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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» марта 2019 год

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
«Чемодур» авыл жирлеге муниципаль берэмлек 
территориясендэ каты коммуналь калдыклар жыю 
урыннарын (мэйданчыкларны) тезу Ьэм аларньщ 
реестрын алып бару Кагыйдэлэрен раслау турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 
елныц 6 октябрендэге 131-03 номерлы федераль законнар, «Ж^итештеру Ьэм куллану 
калдыклары турында» 1998 елньщ 24 июнендэге 89-ФЗ номерлы, «Житештеру Ьэм куллану 
калдыклары Турында» федераль законга Ном Россия Федерациясенен аерым закон актларына 
узгэрешлэр керту хакында» 2017 елньщ 31 декабрендэге 503-Ф3 номерлы федераль законнар 
нигезендэ, Россия Федерациясе Хекумэтенец» каты коммуналь калдыкларны жыю Ьэм аларньщ 
реестрын алып бару Кагыйдэлэрен раслау турында» 2018 елныц 31 августындагы 1039 номерлы 
карары нигезендэ , карар бирэм :

1. Расларга:
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Чемодур» авыл жирлеге 

муниципаль берэмлек территориясендэ каты коммуналь калдыклар жыю урыннарын 
(мэйданчыкларын) тезеклэндеру Ьэм аларньщ реестрын алып бару кагыйдэлэрен, 1 нче кушымта 
нигезендэ;

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Чемодур» авыл жирлегендэ каты 
коммуналь калдыклар жыю урыннарын (мэйданчыкларын) булдыруны, Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы «Чемодур» авыл жирлеге муниципаль берэмлегенец Башкарма 
комитеты белэн килештеру турында гариза формасын, 2 нче кушымта нигезендэ;

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Чемодур» авыл жирлеге 
муниципаль берэмлек территориясендэ каты коммуналь калдыклар жыелу урыны (мэйданы) 
турындагы мэгълуматларны реестрга керту очен гариза формасын, 3 нче кушымта нигезендэ;

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Чемодур» авыл жирлеге 
муниципаль берэмлек территориясендэ каты коммуналь калдыкларны жыю урыннары 
(мэйданчыклары) Реестры формасын, 4 нче кушымта нигезендэ.

2. Олеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгьлумат рэсми порталында»: 
http://pravo.tatarstan.ru. веб-адрес буенча урнаштыру юлы белэн халыкка игълан итэргэ Ьэм 
Азнакай муниципаль районыныц Интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ: 
http//aznakayevo.tatarstan.ru. веб-адрес буенча урнаштырырга.

3. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны узем артыннан калдырам.
Башлык

КАРАР
№41

mailto:ChmdAzn@tatar.ru
http://pravo.tatarstan.ru


Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы 
Чемодур авыл жирлеге 
Башкарма комитеты карарына 
кушымта
22.03.2019 ел №41

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Чемодур» авыл жирлеге
муниципаль берэмлегенен 

каты коммуналь калдыклар жыю урыннарын (мэйданчыкларны) тезеклэндеру Ьэм
аларньщ реестрын алып бару 

Кагыйдэлэре

I. Гомуми Нигезлэмэлэр

1. Элеге кагыйдэлэр каты коммуналь калдыклар жыю урыннарын (мэйданчыкларын) 
булдыру тэртибен, каты коммуналь калдыклар жыю урыннары реестрын (мэйданчыклар) 
булдыру Ьэм алып бару кагыйдэлэрен, курсэтелгэн реестрныц эчтэлегенэ карата талэплэрне 
билгели.

2. Каты коммуналь калдыкларны жыю урыннары (мэйданчыклары) халыкныц санитар- 
эпидемиологик иминлеге Ьэм Россия Федерациясенец башка законнары, шулай ук муниципаль 
берэмлекне тезеклэндеру кагыйдэлэре елкэсендэ Россия Федерациясе законнары талэплэренэ 
туры килергэ тиеш.

II. Каты коммуналь калдыклар жыю урыннарын (мэйданчыкларын) булдыру тэртибе

3. Каты коммуналь калдыкларны жыю урыннары (мэйданчыклары) жирле узидарэ 
органнары тарафыннан булдырыла, бу бурыч башка затларга йеклэнгэн очраклардан тыш. 
Ж^ирле узидарэ органнары муниципаль берэмлекне тезеклэндеру кагыйдэлэре талэплэре, 
халыкныц санитар-эпидемиологик иминлеге елкэсендэ Россия Федерациясе законнары талэплэре 
Ьэм каты коммуналь калдыкларны жыю урыннарына (мэйданчыкларына) талэплэрне билгели 
торган башка Россия Федерациясе законнары талэплэре нигезендэ карар кабул иту юлы белэн 
каты коммуналь калдыклар туплау урыннарын (мэйданчыкларын) тези.

4. Россия Федерациясе законнары нигезендэ каты коммуналь калдыкларны жыю урынын 
(мэйданчыгын) тезу бурычы башка затларга туры килсэ, мондый затлар каты коммуналь 
калдыкларны жыю урыннарын (мэйданчыкларын) булдыруны Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Чемодур авыл жирлеге Башкарма комитеты белэн (алга таба - мерэжэгать 
итуче, Башкарма комитет) вэкалэтле орган тарафыннан билгелэнэ торган язма гариза формасы 
нигезендэ килештерэлэр (алга таба - гариза).

5. Башкарма комитет гаризаны кергэн кеннэн соц 10 календарь кеннэн дэ соцга калмыйча
карый.

6. Халыкныц санитария-эпидемиология иминлеге елкэсендэ Россия Федерациясе 
законнары талэплэрен утэу предметына карата заявканы бэялэу максатларында Башкарма 
комитет каты коммуналь калдыклар жыелган урыннарга (мэйданчыкларга) карата Федераль 
дэулэт санитар-эпидемиология кузэтчелеген гамэлгэ ашырырга вэкалэтле федераль башкарма 
хакимият органыныц тиешле территориаль органы позициясен сорый (алга таба-запрос).

Башкарма хакимият федераль дэулэт санитар-эпидемиология кузэтчелеген гамэлгэ 
ашырырга вэкалэтле федераль башкарма хакимият органы башкарма комитет талэбе буенча 
бэялэмэ эзерли Ьэм аны гарызнамэ кергэн кеннэн алып 5 календарь кеннэн дэ соцга калмыйча 
вэкалэтле органга жибэрэ.

Запрос жибэрелгэн очракта гаризаны карау срогы Башкарма комитет карары буенча 20 
календарь кенгэ кадэр арттырылырга мемкин, шул ук вакытта мерэжэгать итучегэ мондый карар



кабул ителгэн кеннэн алып 3 календарь кеннэн дэ сонга калмыйча Башкарма комитет 
тарафыннан тиешле белдеру жибэрелэ.

7. Гаризаларны карау нэтижэлэре буенча Башкарма комитет каты коммуналь 
калдыкларны жыю урынын (мэйданчыгын) тезуне килештеру яки килештеру турында карар 
кабул итэ.

8. Башкарма комитет тарафыннан каты коммуналь калдыкларны жыю урынын 
(мэйданчыгы) булдыруны килештерудэн баш тарту ечен нигез булып тора:

а) гариза билгелэнгэн формага туры килмэве;
б) каты коммуналь калдыкларны жыю урыннары (мэйданчыклары) муниципаль 

берэмлекне тезеклэндеру кагыйдэлэре, халыкныц санитар-эпидемиологик иминлеге елкэсендэ 
Россия Федерациясе законнары, каты коммуналь калдыкларны жыю урыннарына 
(мэйданчыкларына) талэплэрне билгели торган башка Россия Федерациясе законнары 
талэплэренэ туры килмэве.

9. Кабул ителгэн карар турында Башкарма комитет мерэжэгать итучегэ элеге 
Кагыйдэлэрнец 5 Ьэм 6 пунктлары белэн билгелэнгэн вакытка хэбэр итэ. Каты коммуналь 
калдыклар жыю урынын (мэйданчыгын) тезуне килештерудэн баш тарту турындагы карарда 
мондый баш тартуныц нигезе мэжбури рэвештэ курсэтелэ.

10. Каты коммуналь калдыклар жыю урынын (мэйданчыгын) тезуне килештерудэн баш 
тарту нигезен бетергэннэн соц, мерэжэгать итуче, Кагыйдэлэрнец элеге булегендэ билгелэнгэн 
тэртиптэ каты коммуналь калдыклар жыю урынын (мэйданчыгын) тезуне килештеру ечен, 
Башкарма комитетка кабат мерэжэгать итэргэ хокуклы.

III.. Каты коммуналь калдыклар жыю урыннары (мэйданчыклары) реестрын
формалаштыру Ьэм алып бару кагыйдэлэре, аныц эчтэлегенэ карата талэплэр

11. Каты коммуналь калдыклар жыю урыннары (мэйданчыклары) реестры (алга таба - 
реестр) каты коммуналь калдыклар жыю урыннары (мэйданчыклары) турында мэгьлуматлар 
базасы булып тора.

12. Реестр кэгазьдэ Ьэм Башкарма комитет тарафыннан электрон рэвештэ алып барыла. 
Реестрга мэгьлуматлар Башкарма комитет тарафыннан каты коммуналь калдыклар жыю урыны 
(мэйданчыгы) булдыру турында белешмэлэр керту турында Карар кабул ителгэн кеннэн алып 5 
эш кене эчендэ кертелэ.

13. Каты коммуналь калдыклар жыю урыны (мэйданчыгы) турында белешмэлэр реестрга 
кертелгэннэн соц 10 эш кене эчендэ, Россия Федерациясенец шэхси мэгьлуматлар турындагы 
законнары талэплэрен утэп Азнакай муниципаль районыныц Башкарма комитеты тарафыннан 
«Интернет» мэгьлумат-телекоммуникация челтэрендэ: http//aznakayevo.tatarstan.ru веб-адресы 
буенча урнаштырыла . Курсэтелгэн белешмэлэр тулэу алмыйча чиклэнмэгэн затлар даирэсенэ 
танышу ечен ачык булырга тиеш.

14. Реестр Россия Федерациясенец дэулэт телендэ алып барыла.
15. «Житештеру Ьэм куллану калдыклары турында» 1998 елньщ 24 июнендэге 89-ФЗ 

номерлы Федераль законный 13.4 статьясындагы 5 пункты нигезендэ реестр тубэндэге 
булеклэрне уз эченэ ала:

каты коммуналь калдыклар жыю урыннары (мэйданчыклары) турында мэгьлуматлар;
каты коммуналь калдыкларны жыю урыннарыныц (мэйданчыкларныц) техник 

характеристикалары турында мэгьлуматлар;
каты коммуналь калдыклар жыю урыннарыныц (мэйданчыкларыныц) милекчелэре 

турында мэгьлуматлар;
каты коммуналь калдыкларны жыю урыннарында (мэйданчыкларда) жыела торган каты 

коммуналь калдыклар барлыкка килу чыганаклары турында мэгьлуматлар.
16. «Каты коммуналь калдыклар жыю урыннарыныц (мэйданчыкларыныц) урнашу 

турында мэгьлуматлар» булегендэ каты коммуналь калдыкларны жыю урыннарыныц адреслары 
Ьэм (яисэ) географик координатлары, шулай ук каты коммуналь калдыклар туплау урыннарын 
(мэйданчыкларын) урнаштыру схемасы турында белешмэлэр бар.



Каты коммуналь калдыкларны жыю урыннарын (мэйданчыкларын) урнаштыру схемасы 
муниципаль берэмлек картасында каты коммуналь калдыклар жыю урыннарын 
(мэйданчыкларын) табу турында мэгълуматларны чагылдыра 1:2000.

17. "Каты коммуналь калдыклар жыелу урыннарыныц (мэйданчыкларыныц) техник 
характеристикалары турында мэгьлуматлар» булегендэ кулланыла торган катлам, мэйдан, 
урнаштырылган Ьэм урнаштыру планлаштырыла торган контейнерлар Ьэм бункерларныц кулэме 
турында мэгьлуматлар бар.

Каты коммуналь калдыклар белэн эш иту буенча региональ оператор тарафыннан 
куреэтелэ торган мэгълумат нигезендэ билгелэнгэн Ьэм урнаштыру планлаштырыла торган 
контейнерлар Ьэм бункерлар турында мэгълумат тезелэ.

Контейнерлар урнаштыру планлаштырыла торган мэгълумат башкарма комитет 
тарафыннан каты коммуналь калдыклар белэн эш иту буенча Тебэк операторыныц тэкъдимнэрен 
исэпкэ алып билгелэнэ, аныц эшчэнлек зонасында каты коммуналь калдыкларны жыю урыннары 
(мэйданчыклары) урнаштырыла.

18. "Каты коммуналь калдыклар жыю урыннарыныц (мэйданчыкларыныц) милекчелэре 
турында мэгьлуматлар» булегендэ тубэндэге белешмэлэр бар:

юридик затлар, шул исэптэн дэулэт хакимияте Ьэм жирле узидарэ органнары ечен-юридик 
затларныц Бердэм дэулэт реестрында язуныц тулы исеме Ьэм теп дэулэт теркэу номеры, 
факттагы адрес;

шэхси эшмэкэрлэр ечен-шэхси эшкуарларныц бердэм дэулэт реестрында язуныц теп 
дэулэт теркэу номеры, яшэу урыны буенча теркэу адресы;

шэхси эшмэкэрлэр ечен-шэхси эшкуарларныц бердэм дэулэт реестрында язуныц теп 
дэулэт теркэу номеры, яшэу урыны буенча теркэу адресы;

19. «Каты коммуналь калдыклар жыелу урыннарында (мэйданчыкларда) жыела торган 
каты коммуналь калдыклар барлыкка килу чыганаклары турында мэгьлуматлар» булегендэ 
физик Ьэм юридик затларда эшчэнлеклэрен башкарганда каты коммуналь калдыклар барлыкка 
килэ торган каты коммуналь калдыклар барлыкка килэ торган бер яки берничэ Капиталь тезелеш 
объекты, жирлек территориясе (территориянец бер елеше) турында мэгьлуматлар.

20. Каты коммуналь калдыкларны жыю урыны (мэйданчыгы) элеге Кагыйдэлэрнец 3 
пункты нигезендэ жирле узидарэ органы тарафыннан тезелгэн очракта, каты коммуналь 
калдыкларны жыю урыны (мэйданчыгы) турында белешмэлэр Башкарма комитет тарафыннан 
аны тезу турында Карар кабул ителгэн кеннэн алып 3 эш кененнэн дэ соцга калмыйча реестрга 
кертелергэ тиеш.

21. Эгэр каты коммуналь калдыкларны жыю урыны (мэйданчыгы) мерэжэгать итуче 
тарафыннан тезелгэн булса, ул Башкарма комитетка каты коммуналь калдыкларны жыю урыны 
(мэйданчыгы) турында мэгълуматларны реестрга керту турында гариза белэн аны куллана 
башлаган кеннэн алып 3 эш кененнэн дэ соцга калмыйча мерэжэгать итэргэ тиеш.

22. Мерэжэгать итуче башкарма комитетка каты коммуналь калдыкларны жыю урыны 
(мэйданчыгы) турында мэгълуматларны Башкарма комитет тарафыннан билгелэнгэн форма 
буенча реестрга керту турында гариза жибэрэ.

23. Каты коммуналь калдыклар жыю урыны (мэйданы) турында мэгълуматларны реестрга 
керту турындагы гаризаларны карау Башкарма комитет тарафыннан алынган кеннэн алып 10 эш 
кене эчендэ гамэлгэ ашырыла.

24. Каты коммуналь калдыкларны жыю урыны (мэйданы) турында мэгълуматларны керту 
турындагы гаризаларны карау нэтижэлэре буенча Башкарма комитет реестрга каты коммуналь 
калдыкларны жыю урыны (мэйданы) турындагы мэгълуматларны реестрга керту яки мондый 
мэгълуматларны Реестрга кертудэн баш тарту турында карар кабул итэ.

25. Каты коммуналь калдыкларны жыю урыны (мэйданчыгы) турында мэгълуматларны 
Реестрга кертудэн баш тарту турындагы карар тубэндэге очракларда кабул ителэ:

а) каты коммуналь калдыкларны жыю урыны (мэйданы) турында мэгълуматларны 
билгелэнгэн форма реестрына керту турында гариза туры килмэу;

б) каты коммуналь калдыкларны жыю урыны (мэйданы) турында мэгълуматларны 
реестрга керту турында гаризада дерес булмаган мэгълумат булу;



в) Башкарма комитет тарафыннан каты коммуналь калдыклар жыю урыны (мэйданчыгы) 
булдыру белэн килештеру булмау.

26. Каты коммуналь калдыкларны жыю урыны (мэйданчыгы) турындагы мэгълуматларны 
Реестрга кертудэн баш тарту турындагы карарда мондый баш тартуныц нигезе мэжбури рэвештэ 
курсэтелэ.

27. Башкарма комитет мерэжэгать итучегэ кабул ителгэн карар турында аны кабул иткэн 
кеннэн алып 3 эш кене эчендэ хэбэр итэ.

28. Баш тарту нигезен бетергэннэн сон, лэкин каты коммуналь калдыклар жыелу урыны 
(мэйданы) турында белешмэлэрне реестрга кертудэн баш тарту турында Карар кабул ителгэннэн 
соц 30 кеннэн дэ соцга калмыйча, мерэжэгать итуче башкарма комитетка каты коммуналь 
калдыкларны жыю урыны (мэйданчыгы) турында белешмэлэрне реестрга керту турында гариза 
белэн кабат мерэжэгать итэргэ хокуклы. Башкарма комитетка кабат кергэн гариза элеге 
Кагыйдэлэрнец 2227 пунктлары белэн билгелэнгэн тэртиптэ Ьэм срокларда карала.

29. Мерэжэгать итуче башкарма комитетка реестр дагы мэгьлуматларныц нинди 
узгэрешлэр кертелуе турында, мондый узгэрешлэр барлыкка килгэн кеннэн соц 5 эш кененнэн дэ 
соцга калмыйча хэбэр итэргэ тиеш.



Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы 

Чемодур авыл жирлеге 
Башкарма комитеты карарына 
кушымта
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Чемодур» авыл жирлегендэ каты 
коммуналь калдыклар щ>ио урыннарын (мэйданчыкларын) булдыруны, Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы «Чемодур» авыл жирлеге муниципаль 

берэмлегенец Башкарма комитеты белэн килештеру турында гариза

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Чемодур» авыл жирлеге 
муниципаль берэмлек территориясендэ каты коммуналь калдыклар жыю урыны (мэйданчыгы) 
булдыруны килештеруегезне сорыйм:

1. Каты кенкуреш калдыклары жыелу урыны (мэйданчыгы) турында мэгьлуматлар:
1.1. Адресы:__________________________________ ______________________
1.2. Г еографик координатлар:____________________________________
2. ТК туплау ечен куздэ тотылган урын (мэйданчык) техник характеристикалары 

турында мэгьлуматлар:
2.1. каплама:______________________________________________________
2.2. мэйдан:______________________________________________________
2.3. кулэмнэре белэн курсэтелгэн контейнерлар Ьэм бункерлар 

саны: _
3. Планлаштырылган урын (мэйданчык) хужасы турында мэгълумат:
3.1. Юридик затлар ечен:

тулы атамасы:___________________________________________
ЕГРЮЛда курсэтелгэн ОГРН:___________________________________
факттагы адресы:_____________________________________________

3.2. ИП ечен:
Ф .И .О ._______________________________________________________

ЕГРИПда курсэтелгэн ОГРН :__________________________________
яшэу урыны буенча теркэу адресы:___________________________
3.3. Физик затлар ечен:

Ф.И.О.:___________________________________________________
паспорт яки шэхесне раслаучы башка документ сериясе, номеры Ьэм

датасы:________________________________________________
яшэу урыны буенча теркэу адресы:___________________________
элемтэ ечен мэгълумат:_________________________________________

4. Каты кенкуреш калдыклары жыелу урынында (мэйданчыкта) складлау 
планлаштырыла торган каты кенкуреш калдыклары барлыкка килунец фаразланыла торган 
чыганаклары турында мэгьлуматлар:

4.1. жирлекнец бер яки берничэ капиталь тезелеш объекты, территориясе 
(территориясенец бер елеше) турында мэгьлуматлар, эшчэнлек алып барганда физик Ьэм юридик 
затларда тиешле урында (мэйданчыкта) складларга планлаштырыла торган каты кенкуреш 
калдыклары барлыкка килуе турында
мэнълумат:____________________________________________

Г аризага теркэлэ:
1. Масштабтагы ТК туплау урынын (мэйданчыкларны) урнаштыру схемасы 1:2000.

Гариза бируче тэкъдим ителгэн мэгьлуматларныц Ьэм документларныц чынлыгын Ьэм 
дереслеген раслый.

Гариза бируче:
«___» ___________ 20__ ел /



Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы 
Чемодур авыл жирлеге 
Башкарма комитеты карарына 
кушымта
22.03.2019 ел №41

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Чемодур» авыл жирлеге 
муниципаль берэмлек территориясендэ каты коммуналь калдыкларны жыю урыннары

(мэйданчыклары) Реестры

№
п/п

Каты кенкуреш 
калдыкларын жыю 

урыннары 
(мэйданчыклары) 

турында 
мэгьлуматлар 

(адрес Ьэм (яки) 
географик 

координатлар 
турында 

мэгьлуматлар)

ТКО туплау 
урыннарыныц 

(мэйданчыкларыныц) 
техник 

характеристикалары 
турында 

мэгьлуматлар 
(кулланыла торган 
каплау, мэйданы, 

урнаштырылган Ьэм 
урнаштыру 

планлаштырыла 
торган контейнерлар 
Ьэм бункерлар саны 

турында 
мэгьлуматлар, 

аларньщ кулэмен 
курсэтеп)

Каты кенкуреш 
калдыкларын жыю 

урыннары 
(мэйданчыклары) 

милекчелэре турында 
мэгьлуматлар: 
(юридик затлар 

ечен:тулы 
исеме,ОГРН, адресы;

ИП ечен: Ф.И.О., 
ОГРН ЕГРИП, яшэу 
урыны буенча теркэу 

адресы;
Физик затлар ечен: 
Ф.И.О., паспорт яки 
шэхесне раслаучы 
башка документ 

сериясе, номеры Ьэм 
датасы, яшэу урыны 

буенча теркэу 
адресы, элемтэ ечен 

мэгълумат)

Каты коммуналь 
калдыклар барлыкка 

килу чыганаклары 
турында мэгълумат 

(жирлек 
территориясенец бер 

яки берничэ Капиталь 
тезелеш объекты 

турында мэгълумат), 
эшчэнлек башкарганда 

физик Ьэм юридик 
затларда тиешле 

урыннарда 
(мэйданчыкларда) 
жыела торган каты 

кенкуреш калдыклары 
барлыкка килуе)

Кушымта:
1. Масштабтагы каты кенкуреш калдыкларын жыю урыннарын (мэйданчыкларын) урнаштыру 
схемалары 1:2000.


