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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

                                               17.04.2019.Шумбут ав.                                 №7 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль  районы  “Шумбут авыл 

җирлеге” муниципаль берәмлеге 

территориясендә каты коммуналь 

калдыкларны  җыю урыннарын  

(мәйданчыкларын) төзекләндерүне  һәм 

аларның реестрын  алып баруны тәртипкә 

салу турында 

 

            2003 елның 6 октябрендәге  “Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында”  №131-ФЗ номерлы Федераль  закон, 

1998 елның  24 июнендәге  “Җитештерү һәм куллану калдыклары турында”89-ФЗ 

номерлы Федераль  закон,Россия  Федерациясе  Хөкүмәтенең  2018 елның 31 

августындагы  “Каты коммуналь калдыкларны  җыю урыннарын  (мәйданчыкларын) 

төзекләндерү  һәм аларның реестрын  алып бару Кагыйдәләрен раслау турында”1039 

номерлы Карары нигезендә  КАРАР БИРӘМ: 

1.Расларга: 

1.1) Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районы  “Шумбут 

авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә каты коммуналь 

калдыкларны  җыю урыннарын  (мәйданчыкларын) Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль  районы Шумбут  авыл җирлеге Башкарма комитеты белән 

килештерү турында гариза бирүчеләр өчен  1 номерлы кушымтага ярашлы рәвештә  

Гариза формасын; 

1.2) Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районы  “Шумбут 

авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә каты коммуналь 

калдыкларны  җыю урыннары  (мәйданчыклары)  турында мәгълүматларны  реестрга 

кертү өчен  2 номерлы кушымтага ярашлы рәвештә  Гариза формасын; 

1.3)Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районы  “Шумбут 

авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә каты коммуналь 

калдыкларны  җыю урыннарының  (мәйданчыкларының) 3 номерлы кушымтага 

ярашлы рәвештә  Реестры формасын.  

2.Татарстан Республикасы Балык Бистәсемуниципаль  районы 

ШумбутавылҗирлегеБашкарма комитетына тәэмин итәргә: 

-Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районы  “Шумбут авыл 

җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә каты коммуналь калдыкларны  
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җыю урыннары  (мәйданчыклары)  реестрын  формалаштыруны һәм аны  кәгазь 

йөрткечтә һәм электрон  рәвештә,  анда   каты коммуналь калдыкларны  җыю 

урыннарының  (мәйданчыкларының)  урнашу урыннары,каты коммуналь 

калдыкларны  җыю урыннарының  (мәйданчыкларының) техник 

характеристикалары,  каты коммуналь калдыкларны  җыю урыннарының  

(мәйданчыкларының)  милекчеләре,каты коммуналь калдыкларны  җыю 

урыннарында  (мәйданчыкларында) ташлана (өеп куела) торган  каты коммуналь 

калдыкларның  барлыкка килү чыганаклары   турындагы мәгълүматларны күрсәтеп,  

алып баруны;   

-каты коммуналь калдыкларны  җыю урыннары (мәйданчыклары)  булдыру турында  

гаризалар карауны.  

         3. Әлеге карарның  рәсми  рәвештә басылып чыккан (халыкка игълан ителгән) 

көненнән  үз көченә керүен һәм 2019 елның 1 гыйнварыннан  барлыкка килгән  хокук 

мөнәсәбәтләренә  таралуын билгеләргә. 

         4. Карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы   

Шумбут авыл җирлегенең түбәндәге адреслар  буенча урнашкан махсус мәгълүмат  

стендларында: Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе районы, Шумбут 

авылы,Совет урамы, 18 йорт;Шумбут авылы,  Завод урамы, .22 йорт һәм Татарстан 

Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль районының http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендәге рәсми сайтында һәм http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча 

“Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан 

Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга. 

            5.Карарның үтәлешенә контрольлек  итүне үземнең  җаваплылыкта  калдырам. 

 

Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсемуниципаль районы  

ШумбутавылҗирлегебашлыгыН.Е.Сергеев 

 

 

 
Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль  районы  Шумбут 

авыл җирлеге Башкарма комитетының 

2019 елның 17 апрелендәге  7 номерлы 

карарына кушымта №1 

 

 

Татарстан Республикасы  

Балык Бистәсе муниципаль районы  

Шумбут  авыл   җирлеге   башлыгына 

__________________________ 

___________________-дан (-тан) 
 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районы   

“Шумбут авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә 



 каты коммуналь калдыкларны  җыю урыннары  (мәйданчыклары) 

булдыруны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районы  

Шумбут авыл җирлеге Башкарма комитеты белән килештерү турында  

гариза. 
 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районы   “Шумбут авыл 

җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә   каты коммуналь калдыкларны  
җыю урыннары  (мәйданчыклары) булдыруны  килештерүне үтенәм:  

1. ККК (каты коммуналь калдыклар)  җыю урынының (мәйданчыгының)   

ниятләнгән урыны турында  мәгълүматлар: 

 

1.1. Адрес: _________________________________________________________ 

 

1.2. Географик  координатлары: ______________________________________ 

 

          2.1.ККК   җыю урынының (мәйданчыгының)   ниятләнгән урынының  техник 
характеристикалары  турында   мәгълүматлар:  

 

2.1. капламы: ______________________________________________________ 

 

2.2. мәйданы: ______________________________________________________ 

 

2.3.күләмнәрен күрсәтеп,  урнаштыруга  планлаштырыла торган  контейнерлар һәм 
бункерлар саны: _____________________________________________________ 

 

         3. Планлаштырыла  торган ККК   җыю урынының (мәйданчыгының) милекчесе 

турында  мәгълүматлар:    

 

3.1. ЮЗ өчен:



 

тулы исеме: ______________________________________________ 

ЕГРЮЛ (ЮЗБДР да)  язмадатеркәүномеры: 

___________________________________________ 

фактик  адрес: _________________________________________________ 

3.2.  ИП (ИЭ) өчен: 

Ф.И.А.и.: __________________________________________________________ 

 

ЕГРИП (ИЭБДР да) язмадатеркәүномеры:: 

_____________________________________________ 

 

яшәү урыны буенча теркәлү адресы: _______________________________ 

 

3.3. ФЗ өчен: 

 

Ф.И.А.и.: __________________________________________________________ 

 
Паспортның   яки шәхесне таныклаучы  башка документның сериясе, номеры һәм  
бирелү датасы: 
______________________________________________________________ 

 

яшәүурыныбуенчатеркәлү адресы : _______________________________ 

 
контакт  өчен  мәгълүматлар: 

________________________________________________ 

 

           4. Катыкоммуналькалдыкларныҗыюурыннарында  (мәйданчыкларында) 
ташлауга (өеп куюга) планлаштырылаторган  каты коммуналькалдыкларның 
фаразланылган барлыккакилүчыганаклары турында мәгълүматлар: 
 

4.1. физик һәм юридик затларның  эшчәнлеген гамәлгә ашырганда  ККК ны  
тиңдәшле җыю  урынында (мәйданчыгында) ташлауга (өеп куюга) 

планлаштырылучы    ККК барлыкка килә торган      капиталь төзелешнең бер яки 
берничә объекты, җирлек территориясе (террриториянең бер өлеше)                            

турында мәгълүматлар: 
__________________________________________________________________ 

Гаризага теркәлә: 

 

           1. 1:2000 масштаблы картада ККК җыю  урынының  (мәйданчыгының)  

урнашу схемасы. 
Гариза бирүче тапшырыла торган мәгълүматлар һәм документларның чын 

булуын һәм дөреслеген раслый. 

 

Гариза   бирүче: 

“___” ___________ 20__ ел _________________/ __________/ 



 

Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль  районы  

Шумбут  авыл җирлеге Башкарма 

комитетының 2019 елның 17 

апрелендәге  7 номерлы карарына 

кушымта №2 

 

Татарстан Республикасы  

Балык Бистәсе муниципаль районы  

Шумбут  авыл   җирлеге   

башлыгына 

__________________________ 

___________________-дан (-тан) 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районы  

 “Шумбут авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә 

 каты коммуналь калдыкларны  җыю урыннары  (мәйданчыклары)  

турында мәгълүматларны  реестрга кертү өчен  

 Гариза  
 

Каты коммуналь калдыкларны  җыю урынын  (мәйданчыгын)  Татарстан 
Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районы   “Шумбут авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге территориясендә   каты коммуналь калдыкларны  җыю 
урыннары  (мәйданчыклары)   Реестрына   кертүне үтенәм: 

           1.ККК   җыю урынының (мәйданчыгының)    урыны турында  мәгълүматлар: 

 

1.1. Адрес: _________________________________________________________ 

 

1.2. Географик  координатлары: ______________________________________ 

 

          2.ККК   җыю урынының (мәйданчыгының)    техник характеристикалары  
турында   мәгълүматлар:  

 

2.1. капламы: ______________________________________________________ 

 

2.2. мәйданы: ______________________________________________________ 

 

2.3.күләмнәрен күрсәтеп, урнаштырылган  һәм   урнаштыруга  
планлаштырыла торган  контейнерлар һәм бункерлар саны: 
_____________________________________________________ 

 

           3. ККК   җыю урынының (мәйданчыгының) милекчесе турында  

мәгълүматлар:    

 

3.1. ЮЗ өчен: 

 

 



 

тулы исеме: ______________________________________________ 

ЕГРЮЛ (ЮЗБДР да)  язмада  теркәү номеры: 

_____________________________________________ 

 

фактик  адрес: _________________________________________________ 

 

         3.2.  ИП (ИЭ) өчен: 

 

Ф.И.А.и.: __________________________________________________________ 

 

ЕГРИП (ИЭБДР да)язмада  теркәү номеры:: 

_____________________________________________ 

 

яшәү урыны буенча теркәлү адресы: _______________________________ 

3.3. ФЗ өчен: 

 

Ф.И.А.и.: __________________________________________________________ 

 

Паспортның   яки шәхеснетаныклаучыбашкадокументныңсериясе, 

номерыһәмбирелүдатасы: 

______________________________________________________________ 

 

яшәүурыныбуенчатеркәлү адресы : _______________________________ 

 

контакт  өченмәгълүматлар: 

________________________________________________ 
         4. Каты коммуналькалдыкларныҗыюурыннарында  (мәйданчыкларында) 
ташлана (өеп куела)   торган  каты 
коммуналькалдыкларныңбарлыккакилүчыганакларытурындамәгълүматлар:  
 
         4.1. физик һәм юридик затлар  эшчәнлеген гамәлгә ашырганда  барлыкка 
килүче   ККК ны  тиңдәшле җыю  урынына (мәйданчыгына) ташлана  (өеп куела) 
торган     капиталь төзелешнең бер яки берничә объекты, җирлек территориясе  
(террриториянең бер өлеше)    турында мәгълүматлар: 
__________________________________________________________________ 

Гаризага теркәлә: 

 

           1. 1:2000 масштаблы картада ККК җыю  урынының  (мәйданчыгының)  

урнашу схемасы. 

          Гариза бирүче тапшырыла торган мәгълүматлар һәм документларның 

чын булуын һәм дөреслеген раслый. 

 

Гариза   бирүче: 

“___” ___________ 20__ ел _________________/ __________/ 

 



 
Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль  районы  Шумбут  авыл 

җирлеге Башкарма комитетының 2019 

елның 17 апрелендәге  7 номерлы 

карарына кушымта №3 

 

 
  Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районы  Шумбут авыл җирлегендә  

каты коммуналь калдыкларны  җыю урыннары    Реестры  

 

 

№ ________ җирлек Урыннарның (мәйданчыкларның) 

урнашу урыны 

Техник  характеристикалары Милекче (исеме, инн) Калдыкларның 

барлыкка килү 

чыганаклары 

(калдыклар барлыкка 

килә торган оешма һәм 

территория)  

адрес географик 

координаталары 

мәйданчыкның 

капламы 

мәйдан, 

кв.м 

 

контейнерлар 

саны 

күләм, 

куб.м 

тулы  исеме ЕГРЮЛ 

(ЮЗБДР да) 

язманың  

теркәү номеры 

           

 

Кушымталар: 

 

     1.1:2000 масштаблыкартада ККК җыюурыннарының  (мәйданчыкларының)  урнашу схемалары.  

 

 

 


