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              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                      КАРАР 
                        26.03.2019 ел                                                                               № 09 

  

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ 

каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын 

(мҽйданчыкларны) төзү һҽм аларның реестрын алып бару 

Кагыйдҽлҽрен раслау турында 

 

   

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы федераль законнар, 

«Җитештерү һҽм куллану калдыклары турында» 1998 елның 24 июнендҽге 89-ФЗ 

номерлы, «Җитештерү һҽм куллану калдыклары Турында» федераль законга һҽм 

Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгҽрешлҽр кертү хакында» 2017 

елның 31 декабрендҽге 503-ФЗ номерлы федераль законнар нигезендҽ, Россия 

Федерациясе Хөкүмҽтенең» каты коммуналь калдыкларны җыю һҽм аларның 

реестрын алып бару Кагыйдҽлҽрен раслау турында» 2018 елның 31 августындагы 

1039 номерлы карары нигезендҽ , карар бирҽм :      

1. Расларга: 

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре»  

муниципаль берҽмлек территориясендҽ каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын 

(мҽйданчыкларын) төзеклҽндерү һҽм аларның реестрын алып бару кагыйдҽлҽрен,  1 

нче кушымта нигезендҽ; 

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы « Азнакай шҽһҽре » 

муниципаль берҽмлек территориясендҽ каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын 

(мҽйданчыкларын) булдыруны, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы « Азнакай шҽһҽре »  муниципаль берҽмлегенең Башкарма комитеты белҽн 

килештерү турында гариза формасын, 2 нче кушымта нигезендҽ; 

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы « Азнакай шҽһҽре »  

муниципаль берҽмлек территориясендҽ каты коммуналь калдыклар җыелу урыны 

(мҽйданы) турындагы мҽгълүматларны реестрга кертү өчен гариза формасын, 3 нче 

кушымта нигезендҽ; 

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы « Азнакай шҽһҽре »   

муниципаль берҽмлек территориясендҽ каты коммуналь калдыкларны җыю 

урыннары (мҽйданчыклары) Реестры формасын, 4 нче кушымта нигезендҽ. 

          2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы сҽнҽгать һҽм сҽүдҽ 

министрлыгының рҽсми сайтында урнаштырырга, «Татарстан Республикасы 

хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында» түбҽндҽге адрес буенча бастырырга: 



http://pravo.tatarstan.ru Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет 

мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үзем артыннан калдырам. 

   

 

Җитҽкче                                                                              М.И.Солтанов 
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Татарстан Республикасы 

Азнакай  муниципаль районы 

“Азнакай шҽһҽре”  муниципаль  

                                                                           берҽмлеге Башкарма комитеты 

                                                            карарына кушымта 

__.__.2019 ел № 1 

 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципальберҽмлегенең каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын 

(мҽйданчыкларны) төзеклҽндерү һҽм аларның реестрын алып бару 

Кагыйдҽлҽре 

 

I. Гомуми Нигезлҽмҽлҽр 

 

1. Ҽлеге кагыйдҽлҽр каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын 

(мҽйданчыкларын) булдыру тҽртибен, каты коммуналь калдыклар җыю урыннары 

реестрын (мҽйданчыклар) булдыру һҽм алып бару кагыйдҽлҽрен, күрсҽтелгҽн 

реестрның эчтҽлегенҽ карата талҽплҽрне билгели. 

2. Каты коммуналь калдыкларны җыю урыннары (мҽйданчыклары) халыкның 

санитар-эпидемиологик иминлеге һҽм Россия Федерациясенең башка законнары, 

шулай ук муниципаль берҽмлекне төзеклҽндерү кагыйдҽлҽре өлкҽсендҽ Россия 

Федерациясе законнары талҽплҽренҽ туры килергҽ тиеш. 

II. Каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын (мҽйданчыкларын) булдыру 

тҽртибе 

 

3. Каты коммуналь калдыкларны җыю урыннары (мҽйданчыклары) җирле 

үзидарҽ органнары тарафыннан булдырыла, бу бурыч башка затларга йөклҽнгҽн 

очраклардан тыш. Җирле үзидарҽ органнары муниципаль берҽмлекне төзеклҽндерү 

кагыйдҽлҽре талҽплҽре, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге өлкҽсендҽ 

Россия Федерациясе законнары талҽплҽре һҽм каты коммуналь калдыкларны җыю 

урыннарына (мҽйданчыкларына) талҽплҽрне билгели торган башка Россия 

Федерациясе законнары талҽплҽре нигезендҽ карар кабул итү юлы белҽн каты 

коммуналь калдыклар туплау урыннарын (мҽйданчыкларын) төзи. 

4. Россия Федерациясе законнары нигезендҽ каты коммуналь калдыкларны 

җыю урынын (мҽйданчыгын) төзү бурычы башка затларга туры килсҽ, мондый 

затлар каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарын (мҽйданчыкларын) 

булдыруны Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы “Азнакай 

шҽһҽре” муниципаль берҽмлеге Башкарма комитеты белҽн (алга таба - мөрҽҗҽгать 

итүче, Башкарма комитет) вҽкалҽтле орган тарафыннан билгелҽнҽ торган язма 

гариза формасы  нигезендҽ килештерҽлҽр (алга таба - гариза).  

5. Башкарма комитет гаризаны кергҽн көннҽн соң 10 календарь көннҽн дҽ 

соңга калмыйча карый. 

6. Халыкның санитария-эпидемиология иминлеге өлкҽсендҽ Россия 

Федерациясе законнары талҽплҽрен үтҽү предметына карата заявканы бҽялҽү 

максатларында Башкарма комитет каты коммуналь калдыклар җыелган урыннарга 

(мҽйданчыкларга) карата Федераль дҽүлҽт санитар-эпидемиология күзҽтчелеген 



гамҽлгҽ ашырырга вҽкалҽтле федераль башкарма хакимият органының тиешле 

территориаль органы позициясен сорый (алга таба-запрос). 

Башкарма хакимият федераль дҽүлҽт санитар-эпидемиология күзҽтчелеген 

гамҽлгҽ ашырырга вҽкалҽтле федераль башкарма хакимият органы башкарма 

комитет талҽбе буенча бҽялҽмҽ ҽзерли һҽм аны гарызнамҽ кергҽн көннҽн алып 5 

календарь көннҽн дҽ соңга калмыйча вҽкалҽтле органга җибҽрҽ. 

Запрос җибҽрелгҽн очракта гаризаны карау срогы Башкарма комитет карары 

буенча 20 календарь көнгҽ кадҽр арттырылырга мөмкин, шул ук вакытта мөрҽҗҽгать 

итүчегҽ мондый карар кабул ителгҽн көннҽн алып 3 календарь көннҽн дҽ соңга 

калмыйча Башкарма комитет тарафыннан тиешле белдерү җибҽрелҽ. 

7. Гаризаларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет каты коммуналь 

калдыкларны җыю урынын (мҽйданчыгын) төзүне килештерү яки килештерү 

турында карар кабул итҽ. 

8. Башкарма комитет тарафыннан каты коммуналь калдыкларны җыю урынын 

(мҽйданчыгы) булдыруны килештерүдҽн баш тарту өчен нигез булып тора: 

а) гариза билгелҽнгҽн формага туры килмҽве; 

б) каты коммуналь калдыкларны җыю урыннары (мҽйданчыклары) 

муниципаль берҽмлекне төзеклҽндерү кагыйдҽлҽре, халыкның санитар-

эпидемиологик иминлеге өлкҽсендҽ Россия Федерациясе законнары, каты 

коммуналь калдыкларны җыю урыннарына (мҽйданчыкларына) талҽплҽрне билгели 

торган башка Россия Федерациясе законнары талҽплҽренҽ туры килмҽве. 

9. Кабул ителгҽн карар турында Башкарма комитет мөрҽҗҽгать итүчегҽ ҽлеге 

Кагыйдҽлҽрнең 5 һҽм 6 пунктлары белҽн билгелҽнгҽн вакытка хҽбҽр итҽ. Каты 

коммуналь калдыклар җыю урынын (мҽйданчыгын) төзүне килештерүдҽн баш тарту 

турындагы карарда мондый баш тартуның нигезе мҽҗбүри рҽвештҽ күрсҽтелҽ. 

10. Каты коммуналь калдыклар җыю урынын (мҽйданчыгын) төзүне 

килештерүдҽн баш тарту нигезен бетергҽннҽн соң, мөрҽҗҽгать итүче, 

Кагыйдҽлҽрнең ҽлеге бүлегендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ каты коммуналь калдыклар 

җыю урынын (мҽйданчыгын) төзүне килештерү өчен, Башкарма комитетка кабат 

мөрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

 

III. . Каты коммуналь калдыклар җыю урыннары (мҽйданчыклары) реестрын 

формалаштыру һҽм алып бару кагыйдҽлҽре, аның эчтҽлегенҽ карата талҽплҽр 

 

11. Каты коммуналь калдыклар җыю урыннары (мҽйданчыклары) реестры 

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

турында мҽгълүматлар базасы булып тора. 

12. Реестр кҽгазьдҽ һҽм Башкарма комитет тарафыннан электрон рҽвештҽ 

алып барыла. Реестрга мҽгълүматлар Башкарма комитет тарафыннан каты 

коммуналь калдыклар җыю урыны (мҽйданчыгы) булдыру турында белешмҽлҽр 

кертү турында Карар кабул ителгҽн көннҽн алып 5 эш көне эчендҽ кертелҽ. 

13. Каты коммуналь калдыклар җыю урыны (мҽйданчыгы) турында 

белешмҽлҽр реестрга кертелгҽннҽн соң 10 эш көне эчендҽ, Россия Федерациясенең 

шҽхси мҽгълүматлар турындагы законнары талҽплҽрен үтҽп  Азнакай муниципаль 

районының Башкарма комитеты тарафыннан «Интернет» мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ: http//aznakayevo.tatarstan.ru веб-адресы буенча 

урнаштырыла . Күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр түлҽү алмыйча чиклҽнмҽгҽн затлар 

даирҽсенҽ танышу өчен ачык булырга тиеш. 



14. Реестр Россия Федерациясенең дҽүлҽт телендҽ алып барыла. 

15. «Җитештерү һҽм куллану калдыклары турында» 1998 елның 24 июнендҽге 

89-ФЗ номерлы Федераль законның 13.4 статьясындагы 5 пункты нигезендҽ реестр 

түбҽндҽге бүлеклҽрне үз эченҽ ала: 

каты коммуналь калдыклар җыю урыннары (мҽйданчыклары) турында 

мҽгълүматлар; 

каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарының (мҽйданчыкларның) техник 

характеристикалары турында мҽгълүматлар; 

каты коммуналь калдыклар җыю урыннарының (мҽйданчыкларының) 

милекчелҽре турында мҽгълүматлар; 

каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарында (мҽйданчыкларда) җыела 

торган каты коммуналь калдыклар барлыкка килү чыганаклары турында 

мҽгълүматлар. 

16. «Каты коммуналь калдыклар җыю урыннарының (мҽйданчыкларының) 

урнашу турында мҽгълүматлар» бүлегендҽ каты коммуналь калдыкларны җыю 

урыннарының адреслары һҽм (яисҽ) географик координатлары, шулай ук каты 

коммуналь калдыклар туплау урыннарын (мҽйданчыкларын) урнаштыру схемасы 

турында белешмҽлҽр бар. 

Каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарын (мҽйданчыкларын) 

урнаштыру схемасы муниципаль берҽмлек картасында каты коммуналь калдыклар 

җыю урыннарын (мҽйданчыкларын) табу турында мҽгълүматларны чагылдыра 

1:2000. 

17. "Каты коммуналь калдыклар җыелу урыннарының (мҽйданчыкларының) 

техник характеристикалары турында мҽгълүматлар» бүлегендҽ кулланыла торган 

катлам, мҽйдан, урнаштырылган һҽм урнаштыру планлаштырыла торган 

контейнерлар һҽм бункерларның күлҽме турында мҽгълүматлар бар. 

Каты коммуналь калдыклар белҽн эш итү буенча региональ оператор 

тарафыннан күрсҽтелҽ торган мҽгълүмат нигезендҽ билгелҽнгҽн һҽм урнаштыру 

планлаштырыла торган контейнерлар һҽм бункерлар турында мҽгълүмат төзелҽ. 

Контейнерлар урнаштыру планлаштырыла торган мҽгълүмат башкарма 

комитет тарафыннан каты коммуналь калдыклар белҽн эш итү буенча Төбҽк 

операторының тҽкъдимнҽрен исҽпкҽ алып билгелҽнҽ, аның эшчҽнлек зонасында 

каты коммуналь калдыкларны җыю урыннары (мҽйданчыклары) урнаштырыла. 

18. "Каты коммуналь калдыклар җыю урыннарының (мҽйданчыкларының) 

милекчелҽре турында мҽгълүматлар» бүлегендҽ түбҽндҽге белешмҽлҽр бар: 

юридик затлар, шул исҽптҽн дҽүлҽт хакимияте һҽм җирле үзидарҽ органнары 

өчен-юридик затларның Бердҽм дҽүлҽт реестрында язуның тулы исеме һҽм төп 

дҽүлҽт теркҽү номеры, факттагы адрес; 

шҽхси эшмҽкҽрлҽр өчен-шҽхси эшкуарларның бердҽм дҽүлҽт реестрында 

язуның төп дҽүлҽт теркҽү номеры, яшҽү урыны буенча теркҽү адресы; 

шҽхси эшмҽкҽрлҽр өчен-шҽхси эшкуарларның бердҽм дҽүлҽт реестрында 

язуның төп дҽүлҽт теркҽү номеры, яшҽү урыны буенча теркҽү адресы; 

19. «Каты коммуналь калдыклар җыелу урыннарында (мҽйданчыкларда) 

җыела торган каты коммуналь калдыклар барлыкка килү чыганаклары турында 

мҽгълүматлар» бүлегендҽ физик һҽм юридик затларда эшчҽнлеклҽрен башкарганда 

каты коммуналь калдыклар барлыкка килҽ торган каты коммуналь калдыклар 

барлыкка килҽ торган бер яки берничҽ Капиталь төзелеш объекты, җирлек 

территориясе (территориянең бер өлеше) турында мҽгълүматлар. 



20. Каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мҽйданчыгы) ҽлеге 

Кагыйдҽлҽрнең 3 пункты нигезендҽ җирле үзидарҽ органы тарафыннан төзелгҽн 

очракта, каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мҽйданчыгы) турында 

белешмҽлҽр Башкарма комитет тарафыннан аны төзү турында Карар кабул ителгҽн 

көннҽн алып 3 эш көненнҽн дҽ соңга калмыйча реестрга кертелергҽ тиеш. 

21. Ҽгҽр каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мҽйданчыгы) мөрҽҗҽгать 

итүче тарафыннан төзелгҽн булса, ул Башкарма комитетка каты коммуналь 

калдыкларны җыю урыны (мҽйданчыгы) турында мҽгълүматларны реестрга кертү 

турында гариза белҽн аны куллана башлаган көннҽн алып 3 эш көненнҽн дҽ соңга 

калмыйча мөрҽҗҽгать итҽргҽ тиеш. 

22. Мөрҽҗҽгать итүче башкарма комитетка каты коммуналь калдыкларны 

җыю урыны (мҽйданчыгы) турында мҽгълүматларны Башкарма комитет 

тарафыннан билгелҽнгҽн форма буенча реестрга кертү турында гариза җибҽрҽ. 

23. Каты коммуналь калдыклар җыю урыны (мҽйданы) турында 

мҽгълүматларны реестрга кертү турындагы гаризаларны карау Башкарма комитет 

тарафыннан алынган көннҽн алып 10 эш көне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

24. Каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мҽйданы) турында 

мҽгълүматларны кертү турындагы гаризаларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма 

комитет реестрга каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мҽйданы) турындагы 

мҽгълүматларны реестрга кертү яки мондый мҽгълүматларны Реестрга кертүдҽн баш 

тарту турында карар кабул итҽ. 

25. Каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мҽйданчыгы) турында 

мҽгълүматларны Реестрга кертүдҽн баш тарту турындагы карар түбҽндҽге 

очракларда кабул ителҽ: 

а) каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мҽйданы) турында 

мҽгълүматларны билгелҽнгҽн форма реестрына кертү турында гариза туры килмҽү; 

б) каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мҽйданы) турында 

мҽгълүматларны реестрга кертү турында гаризада дөрес булмаган мҽгълүмат булу; 

в) Башкарма комитет тарафыннан каты коммуналь калдыклар җыю урыны 

(мҽйданчыгы) булдыру белҽн килештерү булмау. 

26. Каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мҽйданчыгы) турындагы 

мҽгълүматларны Реестрга кертүдҽн баш тарту турындагы карарда мондый баш 

тартуның нигезе мҽҗбүри рҽвештҽ күрсҽтелҽ. 

27. Башкарма комитет мөрҽҗҽгать итүчегҽ кабул ителгҽн карар турында аны 

кабул иткҽн көннҽн алып 3 эш көне эчендҽ хҽбҽр итҽ. 

28. Баш тарту нигезен бетергҽннҽн соң, лҽкин каты коммуналь калдыклар 

җыелу урыны (мҽйданы) турында белешмҽлҽрне реестрга кертүдҽн баш тарту 

турында Карар кабул ителгҽннҽн соң 30 көннҽн дҽ соңга калмыйча, мөрҽҗҽгать 

итүче башкарма комитетка каты коммуналь калдыкларны җыю урыны 

(мҽйданчыгы) турында белешмҽлҽрне реестрга кертү турында гариза белҽн кабат 

мөрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. Башкарма комитетка кабат кергҽн гариза ҽлеге 

Кагыйдҽлҽрнең 2227 пунктлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм срокларда карала. 

29. Мөрҽҗҽгать итүче башкарма комитетка реестрдагы мҽгълүматларның 

нинди үзгҽрешлҽр кертелүе турында, мондый үзгҽрешлҽр барлыкка килгҽн көннҽн 

соң 5 эш көненнҽн дҽ соңга калмыйча хҽбҽр итҽргҽ тиеш. 

 

 

 



 

                                                                                               Татарстан Республикасы 

Азнакай  муниципаль районы 

“Азнакай шҽһҽре”  муниципаль  

                                                                           берҽмлеге Башкарма комитеты 

                                                            карарына кушымта  

__.__.2019 ел № 2 

 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» авыл 

җирлегендҽ каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын (мҽйданчыкларын) 

булдыруны, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы « Азнакай 

шҽһҽре » авыл җирлеге муниципаль берҽмлегенең Башкарма комитеты белҽн 

килештерү турында гариза  

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы « Азнакай шҽһҽре» 

авыл җирлеге муниципаль берҽмлек территориясендҽ каты коммуналь калдыклар 

җыю урыны (мҽйданчыгы) булдыруны килештерүегезне сорыйм: 

1. Каты көнкүреш калдыклары җыелу урыны (мҽйданчыгы) турында 

мҽгълүматлар: 

1.1. Адресы:______________________________________________________ 

1.2. Географик координатлар:___________________________________ 

2. ТК туплау өчен күздҽ тотылган урын (мҽйданчык) техник 

характеристикалары турында мҽгълүматлар: 

2.1. каплама:____________________________________________________ 

2.2. мҽйдан:____________________________________________________ 

2.3.  күлҽмнҽре белҽн күрсҽтелгҽн контейнерлар һҽм бункерлар 

саны:_____________________________________________________ 

3. Планлаштырылган урын (мҽйданчык) хуҗасы турында мҽгълүмат: 

3.1. Юридик затлар өчен:  

- тулы атамасы:_________________________________________  

- ЕГРЮЛда күрсҽтелгҽн ОГРН:__________________________________  

- факттагы адресы:___________________________________________ 

3.2. ИП өчен:  

- Ф.И.О.:______________________________________________________ 

- ЕГРИПда күрсҽтелгҽн ОГРН :_________________________________  

- яшҽү урыны буенча теркҽү адресы:__________________________ 

3.3. Физик затлар өчен:  

- Ф.И.О.:______________________________________________________ 

- паспорт яки шҽхесне раслаучы башка документ сериясе, номеры һҽм 

датасы:______________________________________________ 

- яшҽү урыны буенча теркҽү адресы:__________________________ 

- элемтҽ өчен мҽгълүмат:_______________________________________ 

4. Каты көнкүреш калдыклары җыелу урынында (мҽйданчыкта) складлау 

планлаштырыла торган каты көнкүреш калдыклары барлыкка килүнең фаразланыла 

торган чыганаклары турында мҽгълүматлар: 

4.1. җирлекнең бер яки берничҽ капиталь төзелеш объекты, территориясе 

(территориясенең бер өлеше) турында мҽгълүматлар, эшчҽнлек алып барганда 



физик һҽм юридик затларда тиешле урында (мҽйданчыкта) складларга 

планлаштырыла торган каты көнкүреш калдыклары барлыкка килүе турында 

мҽнълүмат:__________________________________________ 

 

Гаризага теркҽлҽ: 

1. Масштабтагы ТК туплау урынын (мҽйданчыкларны) урнаштыру 

схемасы 1:2000. 

 Гариза бирүче тҽкъдим ителгҽн мҽгълүматларның һҽм документларның 

чынлыгын һҽм дөреслеген раслый. 

 

Гариза бирүче: 

«___» ___________ 20__ ел                                 _________________/ 

__________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Азнакай  муниципаль районы 

“Азнакай шҽһҽре”  муниципаль  

                                                                           берҽмлеге Башкарма комитеты 

                                                            карарына кушымта  

__.__.2019 ел № 3 

 

 

 Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре»  

муниципаль берҽмлек территориясендҽ каты коммуналь калдыклар җыелу урыны 

(мҽйданы) турындагы мҽгълүматларны реестрга кертү өчен гариза  

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының « Азнакай шҽһҽре » 

муниципаль берҽмлек территориясендҽ каты коммуналь калдыклар җыю урыннары 

(мҽйданчыклар) реестрына кертүегезне сорыйм: 

1. Каты көнкүреш калдыкларын җыю урыны (мҽйданчыгы) турында 

мҽгълүмат: 

1.1. Адресы:______________________________________________________ 

1.2. Географик координатлар:___________________________________ 

2. ТКО туплау урынының (мҽйданчыкларының) техник 

характеристикалары турында мҽгълүматлар: 

2.1. каплама:____________________________________________________ 

2.2. мҽйдан:____________________________________________________ 

2.3.  күлҽмнҽре белҽн күрсҽтелгҽн контейнерлар һҽм бункерлар 

саны:_____________________________________________________ 

3. Планлаштырылган урын (мҽйданчык) хуҗасы турында мҽгълүмат: 

3.1. Юридик затлар өчен:  

- тулы атамасы:_________________________________________  

- ЕГРЮЛда күрсҽтелгҽн ОГРН:__________________________________  

- факттагы адресы:___________________________________________ 

3.2. ИП өчен:  

- Ф.И.О.:______________________________________________________ 

- ЕГРИПда күрсҽтелгҽн ОГРН :_________________________________  

- яшҽү урыны буенча теркҽү адресы:__________________________ 

3.3. Физик затлар өчен:  

- Ф.И.О.:______________________________________________________ 

- паспорт яки шҽхесне раслаучы башка документ сериясе, номеры һҽм 

датасы:______________________________________________ 

- яшҽү урыны буенча теркҽү адресы:__________________________ 

- элемтҽ өчен мҽгълүмат:_______________________________________ 

4. Каты көнкүреш калдыклары җыелу урынында (мҽйданчыкта) урнашкан 

каты көнкүреш калдыклары барлыкка килү чыганаклары турында мҽгълүматлар: 



4.1. җирлекнең бер яки берничҽ капиталь төзелеш объекты, территориясе 

(территориясенең бер өлеше) турында мҽгълүматлар, эшчҽнлек алып барганда 

физик һҽм юридик затларда тиешле урында (мҽйданчыкта) складларга 

планлаштырыла торган каты көнкүреш калдыклары барлыкка килүе турында 

мҽнълүмат:_______ 

 

Гаризага теркҽлҽ: 

1. Масштабтагы ТК туплау урынын (мҽйданчыкларны) урнаштыру 

схемасы 1:2000. 

 Гариза бирүче тҽкъдим ителгҽн мҽгълүматларның һҽм документларның 

чынлыгын һҽм дөреслеген раслый. 

 

Гариза бирүче: 

 

«___» ___________ 20__ ел                                 _________________/ 

__________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы 

Азнакай  муниципаль районы 

“Азнакай шҽһҽре”  муниципаль  

                                                                           берҽмлеге Башкарма комитеты 

                                                            карарына кушымта  

__.__.2019 ел № 4 

 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре»  

муниципаль берҽмлек территориясендҽ каты коммуналь калдыкларны җыю 

урыннары (мҽйданчыклары) Реестры 

 

 

№ п/п Каты көнкүреш калдыкларын җыю урыннары (мҽйданчыклары) 

турында мҽгълүматлар 

(адрес һҽм (яки) географик координатлар турында мҽгълүматлар) ТКО 

туплау урыннарының (мҽйданчыкларының) техник характеристикалары турында 

мҽгълүматлар 

(кулланыла торган каплау, мҽйданы, урнаштырылган һҽм урнаштыру 

планлаштырыла торган контейнерлар һҽм бункерлар саны турында мҽгълүматлар, 

аларның күлҽмен күрсҽтеп) Каты көнкүреш калдыкларын җыю урыннары 

(мҽйданчыклары) милекчелҽре турында мҽгълүматлар: (юридик затлар өчен:тулы 

исеме,ОГРН, адресы; 

ИП өчен: Ф.И.О., ОГРН  ЕГРИП, яшҽү урыны буенча теркҽү адресы; 

Физик затлар өчен: Ф.И.О., паспорт яки шҽхесне раслаучы башка документ 

сериясе, номеры һҽм датасы, яшҽү урыны буенча теркҽү адресы, элемтҽ өчен 

мҽгълүмат) 

 Каты коммуналь калдыклар барлыкка килү чыганаклары турында 

мҽгълүмат (җирлек территориясенең бер яки берничҽ Капиталь төзелеш объекты 

турында мҽгълүмат), эшчҽнлек башкарганда физик һҽм юридик затларда тиешле 

урыннарда (мҽйданчыкларда) җыела торган каты көнкүреш калдыклары барлыкка 

килүе) 

     

 

Кушымта: 

1. Масштабтагы каты көнкүреш калдыкларын җыю урыннарын 

(мҽйданчыкларын) урнаштыру схемалары 1:2000.



 


