
                                                                                                                                                                        

 

 

тел./факс 8(84365) 63-9-51 e-mail: AlanB.Vsg@tatar.ru 

 

               КАРАР                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       19 февраль 2019 ел                                                                 № 22  

Биектау муниципаль районы “Алан-Бәксәр  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 “Алан-Бәксәр  авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге 

территориясендә  төзекләндерү Кагыйдәләрен раслау турында”, 2018 елның 30 

маендагы 139 номерлы карары нигезендә, Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районы Алан-Бәксәр  авыл җирлеге Уставы белән эш йөртеп,  

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Алан-Бәксәр  авыл җирлеге 

Башкарма комитеты, КАРАР БИРӘ:  

 

1. Расларга:  

1.1. Алан-Бәксәр  авыл җирлеге Башкарма комитеты белән Биектау 

муниципаль районы “Алан-Бәксәр  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 “Алан-Бәксәр  авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге 

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

1.3. “Алан-Бәксәр  авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә 

каты коммуналь калдыкларны җыю урыннары (мәйданчыклары) Реестры 

формасын 3 нче кушымта нигезендә.  

2. 2019 елның 1 нче гыйнварыннан “Алан-Бәксәр  авыл җирлеге” муниципаль 

берәмлеге территориясендә каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарын 
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1 нче кушымта 

Расланган 

Алан-Бәксәр  авыл җирлеге 

Башкарма комитеты карары 

белән, 19.02.2019 ел N 22 
 
 

Татарстан Республикасы 

Биектау муниципаль 

районы Алан-Бәксәр авыл 

җирлеге Башкарма 

комитеты җитәкчесенә 

________________________ 

_____________________тан 
 

Алан-Бәксәр  авыл җирлеге Башкарма комитеты белән “Алан-Бәксәр   

 авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә каты  

коммуналь калдыкларны җыю урыннарын (мәйданчыкларны)  

булдыруны килештерү турында  

гариза  
 

 “Алан-Бәксәр  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 

Алан-Бәксәр  авыл җирлеге 

Башкарма комитеты карары белән 

19.02.2019 ел N 22 
 

Татарстан Республикасы 

Биектау муниципаль районы 

Алан-Бәксәр авыл җирлеге 

Башкарма комитеты 

җитәкчесенә 

__________________________ 

_______________________тан 
 
 

Каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданчыгы)  

турында мәгълүматларны “Алан-Бәксәр  авыл җирлеге”  

муниципаль берәмлеге территориясендә реестрга кертү өчен  

гариза  
 

Каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданчыгы) турында 

мәгълүматларны “Чернышевка 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 

Алан-Бәксәр  авыл җирлеге 

Башкарма комитеты карары 

белән 19.02.2019 ел N 22 

 

 

Алан-Бәксәр  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. 

 

 

 


