
РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 

         Исполнительный  

              комитет 
Старобарышевского  

сельского поселения               
Камско-Устьинского  

м у н и ц и п а л ь н о г о   р а й о н а 

 

 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

Кама Тамагы  
м у н и ц и п а л ь     р а й о н ы 

Иске Барыш  
а в ы л    җ и р л е г е  

  Башкарма  
  комитеты 

 

422835, с. Старое Барышево, ул.Центральная, 15 
тел.(884377)30-3-18, ИНН/КПП  1622004570 / 

162201001 
ОКПО 93064659         ОГРН 1061672003436  

 

 

 

 

422835, Иске Барыш авылы, Yзэк урамы, 15 
    тел.(884377)30-3-18, ИНН / КПП  1622004570 / 

162201001 
ОКПО 93064659         ОГРН 1061672003436 

   

 

   

КАРАР 

«04 » март  2019 ел                                                                                    № 1 

 

Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

"Кама Тамагы муниципаль 

районының Иске Барыш авыл 

җирлеге муниципаль берәмлеге 

территориясендә каты 

коммуналь калдыклар 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 һәм аларның реестрын алып бару урыннарын 

(мәйданчыкларын) төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» 2018 елның 

31 августындагы 1039 номерлы карары, Иске Барыш авыл җирлеге 

Советының 2017 елның 19 июнендәге 42 номерлы карары нигезендә «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында " 

Кама Тамагы муниципаль районы Иске Барыш авыл җирлеге «муниципаль 

берәмлеге территориясендә" Кама Тамагы муниципаль районының Иске 

Барыш авыл җирлеге Уставы нигезендә Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының Иске Барыш авыл җирлеге башкарма 

комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Раслау: 

 1.1. Иске Барыш авыл җирлеге башкарма комитеты белән Иске Барыш 

авыл җирлеге муниципаль берәмлеге территориясендә каты коммуналь 

калдыклар җыю урыны (мәйданчыгы) булдыру турында гариза бирүчеләр 

өчен 1 нче кушымта нигезендә гариза формасын килештерү турында. 



1.2. Иске Барыш авыл җирлеге муниципаль берәмлеге 

территориясендәге 2 нче кушымта нигезендә каты коммуналь калдыкларны 

җыю урыны (мәйданы) турындагы мәгълүматларны реестрга кертү өчен 

гариза формасы. 

1.3. Иске Барыш авыл җирлеге муниципаль берәмлеге территориясендә 

каты коммуналь калдыкларны җыю урыннары (мәйданчыклары) реестры 

формасы №3 кушымта нигезендә. 

2. 2019 елның 1 гыйнварыннан Иске Барыш авыл җирлеге муниципаль 

берәмлеге территориясендә каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарын 

(мәйданчыкларын) төзү буенча гариза бирүчеләрдән гаризалар кабул итүгә 

әзер булырга тиеш; 

3. Иске Барыш авыл җирлеге муниципаль берәмлеге территориясендә 

каты коммуналь калдыклар җыю урыннары (мәйданчыклары) реестрын 

кәгазь вариантта һәм электрон рәвештә алып баруны оештырырга. 

 4. Әлеге карарны адреслар буенча урнашкан мәгълүмат стендларында 

игълан итәргә:  

- Иске Барыш авылы, Үзәк урамы, 15 йорт;  

- Кыртапа авылы, Мәктәп урамы, 10 йорт, 

 шулай ук хокукый мәгълүматның рәсми порталында һәм Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында 

«Интернет " мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

 3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Иске Барыш авыл җирлеге 

Башкарма комитеты җитәкчесе                                        И.Р.Җиһаншин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Кушымта №1 

                                                                                                Татарстан Республикасы                                                                                                                                             

                                                                                                Кама Тамагы муниципаль районы                                                                                                                    

                                                                                                Иске Барыш авыл җирлеге                                                                                                                    

                                                                                                башкарма комитеты карарына                                                                                                                               

                                                                                                үзгәрешләр кертү турында                                                                                                                       

                                                                                                № 1  «04» март  2019 ел 

 

 

 Татарстан Республикасы                                                                                                          

Кама Тамагы муниципаль районы                                                                                          

Иске Барыш авыл җирлеге                                                                                                   

башкарма комитеты җитәкчесенә                                                      

___________________________ 
 

Гариза  

Иске Барыш авыл җирлеге башкарма комитеты белән Иске Барыш авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге территориясендә каты коммуналь калдыклар җыю урыны 

(мәйданчыгы) булдыру турында 

 

 

 Иске Барыш авыл җирлеге муниципаль берәмлеге территориясендә каты 

коммуналь калдыклар җыю урыны (мәйданчыгы) булдыруны килештерүегезне сорыйм: 

1. Каты көнкүреш калдыклары җыелу урыны (мәйданчыгы) турында мәгълүматлар: 

 

1.1. Адрес: _______________________________________________________ 

 

1.2. Географик координатлар: ___________________________________ 

2. ТК туплау өчен күздә тотылган урын (мәйданчык) техник характеристикалары турында 

мәгълүматлар: 

 

2.1. өслек: ____________________________________________________ 

 

2.2. мәйдан: ____________________________________________________ 

 

2.3. аларның күләме күрсәтелгән контейнерлар һәм бункерлар саны: 

_____________________________________________________ 

3. Планлаштырылган урын (мәйданчык) хуҗасы турында мәгълүмат: 

 

3.1. ЮЗ өчен:  

 

- тулы атамасы: _________________________________________  

 

 ЕГРЮЛда ОГРН язмасы:_______________________________________  

 

- факттагы адрес: ___________________________________________ 

 

3.2. ШЭ өчен:  

 

- Ф. И. О.: ______________________________________________________ 

 

 ЕГРИПда ОГРН язмасы: ________________________________________  

 

- яшәү урыны буенча теркәү адресы: __________________________ 

 



3.3. ФЗ өчен:  

 

- Ф. И. О.: ______________________________________________________ 

 

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

__________________________________________________________________ 

 

- яшәү урыны буенча теркәү адресы: __________________________________ 

 

- элемтә өчен мәгълүмат: ___________________________________________ 

4. Каты көнкүреш калдыклары җыелу урынында (мәйданчыкта) складлау планлаштырыла 

торган каты көнкүреш калдыклары барлыкка килүнең фаразланыла торган чыганаклары 

турында мәгълүматлар: 

 

4.1. җирлекнең бер яки берничә капиталь төзелеш объекты, территориясе 

(территориясенең бер өлеше) турында мәгълүматлар, эшчәнлек алып барганда физик һәм 

юридик затларда тиешле урында (мәйданчыкта) каты көнкүреш калдыкларын тиешле 

урыннарга җыеп кую турында:___________________________________________________ 

 Гаризага теркәлә: 

 

1. Каты көнкүреш калдыкларын җыю урынын (мәйданчыкларын) урнаштыру схемасы 

картада 1:2000. 

 

Гариза бирүче тәкъдим ителгән белешмәләрнең һәм документларның чынлыгын һәм 

дөреслеген раслый. 

 

Гариза бирүче: 

 

"___" ___________ 20__ ел _________________/ __________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Кушымта № 2 

                                                                                                Татарстан Республикасы                                                                                                                                             

                                                                                                Кама Тамагы муниципаль районы                                                                                                                    

                                                                                                Иске Барыш авыл җирлеге                                                                                                                    

                                                                                                башкарма комитеты карарына                                                                                                                               

                                                                                                үзгәрешләр кертү турында                                                                                                                       

                                                                                                № 1  «04» март  2019 ел 

 

 

 Татарстан Республикасы                                                                                                          

Кама Тамагы муниципаль районы                                                                                          

Иске Барыш авыл җирлеге                                                                                                   

башкарма комитеты җитәкчесенә                                                      

___________________________ 
 

Гариза  
Иске Барыш авыл җирлеге муниципаль берәмлеге территориясендә каты коммуналь 

калдыкларны җыю урыны (мәйданы) турындагы мәгълүматларны реестрга кертү өчен 

 

 Иске Барыш авыл җирлеге муниципаль берәмлеге территориясендә каты 

коммуналь калдыклар җыю урыннары (мәйданнар) реестрына каты коммуналь калдыклар 

җыю урынын (мәйданчыкны) кертүегезне сорыйм: 

1.1. Адрес: _______________________________________________________ 

 

1.2. Географик координатлар: ___________________________________ 

2. ТК туплау өчен күздә тотылган урын (мәйданчык) техник характеристикалары турында 

мәгълүматлар: 

 

2.1. өслек: ____________________________________________________ 

 

2.2. мәйдан: ____________________________________________________ 

 

2.3. аларның күләме күрсәтелгән контейнерлар һәм бункерлар саны: 

_____________________________________________________ 

3. Планлаштырылган урын (мәйданчык) хуҗасы турында мәгълүмат: 

 

3.1. ЮЗ өчен:  

 

- тулы атамасы: _________________________________________  

 

 ЕГРЮЛда ОГРН язмасы:_______________________________________  

 

- факттагы адрес: ___________________________________________ 

 

3.2. ШЭ өчен:  

 

- Ф. И. О.: ______________________________________________________ 

 

 ЕГРИПда ОГРН язмасы: ________________________________________  

 

- яшәү урыны буенча теркәү адресы: __________________________ 

 

3.3. ФЗ өчен:  

 

- Ф. И. О.: ______________________________________________________ 



 

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

__________________________________________________________________ 

 

- яшәү урыны буенча теркәү адресы: __________________________________ 

 

- элемтә өчен мәгълүмат: ___________________________________________ 

4. Каты көнкүреш калдыклары җыелу урынында (мәйданчыкта) складлау планлаштырыла 

торган каты көнкүреш калдыклары барлыкка килүнең фаразланыла торган чыганаклары 

турында мәгълүматлар: 

 

4.1. җирлекнең бер яки берничә капиталь төзелеш объекты, территориясе 

(территориясенең бер өлеше) турында мәгълүматлар, эшчәнлек алып барганда физик һәм 

юридик затларда тиешле урында (мәйданчыкта) каты көнкүреш калдыкларын тиешле 

урыннарга җыеп кую турында:___________________________________________________ 

 Гаризага теркәлә: 

 

1. Каты көнкүреш калдыкларын җыю урынын (мәйданчыкларын) урнаштыру схемасы 

картада 1:2000. 

 

Гариза бирүче тәкъдим ителгән белешмәләрнең һәм документларның чынлыгын һәм 

дөреслеген раслый. 

 

Гариза бирүче: 

 

"___" ___________ 20__ ел _________________/ __________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Кушымта № 3 

                                                                                                Татарстан Республикасы                                                                                                                                             

                                                                                                Кама Тамагы муниципаль районы                                                                                                                    

                                                                                                Иске Барыш авыл җирлеге                                                                                                                    

                                                                                                башкарма комитеты карарына                                                                                                                               

                                                                                                үзгәрешләр кертү турында                                                                                                                       

                                                                                                № 1  «04» март  2019 ел 
 

Иске Барыш авыл җирлеге муниципаль берәмлеге территориясендә каты 

коммуналь калдыкларны җыю урыннары (мәйданчыклары) исемлеге: 

N 

п/п  

 Каты көнкүреш 

калдыкларын 

җыю урыннары 

(мәйданчыклар

ы) турында 

мәгълүматлар 

 (адрес һәм 

(яки) географик 

координатлар 

турында 

мәгълүматлар) 

ТКО туплау 

урыннарының 

(мәйданчыкларының

) техник 

характеристикалары 

турында 

мәгълүматлар 

(кулланыла торган 

өслек, мәйданы, 

урнаштырылган һәм 

урнаштыру 

планлаштырыла 

торган контейнерлар 

саны һәм аларның 

күләмен күрсәтеп 

бункерлар турында 

мәгълүматлар) 

Каты көнкүреш 

калдыкларын җыю 

урыннары 

(мәйданчыклары) 

милекчеләре турында 

мәгълүматлар 

(ЮЗ өчен: ЕГРЮЛГА 

тулы исеме һәм язма 

ОГРН, адрес; 

ШЭ өчен: Ф. И. О, 

ЕГРИПКА язылу 

ОГРН, яшәү урыны 

буенча теркәү адресы; 

ФЗ өчен: Ф. И. О., 

паспорт яки шәхесне 

раслаучы башка 

документ сериясе, 

номеры һәм бирелү 

датасы, яшәү урыны 

буенча теркәү адресы, 

элемтә өчен мәгълүмат) 

Каты коммуналь 

калдыклар барлыкка килү 

чыганаклары турында 

мәгълүмат 

(җирлек территориясенең 

бер яки берничә капиталь 

төзелеш объекты турында 

мәгълүмат), эшчәнлек 

алып барганда, физик һәм 

юридик затларда тиешле 

урыннарда 

(мәйданчыкларда) җыелып 

җыела торган каты 

көнкүреш калдыклары 

барлыкка килә) 

     

 

Кушымта: 

 

1. Каты көнкүреш калдыкларын җыю урыннарын (мәйданчыкларын) урнаштыру 

схемасы картада 1:2000. 

 

 

 

Иске Барыш авыл җирлеге башлыгы:                                                     И. Р. Җиһаншин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


