 

территориясе (территориясенең бер өлеше) турында мәгълүматлар, эшчәнлек алып 

барганда физик һәм юридик затларда тиешле урында (мәйданчыкта) складларга 

планлаштырыла торган каты көнкүреш калдыклары барлыкка килүе турында 

мәгълүмат:_______________________________________________________ 

 

Гаризага беркетелә: 

1. Масштаб картасында ТК туплау урынын (мәйданчыкларны) урнаштыру 

схемасы 1:2000. 

 

Гариза бируче тәкъдим ителгән мәгълүматларның һәм документларның 

чынлыгын һәм дереслеген раслый. 

Гариза бирүче: 

 

"___" ___________ 20__ ел _________________/ __________/  



                                                                                                                                                                        

 

 

 

 
3 нче кушымта 

Расланган 

Олы Кавал авыл җирлеге Башкарма 

комитеты карары белән 

14.02.2019 ел N 7 

 

 

Олы Кавал авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә 

 каты коммуналь калдыкларны җыю урыннары (мәйданчыклары)  

Реестры 

 

 

N 

т/б  

 Каты көнкүреш 

калдыклары 

җыелу урыны 

(мәйданчыгы) 

турында 

мәгълүматлар 

(адрес һәм (яки) 

географик 

координаталар 

турында 

мәгълүматлар) 

Каты көнкүреш 

калдыклары җыелу 

урынының 

(мәйданчыгының) 

техник 

характеристикалары 

турында 

мәгълүматлар 

(кулланыла торган 

каплау, мәйдан,  

урнаштырылган һәм 

урнаштырылырга 

тиешле күләмнәрен 

күрсәтеп 

контейнерлар һәм 

бункерлар саны 

турында 

мәгълүматлар) 

Каты көнкүреш 

калдыклары җыелу 

урынының 

(мәйданчыгының) 

хуҗалары турында 

мәгълүматлар (юридик 

затлар өчен: тулы 

исеме, ЕГРЮЛда 

күрсәтелгән ОГРН,  

факттагы адрес;  

шәхси эшмәкәрләр 

өчен: Ф.И.О., ЕГРИПда 

күрсәтелгән ОГРН,  

яшәү урыны буенча 

теркәлү адресы;  

 физик затлар өчен 

Ф.И.О., паспорт яки 

шәхесне раслаучы 

башка документ 

сериясе, номеры һәм 

датасы, яшәү урыны 

буенча теркәлү адресы, 

элемтә өчен 

мәгълүматлар). 

Каты көнкүреш калдыклары 

җыелу урынында 

(мәйданчыкта) складлау 

планлаштырыла торган каты 

көнкүреш калдыклары 

барлыкка килүнең фаразлана 

торган чыганаклары турында 

мәгълүматлар (җирлекнең 

бер яки берничә капиталь 

төзелеш объекты, җирлек 

территориясе 

(территориясенең бер өлеше) 

турында мәгълүматлар, 

эшчәнлек алып барганда 

физик һәм юридик затларда 

тиешле урында 

(мәйданчыкта) складларга 

планлаштырыла торган каты 

көнкүреш калдыклары 

барлыкка килүе турында 

мәгълүматлар) 

     

 

Кушымталар: 

 

1. Масштаб картасында ТК туплау урынын (мәйданчыкларны) урнаштыру 

схемасы 1:2000. 


