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 КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы территориясендә 
киселә торган яшел утыртмалар бәясен исәпләү һәм компенсацион 

яшелләндерүне үткәрү  методикасын раслау турында  
 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезендә Татарстан Республикасы Апас муниципаль 
районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 
территориясендә киселә торган яшел утыртмалар бәясен исәпләү һәм 
компенсацион яшелләндерү үткәрү методикасын расларга (кушымта). 

 2.Әлеге карарны Апас муниципаль районының рәсми сайтында 
урнаштырырга һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат 
порталында бастырып чыгарырга. 

 3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Апас муниципаль 
районы башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура үсеше буенча 
урынбасары А. М. Хәсәновка йөкләргә. 

 

җитәкче                                                               А.Н. Гыйбадуллин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы территориясендә 
киселә торган яшел утыртмалар бәясен исәпләү һәм компенсацион 

яшелләндерү үткәрү методикасы 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1."Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында 

"2003 елның 6 октябрендәге 131 - ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы 

Конституциясе," әйләнә-тирә мохитне саклау турында "2002 елның 10 гыйнварындагы 7-ФЗ 

номерлы Федераль закон," Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында "2004 елның 

28 июлендәге 45-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә эшләнгән. 

1.2.Методика яшел үсентеләрне законлы рәвештә кисү вакытында компенсацион 

яшелләндерү өчен муниципаль берәмлек бюджетына кертелергә тиешле түләүләрне исәпләү 

өчен, шулай ук Апас муниципаль районы территориясендә урнашкан яшел утыртмаларга 

хокуксыз зыян килү яки юк итү аркасында билгеләнгән.  

1.3. Методика кулланыла: 

Апас муниципаль районы территориясендә яшел үсентеләргә кагылышлы хуҗалык 

эшчәнлеген гамәлгә ашырганда барлыкка килергә мөмкин булган потенциаль зыянның 

хакын бәяләү өчен инвестиция проектларының әйләнә-тирә мохиткә йогынтысын бәяләү 

бүлекләрен һәм аларның экологик экспертизасы әзерләү процессында; 

табигый факторларны исәпкә алып, яшел үсентеләрне хокукый сүткән өчен түләү күләмен 

(кисү), шулай ук яшелләндерү объектларының экологик әһәмиятен исәпләгәндә; 

законсыз зарарлану (үсемлекләрнең үсешен туктату дәрәҗәсенә кадәр түгел) яки яшел 

үсентеләрне юк итү аркасында китерелгән зыянны кайтарганда; 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы территориясендә урнашкан яшел 

утыртмаларның бәясен билгеләү белән бәйле башка очракларда. 

1.4. Әлеге Методика урман законнарын бозу, шул исәптән урман үсентеләрен, агачларга, 

куакларга һәм яфракларга кертелмәгән нәтиҗәсендә урманнарга китерелгән зыян күләмен 

исәпләүгә бәйле мөнәсәбәткә үз гамәлләрен кагылмый. 

 

II. Киселә торган яшел үсентеләрне классификацияләү һәм идентификацияләү  һәм аларның 

бәясен билгеләү  

2.1. Шәһәрнең төп төр Яшел утыртмаларының (киселә торган) бәясен исәпләү өчен, 

функциональ билгеләнешенә, урнашу урынына, милек формасына һәм шәһәр 

территорияләренең ведомствога караган булуына карамастан, үсемлекләрнең киләсе 

классификациясе кулланыла: 

яшеллек; 

куаклар (төркем һәм ялгыз утырту); 

тере киртәләр; 

үлән (газоннар һәм табигый травяная үсемлекләр); 

чәчәк түтәлләре. 



2.2.Зыян күләмен билгеләгәндә ботаника, урман корылышы, дендрологик геоботаника, 

туфрак-мелиоратив, геологик һәм башка тикшеренүләр, урман һәм үсемлек кадастрлары, 

үсемлекләргә мониторинг ясау мәгълүматлары, шулай ук үсемлекләрнең торышы турында 

кирәкле мәгълүматны үз эченә алган исәп объекты паспорты кулланыла. 

Китерелгән зыянны каплау оештыру-хокукый формаларына һәм милек формаларына бәйсез 

рәвештә гражданнар, шәхси эшмәкәрләр, оешмалар тарафыннан башкарыла. 

Яшел үсентеләргә хокуксыз зыян килгән яки киселгән очракта, өстәмә тикшеренүләр үткәрү, 

экспертларны җәлеп итү, исәп-хисаплар үткәрү, документлар рәсмиләштерү экологик хокук 

бозган зат чаралары хисабына башкарыла. 

2.3.Агач-куак, үлән үсә торган үсемлекләргә китерелгән зыян (зыян) күләмен билгеләгәндә 

исәпкә алына: 

җимертелә торган (киселә торган), зарарланган, юкка чыгарылган үсемлекләр саны агачлар 

өчен экземплярларда һәм аерым басып торучы куаклар яки куаклы бурларда куаклар үсеп 

җитүгә һәм үсеп җитүгә, аерым үсемлекләрнең санын билгеләү шактый катлаулы; 

үлән чәчеп үскән мәйдан квадрат метрларда; 

агачларның токым составы (яфраклы яки ылыслы) һәм куакларның төре, үлән янып торган 

үсемлекләрнең төре; 

агач кәвәсенең диаметры 1 кубометр агач берәмлеге өчен агач, разряд биеклеген, түләнмәгән 

агач күләмен билгеләү өчен 1,3 метр биеклектә. Әгәр агачның кәүсәсеннән һәм икенчел 

кәүсәсеннән 8 сантиметр диаметрлы ствол бар икән, һәр кәүсәсеннән аерым агач санала; 

әлеге үсемлекне утырту һәм карау буенча башкарылган эшләрнең бәясе; 

бәясе 1 метр биеклектә; 

үсемлекләрнең торышы һәм аның кыйммәте; 

үсемлекләрнең деградациясе дәрәҗәсе (рөхсәт ителмәгән зарарланганда яки җимерелгәндә 

генә кулланыла). 

2.4. Яшел үсентеләрне алганда зыян (зыян) күләме түбәндәге формула буенча билгеләнә: 

 
N 

п/п 

Яшел утыртмалар Зыянны исәпләү формуласы Шартлы билгеләмәләр 

1 Агач Y = (C +Ц+Cv )×q ×k1 ×k2 ×kц ×kд  

где 
Cv =V ×

3
Cд  

Ү-күләме зыян 

С - агач утырту һәм үстерү эшләренең бәясе 

1 данә (таб. бер) 

Ц - бәясе 1 саженца (таб. бер) 

Cv - бәясе күләме изымаемой агач 

V - агачның Күләме 1 данә 

Сд3-бәясе 1 куб. м агач 

k1-үсемлекләрнең уртача саклау 

үзенчәлекләрен исәпкә ала торган 

коэффициент (таб. өч) 

k2-үсемлекләрнең торышын исәпкә алучы 

коэффициент (таб. дүрт) 



кц-үсемлекләрнең кыйммәтен исәпкә алучы 

коэффициент (таб. биш) 

кд-үсемлекләрне деградацияләү 

коэффициенты (таб. алты) 

2 Куаклар, Лиана Y = (C +Ц )×q ×k1 ×k2 ×kц ×kд
 

Ү-күләме зыян 

С - агач утырту һәм үстерү эшләренең бәясе 

1 данә (таб. бер) 

Ц - бәясе 1 саженца (таб. бер) 

Cv - бәясе күләме изымаемой агач 

V - агачның Күләме 1 данә 

Сд3-бәясе 1 куб. м агач 

k1-үсемлекләрнең уртача саклау 

үзенчәлекләрен исәпкә ала торган 

коэффициент (таб. өч) 

k2-үсемлекләрнең торышын исәпкә алучы 

коэффициент (таб. дүрт) 

кц-үсемлекләрнең кыйммәтен исәпкә алучы 

коэффициент (таб. биш) 

кд-үсемлекләрне деградацияләү 

коэффициенты (таб. алты) 

3 Газоннар, чәчәк 

түтәлләре 
Y = (C +Ц )×S ×k1 ×k2 ×kц ×kд

 

Ү-күләме зыян 

С - агач утырту һәм үстерү эшләренең бәясе 

1 данә (таб. бер) 

Ц - бәясе 1 саженца (таб. бер) 

Cv - бәясе күләме изымаемой агач 

V - агачның Күләме 1 данә 

Сд3-бәясе 1 куб. м агач 

k1-үсемлекләрнең уртача саклау 

үзенчәлекләрен исәпкә ала торган 

коэффициент (таб. өч) 

k2-үсемлекләрнең торышын исәпкә алучы 

коэффициент (таб. дүрт) 

кц-үсемлекләрнең кыйммәтен исәпкә алучы 

коэффициент (таб. биш) 



кд-үсемлекләрне деградацияләү 

коэффициенты (таб. алты) 

4 Табигый үләнлек Y =S ×k1 ×k2 ×kц ×kд
 

Ү-күләме зыян 

С - агач утырту һәм үстерү эшләренең бәясе 

1 данә (таб. бер) 

Ц - бәясе 1 саженца (таб. бер) 

Cv - бәясе күләме изымаемой агач 

V - агачның Күләме 1 данә 

Сд3-бәясе 1 куб. м агач 

k1-үсемлекләрнең уртача саклау 

үзенчәлекләрен исәпкә ала торган 

коэффициент (таб. өч) 

k2-үсемлекләрнең торышын исәпкә алучы 

коэффициент (таб. дүрт) 

кц-үсемлекләрнең кыйммәтен исәпкә алучы 

коэффициент (таб. биш) 

кд-үсемлекләрне деградацияләү 

коэффициенты (таб. алты) 

 

* Зыян күләме, узган чордагы товарларга (эшләргә, хезмәт күрсәтүләргә) куллану бәяләре 

үзгәрүне исәпкә ала торган дефлятор коэффициенты-дефляторны исәпкә алып, үзгәртелергә 

тиеш. 

Таблица 1 

агач үсемлекләренә китерелгән зыян күләмен билгеләү өчен күрсәткечләр 

 
1,3 м дагы агачның 

кәүсәсенең 

диаметры  (d), см 

Агач 

биеклеге 

(h), м 

Биеклек 

буенча 

разряд 

Алына торган 

агачның 

күләме (V), 

куб. м 

1 куб. м 

агачның 

бәясе (Cд), 

сум 

Утырту һәм карау 

буенча 

башкарылган 

эшләрнең бәясе  

НДС кертмичә 

(C), сум 

1 м га кадәр 

1 үсентенең 

бәясе (Ц), 

сум. 

Яфраклы агач токымнары 

имән 

 8 - 10 5 III 0,023 1200,0 2690,3 501,5 

10-12 7 0,043 

12-14 9 0,072 

14-16 11 0,112 

16 -18 13 0,164 

18 -20 14 0,219 

20 -24 16 0,29 

24 -28 18 0,46 

28 - 32 20 0,68 

32 - 36 21 0,94 

36 -40 22 1,23 

40-44 23 1,56 

44-48 26 2,10 

48-52 27 2,53 



52-56 27 3,00 

56-60 28 3,52 

60-64 28 4,08 

64-68 28 4,65 

68-72 28 5,27 

72-76 28 5,92 

76 -80 28 6,61 

80-84 28 7,35 

84 -88 28 8,13 

88 - 92 28 8,92 

92 -96 29 9,81 

96 -100 29 10,70 

100 дән күбрәк 29 11,63 

юкә 

 8 - 10 6 III 0,019 489,6 2690,3 501,5 

10-12 9 0,061 

12-14 12 0,13 

14-16 14 0,23 

16 -18 15 0,35 

18 -20 17 0,52 

20 -24 18 0,71 

24 -28 19 0,89 

28 - 32 19 1,16 

32 - 36 20 1,40 

36 -40 21 1,69 

40-44 21 2,00 

44-48 21 2,34 

48-52 22 2,68 

52-56 22 2,98 

56-60 22 3,042 

72 дән күбрәк 22 3,85 

каен 

10-12 10 II 0,053 489,6 2690,3 501,5 

12-14 11 0,080 

14-16 12 0,117 

16 -18 14 0,164 

18 -20 15 0,218 

20 -24 16 0,28 

24 -28 18 0,43 

28 - 32 18 0,61 

32 - 36 19 0,83 

36 -40 20 1,09 

40-44 21 1,40 

44-48 22 1,76 

48-52 23 2,17 

52 дән кәбрәк 24 2,64 

учак, зирек, клен, корычагач, карама, тупыл,тал һәм башкалар 

10-12 11 осина, 

ольха - II, 

все 

остальные 

- III 

0,057 осина - 

489,6, 

все 

остальные - 

200,6 

2690,3 501,5 

12-14 13 0,093 

14-16 14 0,133 

16 -18 15 0,185 

18 -20 16 0,254 

20 -24 17 0,33 

24 -28 19 0,50 

28 - 32 20 0,71 

32 - 36 22 0,99 

36 -40 23 1,30 

40-44 23 1,61 

44-48 24 2,02 

48-52 25 2,50 



52 дән кәбрәк 25 2,91 

Ылыслы агачлар 

нарат 

 8 - 10 8 II 0,027 920,4 2690,3 708,0 

10-12 10 0,049 

12-14 11 0,076 

14-16 14 0,118 

16 -18 15 0,166 

18 -20 16 0,23 

20 -24 18 0,30 

24 -28 20 0,47 

28 - 32 22 0,67 

32 - 36 23 0,91 

36 -40 24 1,17 

40-44 24 1,47 

44-48 25 1,81 

48-52 25 2,17 

52-56 25 2,55 

56-60 25 2,97 

60-64 25 II 3,41 920,4 2690,3 708,0 

64-68 25 3,88 

68-72 26 4,40 

72-76 26 4,93 

76 -80 26 5,48 

80 дән күбрәк 26 6,09 

чыршы 

 8 - 10 5 II 0,027 920,4 2690,3 708,0 

10-12 8 0,049 

12-14 10 0,076 

14-16 12 0,118 

16 -18 14 0,166 

18 -20 15 0,23 

20 -24 17 0,30 

24 -28 19 0,47 

28 - 32 21 0,67 

32 - 36 23 0,91 

36 -40 24 1,17 

40-44 25 1,47 

44-48 26 1,81 

48-52 27 2,17 

52-56 28 2,55 

56-60 28 2,97 

60-64 28 3,41 

64-68 29 3,88 

68 дән күбрәк 26 4,40 

Пихта 

 8 - 10 5 II 0,018 920,6 2690,3 800,0 

10-12 7 0,036 

12-14 8 0,070 

14-16 10 0,102 

16 -18 12 0,150 

18 -20 13 0,201 

20 -24 15 II 0,27 920,6 2690,3 800,0 

24 -28 16 0,65 

28 - 32 19 0,91 

32 - 36 21 1,19 

36 -40 22 1,51 

40-44 24 1,87 

44-48 26 2,27 

48-52 27 2,70 



52-56 27 3,11 

56-60 27 3,75 

60дән күбрәк 27 3,90 

карагай 

10-12 11 II 0,068 920,4 2690,3 800,0 

12-14 13 0,105 

14-16 14 0,150 

16 -18 17 0,209 

18 -20 18 0,276 

20 -24 19 0,36 

24 -28 21 0,55 

28 - 32 24 0,80 

32 - 36 26 1,08 

36 -40 27 1,43 

40-44 28 1,81 

44-48 29 2,23 

48-52 30 2,68 

52 дән күбрәк 

 

30 3,17 

Кедр 

10-12 10 II 0,053 920,6 2690,3 800,0 

12-14 11 0,080 

14-16 12 0,117 

16 -18 14 0,164 

18 -20 15 0,218 

20 -24 16 0,28 

24 -28 18 II 0,43 920,6 2690,3 800,0 

28 - 32 18 0,61 

32 - 36 19 0,83 

36 -40 20 1,09 

40-44 21 1,40 

44-48 22 1,76 

48-52 23 2,17 

52 дән күбрәк 24 2,64 

 

Таблица 2 

Зыян күләмен билгеләү өчен, китерелгән куак һәм үлән үсемлекләренең күрсәткечләре 

 
N 

п/п 

Яшел утыртмалар Үлчәм берәмлеге Утырту һәм 

карау буенча 

башкарылган 

эшләрнең бәясе 

НДС кертмичә 

(С) 

Утырту 

материалы бәясе 

(Ц) 

Яфраклы куаклар 

1 Төре киртә 1 Пог. м, сум. 469,43 500,0 

2 Ялгыз экз. Сум, шт 313,1 150,0 

Юлыслы куаклар 

1 Ялгыз экз. Сум, шт 461,6 600,0 

Лианалар 

1 Ялгыз экз. Сум, шт 313,1 150,0 

Газоннар 

1 Табигый үсемлекләр (болын үләннәре)  1 кв. м, сум   

2 Табигый үсемлекләр (чүп  үләннәре)  1 кв. м, сум   

3 Газон 1 кв. м, сум 74,43 85,0 

4 Рулолы газон 1 кв. м, сум 200,0 100,0 

Цветники 

1 Чәчәклек 1 кв. м, сум 650,0 Сорттан тора 

 



Таблица 3 

Уртача саклау үзлекләрен исәпкә алучы коэффициентның әһәмияте 

(k1) 

исеме k1 

Гомуми файдалану  

Чикле файдалану  

Махсус  

 

2 

1,5 

1 

 

Таблица 4 

Үсемлекләрнең торышын исәпкә алучы коэффициентның әһәмияте (k2) 
торышы Үсемлекнең яфрак байлыгы 

торышыннан  

k2 

әйбәтI 

уртача хәлсез II 

нык хәлсез III 

кибеп баручы IV 

үлүче V 

үлгән VI 

100%  

90-70%  

60-40%  

30-20%  

20-10%  

Яфрак юк 

2 

1,5 

1 

0,5 

0,1 

0 

 

Таблица 5 

Кыйммәтне билгели торган коэффициент (kц) 
группа төр Значение kц 

1 группа 

(бик кыйммәтле)  

- ылыслы агачлар; 

- кайбер яфраклы агачлар, шул исәптән 

Имән, корычагач, зирек, карама, ильм 

1,5 

2  группа 

(кыйммәтле) 

- юлыслы куаклар; 

- кайбер яфраклы агачлар: 

кайбер яфраклы агачлар, шул исәптән юкә, каен, клен. 

 

1,2 

3 группа 

(аз кыйммәтле) 

- калган агачлар һәм куаклар 

 

1 

 

Таблица 6 

Деградация коэффииенты (kд) 
Состояние растения Деградация  Значение kд 

Үлгән (тулы деградация) 

Үлеп килүче  (эһәмиятле деградация) 

кыерсытылган (көчле деградация) 

бик хәлсез (уртача деградация) 

уртача хәлсез (аз деградация) 

сәламәт (деградация әһәмиятсез) 

100% 

 

99%-90% 

89%-60% 

59%-30% 

29%-10% 

9%-1% 

3 

 

2,5 

2 

0,9 

0,5 

0,1 

 

III. Акча кертү һәм тоту тәртибе 

ул бакчалардагы мөэминнәр яшел түшәкләргә вә ґәҗәб матур паласларга 

таянучылардыр 

 

3.1. Киселгән яшел үсентеләр өчен акча хисабына барлыкка килә:  

яшел үсентеләре өчен түләмнәр; 

законсыз рәвештә ташланган (киселгән) яшел утыртмалар белән китерелгән зыянны каплау 

(компенсация) ; 



административ хокук бозулар турында закон нигезендә алына торган яшел үсентеләргә зыян 

китергән өчен штрафлар; 

гражданнарның һәм юридик затларның, шул исәптән чит илләрнең, яшел үсентеләрне яклау 

һәм үстерү максатларына ирекле кертемнәре; 

кертемнәр нче башка чыганаклардан. 

3.2. Яшел үсентеләрне зарарсыз рәвештә зарар күргән яки юкка чыгарган очракта, штрафлар 

билгеләнгән тәртиптә яки суд карары буенча рәсмиләштерелгән административ хокук 

бозулар турында беркетмәләр нигезендә кертелә. 

Күрсәтелгән түләүләрнең күләме юкка чыгарылган үсемлекләр өчен 5 тапкыр һәм зыян 

күргән һәр үсемлек өчен 1/2 тапкыр методика нигезендә билгеләнә. 

3.3. Җимертелгән яшел үсентеләргә кергән акчалар юкка чыгарылган яки зарарланган 

агачлар урынына, шул исәптән түбәндәге эшләрне финанслауга тотыла: 

утырту материалы сатып алу (әзерләү) һәм китерү, шул исәптән агач һәм куак үсентеләрен 

казып алу, автотранспортка төяү һәм бушату, агач төеннәре төрү, яшелләндерү өчен сатып 

алына торган үсентеләр һәм орлык бәясе өчен түләү; 

газон урнаштыру өчен туфрак әзерләү һәм агач һәм куаклар утырту, шул исәптән 

планлаштыру, суктыру, дисклау, фреза туфрак йомшарту, перекопка, тырмалау, туфракны 

тигезләү; 

агач һәм куаклар утырту өчен чокырлар һәм канау (траншея) ; 

25% - ка грунтны алмаштыру, 50% - ка яки 100% - ка агач утыртканда, куаклар утыртканда 

һәм газоннар урнаштырганда; 

биоматлар, агач рәшәткә, одерновкалар кулланып, откосларны ныгыту, шул исәптән дерна 

бәясе дә; 

утырту урыннарын әзерләгәндә һәм газоннар урнаштырганда туфракка органик һәм 

минераль ашламалар кертү; 

әзер чокаларга һәм траншеяларга агач һәм куаклар утырту; 

үлән орлыкларын чәчү, шул исәптән гидропосев, дерна җәю; 

вертикаль яшелләндерү эшләре; 

газон үлән орлыкларын чәчү. 

3.4. Киселгән (киселгән) яшел үсентеләре өчен кергән акчаларны башка максатларда куллану 

тыела. 


