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КАР А Р 

20 мартта 2019 ел N248/1 

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль 
районы Круглое Поле авыл жирлеге 
территориясендэ Россия Федерациясе дэулэт 
урман фонды жирлэренэ, физик Ьэм юридик 
затларныд хосусый милегендэ булган жирлэргэ 
кермэгэн яшел утьфтмаларны кису тэртибе 
турында нигезлэмэне раслау хакында 

Тукай районы прокуроры протесты нигезендэ, Россия Федерациясе Урман кодексы, 
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елнын 
6 октябрендэге 1Э1-ФЗ санлы Федераль закон, «Ойлэнэ-тирэ мохитне саклау турында» 2002 елнын 
10 гянварендэге 7-ФЗ санлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 
Ожмэкэй авыл жирлеге Уставы, Круглое Поле авыл жирлеге территориясендэ Россия 
Федерациясе дэулэт урман фонды жирлэренэ Ьэм физик Ьэм юридик затларньщ хосусый 
милегендэ булган жирлэргэ кермэгэн яшел утыртмаларны рациональ куллану, саклау Ьэм янадан 
торгызу максатында, Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл 
жирлеге Советы 

КАР АР БИРДЕ: 

1. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге 
территориясендэ Россия Федерациясе дэулэт урман фонды жирлэренэ, физик Ьэм юридик 
затларньщ хосусый милегендэ булган жирлэргэ кермэгэн яшел утыртмаларны кису тэртибе 
турында нигезлэмэне кушымтадагыча расларга. 

2. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге 
Советыныц 20.07.2018 елньщ «Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Ожмэкэй авыл 
жирлеге территориясендэ Россия Федерациясе дэулэт урман фонды жирлэренэ, физик Ьэм юридик 
затларньщ хосусый милегендэ булган жирлэргэ кермэгэн яшел усентелэрне кису тэртибе 
турында нигезлэмэне раслау турында»№ 40/1 санлы карары уз кечен югалткан дип танырга. 

3. Олеге карарны авыл жирлегенец мэгулэмати стендларында урнаштырырга. 
4. Олеге карарны районный рэсми сайтында «авыл жирлеклэре» булегендэ Ьэм Татарстан 

Республикасы хокукый мэгълуматыньщ рэсми порталында урнаштырырга. 
5. Олеге карар утэлешен тикшереп торуны уз жаваплылыгымда калдырам. 

Муниципаль берэмлек Башлыгы, 
Совет рэисе Э.Р. Низамиева 



Татарстан Республикасы Тукай 
муниципаль районы Круглое Поле 
авыл жцрлеге Советыныц 20.03.2019 
елнын № 48/1 санлы карарына 
кушымта 

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирл^ с 
территориясендэ Россия Федерациясе дэулэт урман фонды жирлэренэ, фИЗИК ЬЭМ ЮРИДИК 

затларньщ хосусый милегендэ булган жирлэргэ кермэгэн яшел утыртмаларны кису 
тэртибе турында нигезлэмэ 

Олеге нигезлэмэ Россия Федерациясе Конституциясе, РОССИЯ Федерациясе Грождоннар 
кодексыньщ 15 мадцэсе, Россия Федерациясе Урман кодексы, «Ойлэнэ-тирэ мохитне саклау 
турында» 2002 елныц 10 январенлэге 7-ФЗ санлы Федераль законный 61, 08, 77 моддэлэрс, 
Круглое Поле авыл жирлеге уставы нигезендэ халыкныц экологик иминлеген ТЭЭМНН НТУ 
максатында эшлэнгэн Ьэм Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл 
жирлеге территориясендэ (алга таба - авыл жирлеге) Россия Федерациясе дэулэт урман фонды 
Жирлэренэ, физик Ьэм юридик затларньщ хосусый милегендэ булган жирлэргэ кермэгэн яшел 
утыртмаларны кису тэртибен билгели. 

1. Теп тешенчэлэр 

Олеге нигезлэмэдэ тубэндэге теп тешенчэлэр кулланыла: 
Яшел утыртмалар - табигый Ьэм ясалма агач, куак Ьэм улэн усемлеклэре (паркларны, 

скверларны, бакчаларны, газоннарны, чэчэклеклэрне, шулай ук аерым торучы агачлар Ьэм 
куакларны кертеп). 

Табигый территориялэр - бердэм географик (климатик) шартларда формалаштырьшган 
жирлек рельефыньщ, туфракларныц, усемлеклэрнец билгеле бер торлэрен уз эченэ алган, хужалык 
эшчэнлеге кагылмаган яисэ аз кагылган территориялэр. 

Территорияне яшеллэндеру - табигый барлыкка килгэн усемлек участоклары, ясалма 
рэвештэ барлыкка килгэн яшеллэндеру объектлары (авыл хужалыгы билгелэнешендэге жирлэрдэн 
тыш), терле функциональ билгелэнештэге жирлэрнен аз тезелешле, 50 процентган да ким 
булмаган елешен усемлеклэр катламы тэшкил иткэн участоклары. 

Урманлы территориялэр - терле функциональ билгелэнештэге, табигый барлыкка килгэн 
урман усемлеклэре белэн капланган табигый территория участоклары. 

Агач - диаметры 5 см дан ким булмаган кэусэсе ачык беленеп торган, 1,3 м биеклектэге 
(усентелэрдэн тыш) усемлек. 

Куаклык - купьеллык, берничэ кэусэле (агачтан аермалы буларак), туфракныц иц еслегендэ 
усэ торган усемлек. 

Улэн катламы - газон, табигый улэн усемлеге. 
Орэмэлек - нинидидер бер урында куе булып усуче усемлеклэр, куаклар. 
Яшел массив - территориясендэ 50 несхэдэн артык 15 еллык (Ьэм аннан да елкэнрэк) 

агачлар ускэн территория участогы. 
Яшел усентелэргэ зыян килу - яшел усентелэргэ аларньщ усуен туктатуга китерми торган 

зыян салу, шул исэптэн ботакларга, тамьф системасына механик зыян китеру, кабыгыньщ 
бетенлеген бозу, тере тамыр капламын бозу, яшел утыртмаларныц яки тамыр зонасындагы 
туфракныц зарарлы матдэлэр белэн пычрануы, ут терту яки башка тер йогынты ясау. 

Яшел утыртмаларны юк иту - яшел утыртмаларны кису яки аларньщ усуе тукталуга 
китергэн зыян салу. 

Компенсацион яшеллэндеру - юк ителгэн яки зыян кургэн усентелэрне (2 коэффицент 
белэн) янадан торгызу 



2. Яшел усентелэрне саклауньщ теп принциплары 

Авыл жирлеге территориясендэ усэ торган яшел усентелэр саклау, рекреацион, эстетик 
функциялэр башкара Ьэм сакланырга тиеш. 

2.1. Авыл жирлеге территориясендэ (авыл хужалыгы билгелэнешендэге жирлэрдэн тыш) 
урнашкан барлык яшел усентелэр (агачлар, куаклар) сакланьфга тиеш. 

2.2. Авыл жирлеге территориясендэ яшел утыртмаларныц еакланышын Ьэм усуен тээмин 
иту буенча бурычлар тубэндэгелэргэ йеклэнэ: 

2.2.1. оешмаларга — курсэтелгэн эшчэнлек терлэрен гамэлгэ ашыру очен бнрелгэн 
участокларда - элеге оешмаларньщ житэкчелэренэ; 

2.2.2. милектэ яки арендада булган участокларда - юридик зэтларгэ Ьэм гражданнэргэ -
милекчелэргэ яки арендачыларга. 

2.3. Яшел усентелэр урнашкан жир участоклары хужалары, кулланучшар ЬЭМ 
арендачылары яшел утыртмаларньщ еакланышын тээмин итэргэ, яшел утыртмаларны тиешле 
карауны тээмин итэргэ тиеш. 

2.4. Элеге нигезлэмэ авыл жирлеге территориясендэ агач-куак кисугэ бэйле проектла^, 
тезелеш, ремонт Ьэм башка эшлэр алып баручы барлык гражданнарга Ьэм милек формасына 
бэйсез рэвештэ барлык оешмаларга кагыла. 

2.5. Авыл жирлеге территориясендэ хужалык, шэЬэр тозелеше Ьэм башка эшчэнлек РОССИЯ 
Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары Ьэм элеге нигезлэмэ белэн билгелэнгэн яшел 
утьфтмаларны саклау талэплэрен утэп башкарьша. 

2.6. Жир кишэрлеген сайлау актьшда, тезелеш, хуждлык Ьэм башка тер эшчэнлекне 
оештыруга проект алды Ьэм проект документларында яшел утыртмаларньщ торышы турында 
тулы Ьэм ышанычлы белешмэлэр Ьэм проектлана торган объектныц яшел усентелэргэ 
йогынтысын тулысынча бэялэу булырга тиеш. 

2.7. Яшеллэндерелгэн территориялэрне Ьэм яшел массивларны, яшел утыртмаларныц усУен 

тээмин иту белэн бергэ ярашмый торган куллану рехеэт ителми. 

3. Яшел утыртмаларны (агачлар, куакларны) кису тэртибе 

3.1. Авыл жирлеге территориясендэ яшел утыртмаларны рехеэтеез кису тыела. 
3.2. Авыл жирлеге территориясендэ агач Ьэм куаклар кису рехеэт нигезендэ башкарьша. 

Кисугэ рехеэт авыл жирлеге Башкарма комитеты Житэкчесе курсэтмэсе рэвешендэ 
рэсмилэштерелэ. 

3.3. Яшел утыртмаларны кисугэ рехеэт алу ечен, мерэжэгать итуче авыл жирлеге башкарма 
комитеты житэкчесе исеменэ билгелэнгэн форма (1 нче кушымта) буенча хат-гариза бирэ, анда 
утыртмаларньщ саны, исеме, аларньщ торышы, кису урыны Ьэм аны нигезлэу куреэтелергэ тиеш. 
Гаризага тубэндэге документлар теркэлэ: 

3.3.1. шэхесне раслаучы документлар; 
3.3.2. вэкилнец (эгэр гариза бируче исеменнэн вэкил эшлэсэ) вэкалэтлэрен раслаучы 

документ; 
3.3.3. участокныц якындагы корылмаларга кадэр яки киселергэ тиешле яшел усентелэр 

тешерелгэн башка юнэлешлэргэ кадэр схемасы; 
3.3.4. эгэр жир кишэрлеге кучемсез мелкэтнец бердэм дэулэт реестрында теркэлмэгэн 

булса, жир кишэрлегенэ хокук билгелэуче Ьэм хокукны раслый торган документларныц 
таныкланган кучермэлэре; 

- 3.3.5. биналар Ьэм корылмалар тезегэндэ, габаритларга элэгэ торган яшел усентелэр 
киселгэн очракта, расланган проект документлары; 

3.3.6. территория хужалары белэн яшел утыртмаларны кису Ьэм кучереп утырту шартларын 
килештеру; 



3.3.7. утыртмаларны утыртканда яки кучереп у т ы р т к а н д а , и н ж е н е р л ш челтарларе 
вэкиллэре белэн килештеру (жир эшлэрен башкаруга ордер ачу белэн бергэ). 

3.4. Авыл жирлеге башкарма комитеты, хат-гариза кергэннэн сон, гариза биручвГЭ ЭЛбГе ЭШ 
терен уткэругэ рехеэт бируче махсуслаштьфылган оешмага тубэндэге документларны алу очен 
мерэжэгать итэргэ тэкъдим итэ: 

3.4.1. яшел усентелэр исемлеге; 
3.4.2. агач-куак киселергэ тиешле категоричней санын, терен билгелэу максатында Т03СЛЭ 

торган яшел утыртмаларны натураль техник тикшеру акты; 
3.4.3. киселгэн агач очен тулэу турында. Киселгэн агач очен тулэу РОССИЯ Фсдсрациясс 

Хекумэтенец 2007 елньщ 22 маендагы 310 санлы карары белэн расланган ставкалар нигезенда 
аерым иеэплэнэ. 

Югарыда куреэтелгэн эшлэрне башкару гариза бируче хисабына башкарыла. 
Рехсэтнен гамэлдэ булу вакыты - 90 кен. 
3.5. Авыл жирлеге башкарма комитеты мерэжэгать итученец хат-гаризаеы, яшел 

утыртмаларны натураль техник тикшеру акты, киселгэн агач ечен тулэу бэясе нигезендэ башкарма 
комитет житэкчесенец авыл жирлегендэ яшел утьфтмаларны кисугэ рехеэт бнру турында карарын 
хэзерли 

3.6. Эшлэр башкаруга рехеэт алган очракта, аньщ мэнфэгатьлэрендэ яшел уеентелэр ЮККЛ 
чыгарылган мерэжэгать итуче, яшел утьфтмаларны кискэн ечен элеге Нигезлэмэ нигезендэ тулэу 
кертергэ Ьэм компенсацион яшеллэндеру уткэру турьшда раслаучы документлар тапшырырга 
тиеш. 

3.7. Агач Ьэм куакларны кискэн ечен тулэу мерэжэгать итуче тарафыннан авыл жирлеге 
бюджетына кучерелэ. 

3.8. Яшел утыртмаларны кису буенча эшлэр билгелэнгэн нормалар Ьэм кагыЙДЭЛЭР 
нигезендэ гариза бируче акчалары хисабына башкарыла. Агачларны аттестациялэнгэн белгечлэргэ 
генэ кисэргэ рехеэт ителэ. 

3.9. Киселгэн яшел утыртмаларны кискэлэу, теяу Ьэм чыгару эш башланган кеннэн альш ©ч 
кен эчендэ гариза бируче акчалары хисабына башкарыла. Киселгэн яшел утьфтмаларны Ьэм 
киселгэн калдыкларны эш башкарган урында саклау тыела. 

3.10. Агач кису урыны белэн чиктэш территориядэ газонга, яшел усентелэргэ зыян килгэн 
очракта, эшлэр башкаручы, территория хужасы Ьэм контроль органнары белэн аларньщ 
компетенцияее чиклэрендэ килешенгэн вакытта (лэкин зыян китергэн вакыттан ярты елдан да соц 
тугел) аларны мэжбури рэвештэ яцадан торгыза. 

3.11. Агач кису ечен тулэу кертмичэ, агач Ьэм куакларны кису тубэндэге очракларда авыл 
жирлеге башкарма комитеты тарафыннан рехеэт ителэ ала: 

3.11.1. карап-тэрбиялэу вакытында кисулэр, санитар кисулэр Ьэм яшел утьфтмаларны 
реконструкциялэу; 

3.11.2. авария Ьэм башка гадэттэн тыш хэллэрне бетеру, шул иеэптэн жир асты 
коммуникациялэрен Ьэм капиталь инженерльпе корылмаларын ремонтлау; 

3.11.3. дэулэт эпидемиология кузэтчелеге бэялэмэсе булса, торак Ьэм жэмэгать 
биналарында яктылык режимын бозган агач Ьэм куакларны кису; 

3.11.4. авария хэлендэ булган (аварга мемкин булган, корыган) агачларны Ьэм куакларны 
кису. 

3.12. Югарыда куреэтелгэн очракларда яшел утыртмаларны кисуче гариза биручегэ авыл 
жирлеге башкарма комитеты белэн килештерелгэн урыннарда компенсацион яшеллэндеруне 
уткэрергэ кирэк. 

3.13. Авария хэлендэге, корыган Ьэм иминлеккэ куркыныч тудыручы яшел утыртмалар 
комиссия тикшеруе акты нигезендэ (2 кушымта) киселэ. 

3.14. РФ Урман кодексыньщ 20 мадцэсе буенча жир кишэрлегендэ, гражданинга яки 
юридик затка милек итеп тапшырылганнан соц, хужалык эшчэнлеге нэтижэсендэ яисэ табигый 
рэвештэ барлыкка килгэн агач-куак усемлеклэре аныц уз милке булып тора Ьэм ул алар белэн узе 
телэгэнчэ эш итэ. 



3.15. Рехсэтсез кису яки яшел утыртмаларны юкка чыгару дип таныла: 
3.15.1. рехсэт кэгазендэ курсэтелмэгэн участокта, кулэмдэ Ьэм утыртма токымнарын кису; 
3.15.2. ут терту яки ут белэн саксыз эш иту нэтижэсендэ агач Ьэм куакларны ЮК ИТУ ЯКИ 

зыян китеру; 
3.15.3. кэусэлэргэ тимерчыбыктан бощралар кигеру яки кэусэие ЯСТЭН КИСУ' 
3.15.4. усешен туктату дэрэжэсенэ кадэр усеп утырган агач Ьэм куакларга зыян салу; 
3.15.5. агач Ьэм куакларны ташландык сулар, химик матдэлэр, КЭЛДЫКЛар белэн зарарлау; 
3.15.6. корыган агачларны уз белдегец белэн кису; 
3.15.7. усеп утьфган агач Ьэм куакларга башка терле зыян салу. 
3.16. Дэулэт урман фондында булган агачларны Ьэм куакларны кису махсуе вэкалэтле 

дэулэт органнары биргэн рехсэтлэр нигезендэ башкарыла. 
3.17. Элеге нигезлэмэне бозып, агач Ьэм куакларны бетеру уз белдеген ббЛЭН 

утыртмаларны кисуне ачлата Ьэм Россия Федерациясе, Татарстан Геспубликаоы законнары 
нигезендэ административ Ьэм жинаять жаваплылыгына тартыла. Авыл жнрлеге территорнясенДЭ 
элеге нигезлэмэ кагыйдэлэрен утэу барлык гражданнар, оешмалар Ьэм учреждениелэр ©ч«н 
мэжбури. 

4. Компенсацион яшеллэндеру 

4.1. Компенсацион яшеллэндеру яшел утыртмаларны рохсэт белэн кискэн, аларга ЗДКОНСЫЗ 
зыян салган яки юк иткэн очракларда гамэлгэ ашьфьша. Компенсацион яшеллэндеру агач, куаклар 
Ьэм газоннар утырту очен яраклы сезонда башкарыла, эмма яшел утыртмаларга зыян КИТеру ЯКИ 
юк иту фактын билгелэгэн вакытган сон бер елдан да соцга калмыйча. 

4.2. Компенсацион яшеллэндеру гражданнар яисэ юридик затлар (алар мэнфэгатьлэрендз 
яки аларньщ хокукка карты гамэллэре нэтижэсендэ яшел утьфтмаларга зыян килгэн яки юк 
ителгэн булса) хисыбына башкарыла. 

4.3. Элеге нигезлэмэ нигезендэ, яшел усентелэргэ китерелгэн зыян табигый формада 
кайтарылырга тиеш - компенсацион яшеллэндеру: 2 коэффиценты белэн юк ителгэн яшел 
утыртмаларны яцадан торгызу. 

5. ШэЬэр тезелеше эшчэнлеген гамэлгэ ашырганда яшел утьфтмаларны саклау 

5.1. Авыл жирлегендэ шэЬэр тезелеше эшчэнлеген гамэлгэ ашыру яшел утыртмаларны 
саклау буенча талэплэрне утэп алып барьша. 

5.2. Яшеллэндерелгэн территориялэр, шул исэптэн яшел массивлар, шулай ук 
яшеллэндерелгэн территориялэрне устеру очен билгелэнгэн жир участоклары тезелеш очен Ьэм 
аларныц максатчан билгелэнеше белэн бэйле булмаган файдалануга тапшырьшырга тиеш тугел. 

5.3. Яшел усентелэр билэгэн жир кишэрлеклэрендэ тезелеш эшлэрен оештьфганда, проект 
алды документациясендэ киселергэ тиешле яшел усентелэргэ бэя булырга тиеш. Бу очракларда 
зыянны каплау киселгэн агач очен элеге нигезлэмэнец 2 Ьэм 3 булеклэрендэ билгелэнгэн тэртиптэ 
тулэуне алдан керту Ьэм компенсацион яшеллэндеру юлы белэн гамэлгэ ашырыла. 

6. Эшмэкэрлек эшчэнлеген тормышка ашьфганда яшел утыртмаларны саклау 

6.1. Яшеллэндерелгэн территориялэрдэ Ьэм яшел массивлар да сэудэ иту Ьэм башка 
эшмэкэрлек эшчэнлеген алып бару, авыл жирлеге башкарма комитеты рехсэтеннэн башка 
эшмэкэрлек эшчэнлеген башкару очен палаткалар Ьэм башка корылмалар урнаштыру тыела. 

• 6.2. Яшеллэндерелгэн территориялэрдэ Ьэм яшел массивларда эшмэкэрлек эшчэнлеген 
тормышка ашырганда шартлау, яну куркынычы булган Ьэм агулы матдэлэр куллану, территорияне 
пычрату Ьэм чуплэу, яшел усентелэргэ зыян китерергэ яки аларны юк итэргэ мемкин булган 
башка гамэллэр кылу тыела. 



7. Административ жаваттлылык 

7.1. Элеге нигезлэмэне бозуда гаепле затлар Россия ФедераНИЯСе ПЭМ Татарстан 
Республикасы законнары нигезендэ жаваплылыкка ия. 



Татарстан Республикасы Тукай Муниципаль 
районы Круглое Поле авыл жирлеге 
территориясендэ Россия Федсрациясе дэулэт 
урман фонды жирлэренэ, физик Ьэм ЮРИДИК 
затларньщ хосусый милегендэ булган жирлэргэ 
кермэгэн яшел утыртмаларны кису тэртибе 
турьшда нигезлэмэгэ 1 кушымта 

Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл 
жирлеге Башарма комитеты Дитэкче«еыэ 

(оешма исеме яки исем, фамилияее, атасыньщ 
исеме, адресы) 

Круглое Поле авыл жирлеге территориясендэ агач-куак усемлеклэрен ЧИКЛЭНГЭН КИСугэ 

Г А Р И З А 

Тубэндэ урнашкан жир кишэрлегендэ агачларны, куалакларны, агач-куак усемлеклэрен 
кисугэ рехеэт бируегезне еорыЙМ 

(оешма исемен яки исем, фамилияее, атасыныц исемен куреэтергэ Бэм жир кишэрлегенэ хокук 
тере) 

урнашкан торак пункты 

(торак пункт атамасын куреэтергэ) 

Дир кишэрлегендэ бар: 

агач данэ. 

куак данэ 

Дир кишэрлеген узлэштеру Ьэм тезеклэндеру процессында агач кису очен акча тулэргэ Ьэм 
дендроплан нигезендэ яцадан агач-куак усемлеклэрен утыртырга йеклэмэ бирэм. 

(Исем, фамилияее, атасыныц исеме, имза) 



Дата 

Кушымталар: 

1. Беренчел рехсэт документлары. 

2. Дир участогыньщ киселергэ тиешле яшел усентелэр торе Ьэм саны тешерелгэн ПЛЯНЫ. 



Татарстан Республикасы Тукай м у н и ц и п а л ь 
районы Круглое Поле авыл жирлеге 
территориясендэ Россия Фсдсрациясе дзулат 
урман фонды жирлэренэ, физик Иэм юридик 
затларньщ хосусый милегендэ булган ЖнрЛЭрГЭ 
кермэгэн яшел утыртмаларны кису тертибс 
турында нигезлэмэгэ 1 кушымта 

Яшел утьфтмаларны киселергэ тиешле дип тану турында 

А К Т 

Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге Башкарма комитеты 
« » ел 

Тубэндэге составтагы комиссия: 

1. 

(Исем, фамилиясе, атасыньщ исеме, вазыйфасы) 

2. 

(Исем, фамилиясе, атасыньщ исеме, вазыйфасы) 

3. 

(Исем, фамилиясе, атасыньщ исеме, вазыйфасы) 

яшел утыртмаларны тикшерде. 

Тикшеру нэтижэлэре тубэндэглэрне билгелэде: 

Нэтижэлэр: 



Комиссия эгъзалары: 

1. 

(имза) (Исем, фамилиясе, атасыньщ исеме) 

2. 

(имза) (Исем, фамилиясе, атасыньщ исеме) 

3. 

(имза) (Исем, фамилиясе, атасыньщ исеме 


