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КАРАР  

 

01 март  2019 ел                                                                                                     № 1 

 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Олы Бортас авыл 

җирлеге"  муниципаль берәмлеге территориясендә каты коммуналь калдыклар 

җыю урыннарын (мәйданчыкларны) төзекләндерү һәм аларның реестрын алып 

бару кагыйдәләрен раслау турында 

   «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законы, 

«Җитештерү һәм куллану калдыклары турында» 1998 елның 24 нче июнендэге 89-

ФЗ Федераль законы, «Җитештерү һәм куллану калдыклары турында”  2017 нче 

елның 31 нче декабрендэге № 503-ФЗ  Федераль законнына һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» гы карары 

хэм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2018 елның 31 август 1039 номерлы “Каты 

коммуналь калдыклар җыю һәм аларның реестрын алып бару»карары, Олы 

Бортас авыл җирлеге Советының 2017 елның 15 июнендәге 50 номерлы  «Кама 

Тамагы муниципаль районы Олы Бортас авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге 

территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренең яңа редакциясендә раслау 

турында»» карары, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы Бортас авыл җирлеге Уставы нигезендә, Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының Олы Бортас авыл җирлеге башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ: 

         1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Олы 

Бортас авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә каты коммуналь 

калдыклар җыю урыннарын (мәйданчыкларын) төзү һәм аларның реестрын алып 

бару Кагыйдәләрен, №1 кушымта нигезендә, расларга. 

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Олы 

Бортас авыл җирлеге администрациясе белән 2 нче кушымта нигезендә 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Олы Бортас авыл 



җирлеге" муниципаль берәмлеге территориясендә каты коммуналь калдыклар 

җыю урыны (мәйданчыгы) булдыру турында гариза бирүчеләр өчен гариза 

формасын расларга. 

3. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының "Олы 

Бортас авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге территориясендә реестрга кертү 

өчен 3 нче кушымта нигезендә гариза формасын расларга .  

4. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Олы 

Бортас авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә 4 нче кушымта 

нигезендә каты коммуналь калдыкларны җыю урыннары (мәйданчыклары) 

реестры формасын расларга. 

5. 2019 елның 1 гыйнварыннан Олы Бортас авыл җирлеге муниципаль 

берәмлеге территориясендә каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарын 

(мәйданчыкларын) төзү буенча гариза бирүчеләрдән гаризалар кабул итүгә әзер 

булырга. 

6. Олы Бортас авыл җирлеге муниципаль берәмлеге территориясендә каты 

коммуналь калдыклар җыю урыннары (мәйданчыклары) реестрын кәгазь 

чыганакта һәм электрон рәвештә алып баруны һәм аны Кама Тамагы муниципаль 

районының рәсми сайтында Интернет челтәрендә урнаштыруны оештырырга.   

7. Әлеге карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмат 

стендларында игълан итәргә: 

- ТР, Кама Тамагы районы, Олы Бортас авылы, Ленинград урамы, 27; 

- ТР, Кама Тамагы районы, Балчыклы авылы, Ленин урамы, 70; 

шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

8. Әлеге карарның гамәлдә булуы 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка 

килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла. 

9.   Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Олы Бортас Авыл җирлеге  

башкарма комитеты җитәкчесе                                        Р.С.Сагдиев 

             

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы  

Олы Бортас авыл җирлеге 

Башкарма комитетының  1 номерлы 

 Карарын 1 нче кушымта  

1 нче март 2019 ел 

 

Кагыйдә 

  

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Олы Бортас авыл 

җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә каты коммуналь калдыклар 

җыю урыннарын (мәйданчыкларын) төзү һәм аларның реестрын алып бару 

турында 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

 

1. Әлеге кагыйдәләр каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын 

(мәйданчыкларын) булдыру тәртибен, каты коммуналь калдыклар җыю урыннары 

реестрын (мәйданчыклар) булдыру һәм алып бару кагыйдәләрен, күрсәтелгән 

реестрның эчтәлегенә карата таләпләрне билгели. 

2. Каты коммуналь калдыкларны җыю урыннары (мәйданчыклары) 

халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге һәм Россия Федерациясенең башка 

законнары, шулай ук муниципаль берәмлекләрне төзекләндерү кагыйдәләре 

өлкәсендә Россия Федерациясе законнары таләпләренә туры килергә тиеш. 

 

II. Каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын (мәйданчыкларын) булдыру 

тәртибе. 

 

3. Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән очраклардан тыш, 

каты коммуналь калдыкларны җыю урыннары (мәйданчыклары), бу бурыч башка 

затларга йөкләнгән очраклардан тыш, җирле үзидарә органнары тарафыннан 

булдырыла. Җирле үзидарә органнары муниципаль берәмлекне төзекләндерү 

кагыйдәләре таләпләре, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге өлкәсендә 

Россия Федерациясе законнары таләпләре һәм каты коммуналь калдыклар җыелу 

урыннарына (мәйданчыкларына) таләпләрне билгели торган башка Россия 

Федерациясе законнары таләпләре нигезендә карар кабул итү юлы белән каты 

коммуналь калдыклар туплау урыннарын (мәйданчыкларын) төзи.                                                               

4. Россия Федерациясе законнары нигезендә каты коммуналь калдыклар 

җыю урынын (мәйданчыгын) төзү бурычы башка затларга туры килсә, мондый 

затлар каты коммуналь калдыкларны җыю урынын (мәйданчыгын) булдыруны 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Олы Бортас авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге администрациясе белән килештерәләр (алга 

таба-мөрәҗәгать итүче, вәкаләтле орган), формасы вәкаләтле орган тарафыннан 

билгеләнә торган язма гариза нигезендә (алга таба - гариза).  

5. Вәкаләтле орган гаризаны кергән көннән соң 10 календарь көннән дә 

соңга калмыйча карый. 



6. Каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарына (мәйданчыкларына) 

халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге өлкәсендә Россия Федерациясе 

законнары таләпләрен үтәү буенча заявканы бәяләү максатларында вәкаләтле 

орган федераль дәүләт санитар-эпидемиология күзәтчелеген гамәлгә ашырырга 

вәкаләтле федераль башкарма хакимият органының тиешле территориаль органы 

позициясен сорый (алга таба- сорау). 

Вәкаләтле орган соравы буенча федераль дәүләт санитар-эпидемиология 

күзәтчелеген гамәлгә ашырырга вәкаләтле федераль башкарма хакимият 

органының территориаль органы бәяләмә әзерли һәм аны гариза кергән көннән 

алып 5 календарь көннән дә соңга калмыйча вәкаләтле органга җибәрә. 

Гариза  җибәрелгән очракта гаризаны карау срогы вәкаләтле орган карары 

буенча 20 календарь көнгә кадәр арттырылырга мөмкин, шул ук вакытта 

мөрәҗәгать итүчегә мондый карар кабул ителгән көннән алып 3 календарь көннән 

дә соңга калмыйча вәкаләтле орган тарафыннан тиешле белдерү җибәрелә. 

7. Гаризаларны карау нәтиҗәләре буенча вәкаләтле орган каты коммуналь 

калдыклар җыю урынын (мәйданчыгын) төзүне килештерү яисә килештерү 

турында карар кабул итә. 

8. Каты коммуналь калдыкларны җыю урынын (мәйданчыгы) төзүне 

килештерү өчен вәкаләтле органның баш тартуы нигезләре булып тора: 

а) гариза билгеләнгән формага туры килмәү; 

б) каты коммуналь калдыкларны җыю урыннары (мәйданчыклары) 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының «Олы Бортас авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге администрациясен төзекләндерү кагыйдәләре 

таләпләренә, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге өлкәсендә Россия 

Федерациясе законнары, каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарына 

(мәйданчыкларына) таләпләрне билгели торган Россия Федерациясенең башка 

законнары таләпләренә туры килми. 

9. Кабул ителгән карар турында вәкаләтле орган мөрәҗәгать итүчегә әлеге 

Кагыйдәләрнең 5 һәм 6 пунктлары белән билгеләнгән вакытка хәбәр итә. Каты 

коммуналь калдыклар җыю урынын (мәйданчыгын) төзүне килештерүдән баш 

тарту турындагы карарда мондый баш тартуның нигезе мәҗбүри рәвештә 

күрсәтелә. 

10. Каты коммуналь калдыклар җыю урынын (мәйданчыгын) төзүне 

килештерүдән баш тарту нигезен бетергәннән соң мөрәҗәгать итүче каты 

коммуналь калдыклар җыю урынын (мәйданчыгын) төзүне Кагыйдәләрнең әлеге 

бүлегендә билгеләнгән тәртиптә килештерү өчен вәкаләтле органга кабат 

мөрәҗәгать итәргә хокуклы. 

III. Каты коммуналь калдыклар җыю урыннары (мәйданчыклары) реестрын 

формалаштыру һәм алып бару кагыйдәләре, аның эчтәлегенә карата таләпләр. 

 

11. Каты коммуналь калдыклар җыю урыннары (мәйданчыклары) реестры 

(алга таба - реестр) каты коммуналь калдыклар җыю урыннары (мәйданчыклары) 

турында мәгълүматлар базасы булып тора. 

12. Реестр кәгазьдә һәм вәкаләтле орган тарафыннан электрон рәвештә алып 

барыла. Реестрга мәгълүматлар вәкаләтле орган тарафыннан каты коммуналь 



калдыклар җыю урынын (мәйданчыгын) төзү турында мәгълүматлар кертү 

турында Карар кабул ителгән көннән алып 5 эш көне эчендә кертелә. 

13. Каты коммуналь калдыклар җыю урынын (мәйданчыгын) төзү турында 

белешмәләр реестрга кертелгән көннән соң 10 эш көне эчендә мондый 

мәгълүматлар вәкаләтле орган тарафыннан аның рәсми сайтында "Интернет" 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә, ә ул булмаганда - каты коммуналь 

калдыклар белән эш итү буенча региональ оператор белән эш итү эшчәнлеген 

оештыру буенча Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органының 

рәсми сайтында, шәхси белешмәләр турында Россия Федерациясе законнары 

таләпләрен үтәп, "Интернет" мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә. 

Күрсәтелгән белешмәләр, түләү алмыйча, чикләнмәгән затлар даирәсенә танышу 

өчен ачык булырга тиеш. 

14. Реестр Россия Федерациясенең дәүләт телендә алып барыла. 

15. "Җитештерү һәм куллану калдыклары турында" Федераль законның 13.4 

статьясындагы 5 пункты нигезендә реестр түбәндәге бүлекләрне үз эченә ала: 

каты коммуналь калдыклар җыю урыннары (мәйданчыклары) турында 

мәгълүматлар; 

каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарының (мәйданчыкларның) техник 

характеристикалары турында мәгълүматлар; 

каты коммуналь калдыклар җыю урыннарының (мәйданчыкларының) 

милекчеләре турында мәгълүматлар; 

каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарында (мәйданчыкларда) җыела 

торган каты коммуналь калдыклар барлыкка килү чыганаклары турында 

мәгълүматлар. 

16. "Каты коммуналь калдыклар җыю урыннарының (мәйданчыкларының) 

урнашу турында мәгълүматлар" бүлегендә каты коммуналь калдыкларны җыю 

урыннарының адреслары һәм (яисә) географик координатлары, шулай ук каты 

коммуналь калдыклар туплау урыннарын (мәйданчыкларын) урнаштыру схемасы 

турында белешмәләр бар. 

Каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарын (мәйданчыкларын) урнаштыру 

схемасы тиешле муниципаль берәмлек картасында каты коммуналь калдыкларны 

җыю урыннарын (мәйданчыкларын) табу турында 1:2000 мсштабында 

мәгълүматларны чагылдыра. 

17. "Каты коммуналь калдыклар җыелу урыннарының (мәйданчыкларының) 

техник характеристикалары турында мәгълүматлар" бүлегендә кулланыла торган 

катлам, мәйдан, урнаштырылган һәм урнаштыру планлаштырыла торган 

контейнерлар һәм бункерларның күләме турында мәгълүматлар бар. 

Билгеләнгән һәм урнаштыру планлаштырыла торган контейнерлар һәм 

бункерлар турында мәгълүмат, аларның күләмен күрсәтеп, каты коммуналь 

калдыклар белән эш итү буенча региональ оператор тарафыннан тәкъдим ителгән 

мәгълүмат нигезендә төзелә,  аның эшчәнлек зонасында каты коммуналь 

калдыкларны җыю урыннары (мәйданчыклары) урнашкан. 



Контейнерлар урнаштыру планлаштырыла торган мәгълүмат каты 

коммуналь калдыклар белән эш итү буенча төбәк операторының тәкъдимнәрен 

исәпкә алып, аның эшчәнлек зонасында каты коммуналь калдыкларны җыю 

урыннары (мәйданчыклары) урнашкан тәкъдимнәрен исәпкә алып вәкаләтле 

орган тарафыннан билгеләнә. 

18."Каты коммуналь калдыклар җыю урыннарының (мәйданчыкларының) 

милекчеләре турында мәгълүматлар" бүлегендә түбәндәге белешмәләр бар: 

юридик затлар, шул исәптән дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә 

органнары өчен,- юридик затларның бердәм дәүләт реестрында язуның тулы 

исеме һәм төп дәүләт теркәү номеры, факттагы адрес; 

шәхси эшмәкәрләр өчен - фамилия, исеме, атасының исеме, шәхси 

эшкуарларның бердәм дәүләт реестрындагы язуның төп дәүләт теркәү номеры, 

яшәү урыны буенча теркәү адресы; 

физик затлар өчен – фамилия, исеме, атасының исеме, паспорт яки Россия 

Федерациясе законнары нигезендә шәхесен таныклаучы башка документның 

сериясе, номеры һәм датасы, яшәү урыны буенча теркәү адресы, элемтә өчен 

мәгълүмат. 

19. "Каты коммуналь калдыклар җыелу урыннарында (мәйданчыкларда) 

җыела торган каты коммуналь калдыклар барлыкка килү чыганаклары турында 

мәгълүматлар" бүлегендә физик һәм юридик затлар эшчәнлекләрен башкарганда 

каты коммуналь калдыклар барлыкка килә торган бер яки берничә капиталь 

төзелеш объекты, җирлек территориясе (территориянең бер өлеше) турында 

мәгълүматлар тупланган. 

20. Каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданчыгы) әлеге 

Кагыйдәләрнең 3 пункты нигезендә җирле үзидарә органы тарафыннан төзелгән 

очракта, каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданчыгы) турында 

белешмәләр вәкаләтле орган тарафыннан аны төзү турында Карар кабул ителгән 

көннән алып 3 эш көненнән дә соңга калмыйча реестрга кертелергә тиеш. 

21. Әгәр каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданчыгы) 

мөрәҗәгать итүче тарафыннан төзелгән булса, ул каты коммуналь калдыкларны 

җыю урыны (мәйданчыгы) турында белешмәләрне реестрга куллана башлаган 

көннән алып 3 эш көненнән дә соңга калмыйча кертү турында гариза белән 

вәкаләтле органга мөрәҗәгать итәргә тиеш. 

22. Мөрәҗәгать итүче вәкаләтле органга каты коммуналь калдыкларны җыю 

урыны (мәйданчыгы) турында белешмәләрне вәкаләтле орган билгеләгән форма 

буенча реестрга кертү турында гариза җибәрә. 

23. Каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданы) турында 

белешмәләрне реестрга кертү турындагы гаризаларны карау вәкаләтле орган 

тарафыннан алынган көннән алып 10 эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

24. Каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданы) турында 

белешмәләрне реестрга кертү турындагы гаризаларны карау нәтиҗәләре буенча 

вәкаләтле орган каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданы) турындагы 

мәгълүматларны реестрга кертү яки мондый мәгълүматларны реестрга кертүдән 

баш тарту турында карар кабул итә. 



25. Каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданчыгы) турында 

мәгълүматларны Реестрга кертүдән баш тарту турындагы карар түбәндәге 

очракларда кабул ителә: 

а) каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданы) турындагы 

мәгълүматларны билгеләнгән форма реестрына кертү турындагы гаризаларның 

туры килмәве; 

б) каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданы) турында 

мәгълүматларны дөрес булмаган мәгълүмат реестрына кертү турында гаризада 

булу; 

в) вәкаләтле орган тарафыннан каты коммуналь калдыклар җыю урыны 

(мәйданчыгы) булдыру буенча килештерү булмау. 

26. Каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданчыгы) турындагы 

мәгълүматларны Реестрга кертүдән баш тарту турындагы карарда мондый баш 

тартуның нигезе мәҗбүри рәвештә күрсәтелә. 

27. Вәкаләтле орган мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карар турында аны 

кабул иткән көннән алып 3 эш көне эчендә хәбәр итә. 

28. Баш тарту нигезләрен бетергәннән соң, ләкин каты коммуналь 

калдыклар җыелу урыны (мәйданы) турында белешмәләрне реестрга кертүдән 

баш тарту турында Карар кабул ителгәннән соң 30 көннән дә соңга калмыйча 

мөрәҗәгать итүче каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданчыгы) 

турында белешмәләрне реестрга кертү турында гариза белән вәкаләтле органга 

кабат мөрәҗәгать итәргә хокуклы. Вәкаләтле органга кабат кергән гариза әлеге 

Кагыйдәләрнең 22 -27 пунктлары белән билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда 

карала. 

29. Мөрәҗәгать итүче вәкаләтле органга реестрдагы мәгълүматларның теләсә 

нинди үзгәрешләре турында кәгазьдә тиешле хәбәр җибәрү юлы белән мондый 

үзгәрешләр барлыкка килгән көннән соң 5 эш көненнән дә соңга калмыйча хәбәр 

итәргә тиеш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы  

Олы Бортас авыл җирлеге 

Башкарма комитетының  1 номерлы 

 карарына 2 нче кушымта  

1 нче март 2019 ел 

 

Гариза 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының «Олы Бортас авыл 

җирлеге " муниципаль берәмлеге территориясендә каты коммуналь калдыклар 

җыю урынын (мәйданчыгын) төзү администрациясе белән килештерү турында» 

 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Олы бортас 

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 координаталар:_____________________________________ 

2. Каты көнкүреш калдыклары туплау өчен күздә тотылган урын 

(мәйданчык) техник характеристикалары турында мәгълүматлар: 

2.1. өслек 

җәю:______________________________________________________ 

2.2. мәйдан:____________________________________________________ 

2.3. аларның күләме күрсәтелгән контейнерлар һәм бункерлар 

саны:_____________________________________________________ 

3. Каты көнкүреш калдыклары туплау өчен планлаштырылган урын 

(мәйданчык) хуҗасы турында мәгълүмат:  

3.1. ЮЗ өчен:  

- тулы атамасы:_______________________________________________  

- ЕГРЮЛ дагы ОГРН язмасы:____________________________________ 

- факттагы адресы:____________________________________________ 

3.2. Шәхси эшмәкәрләр өчен:  

- Ф.И.Атасының исеме:_________________________________________ 

- ЕГРИП дагы ОГРН язмасы:_____________________________________  

- яшәү урыны буенча теркәү адресы:______________________________ 

3.3. Физик зат өчен:  

- Ф.И. Атасының исеме:_________________________________________ 

- 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. бер яки берничә капиталь төзелеш объекты, җирлек территориясендә 

(территориясенең бер өлеше), эшчәнлек алып барганда физик һәм юридик 

затларда тиешле урында (мәйданчыкта) складларга планлаштырыла торган каты 

көнкүреш калдыклары барлыкка килү турында 

мәгълүматлар:___________________________ 

 

Гаризага теркәлә: 

1. картада 1:2000 масштабында каты көнкүреш калдыкларын җыю урынын 

(мәйданчыкларын) урнаштыру схемасы. 

 Гариза бирүче тәкъдим ителгән белешмәләрнең һәм документларның 

чынлыгын һәм дөреслеген раслый. 

 

Гариза бирүче: 

«___» ___________ 20__ ел                                 _________________/ __________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы  

Олы Бортас авыл җирлеге 

Башкарма комитетының  1 номерлы 

 карарына 3 нче кушымта  

1 нче март 2019 ел 

 

Гариза 

каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданчыгы) турында 

мәгълүматларны “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

«Олы Бортас авыл җирлеге " муниципаль берәмлеге территориясендә реестрга 

кертү өчен 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының "Олы Бортас 

авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге территориясендә каты коммуналь 

калдыклар җыю урыннары (мәйданчыклары) реестрына каты коммуналь 

калдыклар җыю урыны (мәйданчыгы) кертүегезне сорыйм: 

1. Каты көнкүреш калдыкларын җыю урыны (мәйданчыгы) турында 

мәгълүмат: 

1.1. Адрес:_______________________________________________________ 

1.2. Географик координатлар:______________________________________ 

2. Каты көнкүреш калдыклары туплау урынының (мәйданчыкларының) 

техник характеристикалары турында мәгълүматлар: 

2.1. җәю:_______________________________________________________ 

2.2. мәйдан:_____________________________________________________ 

2.3. аларның күләмен күрсәтеп урнаштырылган һәм урнаштырырга 

планлаштырылган контейнерлар һәм бункерлар 

саны:__________________________ 

3. Каты көнкүреш калдыклары туплау урыны (мәйданчыгы) хуҗасы 

турында мәгълүмат: 

3.1. ЮЗ өчен:  

- тулы атамасы:_______________________________________________  

- ЕГРЮЛ дагы ОГРН язмасы:____________________________________  

- факттагы адресы:____________________________________________ 

3.2. Шәхси эшмәкәрләр өчен:  

- Ф.И.О.:______________________________________________________ 

- ЕГРИП дагы ОГРН язмасы:_____________________________________  

- яшәү урыны буенча теркәү адресы:______________________________ 

3.3. Физик зат 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) 

урнашкан каты көнкүреш калдыклары барлыкка килү чыганаклары турында 

мәгълүматлар: 

4.1. бер яки берничә капиталь төзелеш объекты, җирлек территориясендә 

(территориясенең бер өлеше), эшчәнлек алып барганда физик һәм юридик 

затларда тиешле урында (мәйданчыкта) складларга планлаштырыла торган каты 

көнкүреш калдыклары барлыкка килү турында 

мәгълүматлар:__________________________ 

 

Гаризага теркәлә: 

1. картада 1:2000 масштабында каты көнкүреш калдыкларын җыю урынын 

(мәйданчыкларын) урнаштыру схемасы. 

 Гариза бирүче тәкъдим ителгән белешмәләрнең һәм документларның 

чынлыгын һәм дөреслеген раслый. 

 

Гариза бирүче: 

 

«___» ___________ 20__ ел                                 _________________/ __________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы  

Олы Бортас авыл җирлеге 



Башкарма комитетының  1 номерлы 

 карарына 4 нче кушымта  

1 нче март 2019 ел 

 

Реестр 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының «Олы Бортас 

авыл җирлеге " муниципаль берәмлеге территориясендә каты коммуналь 

калдыкларны җыю урыннары (мәйданчыклары)  

№ 

п/п 

Каты көнкүреш 

калдыкларын 

җыю урыннары 

(мәйданчыклары) 

турында 

мәгълүматлар 

(адрес һәм (яки) 

географик 

координатлар 

турында 

мәгълүматлар) 

ТКО туплау 

урыннарының 

(мәйданчыкларының) 

техник 

характеристикалары 

турында 

мәгълүматлар 

(кулланыла торган 

каплау, мәйданы, 

урнаштырылган һәм 

урнаштыру 

планлаштырыла 

торган контейнерлар 

һәм бункерлар саны 

турында 

мәгълүматлар, 

аларның күләмен 

күрсәтеп) 

  

Каты көнкүреш 

калдыкларын 

җыю урыннары 

(мәйданчыклары) 

милекчеләре 

турында 

мәгълүматлар  

(ЮЗ өчен: 

ЕГРЮЛ дагы 

ОГРН язмасы, 

адрес; 

Шәхси 

эшмәкәрләр  

өчен: Ф. И. О., 

ЕГРИП дагы 

ОГРН язмасы, 

яшәү урыны 

буенча теркәү 

адресы; Физик 

зат өчен: 

Ф.И.О., паспорт 

яки шәхесне 

раслаучы башка 

документ 

сериясе, номеры 

һәм датасы, 

яшәү урыны 

буенча теркәү 

адресы, элемтә 

Каты коммуналь 

калдыклар 

барлыкка килү 

чыганаклары, 

каты көнкүреш 

калдыклары 

җыелу урыннары 

(мәйданчыкларда) 

саклану турында  

мәгълүмат   

(бер яки берничә 

капиталь төзелеш 

объекты, җирлек 

территориясендә 

(территориясенең 

бер өлеше), 

эшчәнлек алып 

барганда физик 

һәм юридик 

затларда тиешле 

урында 

(мәйданчыкта) 

складларга 

планлаштырыла 

торган каты 

көнкүреш 

калдыклары 

барлыкка килү 

турында 

мәгълүматлар) 



өчен мәгълүмат  

     

Кушымта: 

1. Каты көнкүреш калдыкларын җыю урыннарын (мәйданчыкларын) урнаштыру 

схемасы картада 1:2000 масштабында. 


