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Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә каты 

коммуналь калдыклар җыю урыннарын (мәйданчыкларын) булдыруны 

килештерү тәртибен раслау турында 

 
 

 Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә санитар-

экологик хәлне яхшырту максатларында, 1998 елның 24 июнендәге № 89-ФЗ 

«Җитештерү һәм куллану калдыклары турында»гы Федераль закон, 2002 елның 

10 гыйнварындагы  7-ФЗ номерлы  «Әйләнә-тирә мохитне саклау турында» гы 

Федераль закон, 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗномерлы «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

гы Федераль закон нигезендә, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2018 елның 31 

августындагы  1039 номерлы «Каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарын 

(мәйданчыкларын) төзекләндерү һәм аларның реестрын алып бару 

Кагыйдәләрен раслау турында» карары, СанПиНның 42-128-4690-88номерлы 

«Торак урыннар территорияләрен карап тотуның санитар кагыйдәләре» 

нигезендә, Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ: 

1.Тәкъдим ителгәнне расларга: 

Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә каты 

коммуналь калдыклар җыю урыннарын (мәйданчыкларын) булдыруны 

килештерү тәртибе; 

Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә каты 

коммуналь калдыклар җыелу урыны (мәйданы) турында белешмәләрне каты 

коммуналь калдыклар җыю урыннары (мәйданчыклары) реестрына кертү 

турында гариза формасы. 



2.Әлеге карраны рәсми публикатор - «Лениногорские вести» газетында 

һәм Интернет челтәрендәге рәсми сайтта урнаштырырга.  

 

 

 

Җитәкче вазифаларын башкаручы 

  

А.А.Мөхәмәтшин 

 
И.В.Ульянова 

5-09-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Расланды 

 



Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитеты 

карары 

 

«29» июль, 2019 ел, № 17 

 

 

Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә 

каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын 

(мәйданчыкларын) булдыруны 

                                                     килештерү тәртибе 

 

 

1. Әлеге тәртип физик затлар, юридик затлар һәм Россия Федерациясе 

законнары белән билгеләнгән очракларда ККК, җирле үзидарә органнары белән 

каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарын (мәйданчыкларын) булдыру 

бурычын йөкли торган индивидуаль эшкуарлар тарафыннан каты коммуналь 

калдыкларны (алга таба - тәртип) җыю урынын (мәйданчыгын) булдыруны 

килештерү процедурасын билгели. 

2.Каты көнкүреш калдыкларын җыю урыннарын (мәйданчыкларын) 

булдыру җирле үзидарә органы белән килешү нигезендә, әлеге Тәртипкә № 1 

кушымта нигезендә язма гариза (алга таба - гариза) нигезендә гамәлгә 

ашырыла. 

3.Гариза физик яисә юридик зат, шәхси эшмәкәр (алга таба - гариза 

бирүче) яисә мөрәҗәгать итүченең Лениногорск шәһәре администрациясенә 

(алга таба - вәкаләтле орган) вәкиле тарафыннан бирелә. Гариза аның вәкаләтле 

органга кергән көнне теркәлә. Гаризаны электрон почта аша җибәргәндә, эшсез 

вакытта вәкаләтле органның якындагы эш көне дип санала. Гариза Ике яки 

аннан күбрәк кеше тарафыннан бирелә алмый. 

4. Вәкаләтле орган гаризаны ул кергән көннән алып 10 календарь 

көненнән дә соңга калмыйча карый. 

5. Гаризада күрсәтелергә тиеш: 

а) гариза физик зат тарафыннан бирелгән очракта, гариза бирүченең 

фамилиясе, исеме һәм атасының исеме, яшәү урыны һәм шәхесне раслаучы 

документ реквизитлары; 

б) юридик затларның бердәм дәүләт реестрында мөрәҗәгать итүченең 

исеме, урнашу урыны, оештыру-хокукый рәвеше һәм дәүләт теркәве турында 

белешмәләр-юридик зат тарафыннан гариза бирелгән очракта; 

в) мөрәҗәгать итүче вәкиленең фамилиясе, исеме һәм (булган очракта) 

атасының исеме һәм аның вәкаләтләрен раслый торган документ реквизитлары 

- гариза гариза гариза бирүченең вәкиле тарафыннан бирелгән очракта; 

г) шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт реестрындагы язманың 

фамилиясе, исеме, атасының исеме, Төп дәүләт теркәү номеры, яшәү урыны 

буенча теркәлү адресы, - шәхси эшмәкәр тарафыннан гариза бирелгән очракта; 



д) почта адресы, электрон почта адресы, гариза бирүче яки гариза бирүче 

вәкиле белән элемтә өчен телефон номеры; 

е) ККК туплау урынын (мәйданчыгын) булдыру буенча эшләрне башкару 

вакыты; 

ж) гаризаны карау нәтиҗәләрен алу ысулы. 

6.Заявкага теркәлә: 

а) гариза мөрәҗәгать итүченең һәм гариза бирүче вәкиленең шәхесен 

таныклаучы документларның һәм гариза бирүче вәкиле тарафыннан бирелгән 

очракта, гариза бирүче вәкиленең вәкаләтләрен раслый торган документның 

күчермәләре; 

б) территориянең кадастр планында җир кишәрлегеннән яисә җир 

кишәрлегенең кадастр планында 1:2000 масштабында башкарылган чикләр 

схемасы, әлеге Тәртипкә 3 нче кушымта нигезендә форма буенча - объектны 

урнаштыруга бәйле рәвештә җир кишәрлегеннән яисә җир кишәрлегенең бер 

өлешеннән (күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрын алып барганда 

кулланыла торган координаталар системасыннан файдаланып) файдалану 

планлаштырылган очракта, ККК туплау урынын (мәйданын) урнаштыру 

схемасы (планы),; 

в) ККК җыю өчен урын (мәйданчык) урнаштыру өчен җир 

кишәрлегеннән, корылманың урнашу зонасына керә торган яки сак зоналары 

объектны урнаштыру зонасына керә торган инженерлык коммуникацияләре 

хуҗаларын файдалануга ризалык; 

г) проект документлары (ул булмаганда - проект алды карары) яки 

гадиләштерелгән сурәтне, ККК җыю өчен урынның (мәйданчыкның) төп 

параметрларын, эре габаритлы калдыкларны туплау урыны булуны үз эченә 

алган эскиз сызымы; 

д) күпфатирлы йортның гомуми мөлкәте составына ККК тупланган 

урынны (мәйданчыкны) кертү турында күпфатирлы йортның гомуми 

милекчеләренең гомуми җыелышының карары (муниципаль милектәге 

җирләрдә яисә җир кишәрлекләрендә ККК тупланган урын (мәйдан) барлыкка 

килгән очракта, шулай ук дәүләт милке чикләнмәгән очракта). 

7. Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге өлкәсендә Россия 

Федерациясе законнары таләпләренең үтәлешен бәяләү максатларында, ККК 

вәкаләтле орган кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә 

күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы (Татарстан) 

буенча идарәсенең Әлмәт, Зәй, Лениногорск, Сарман районнарында (алга таба - 

запрос) территориаль бүлеге позициясен соратып ала. 

Гарызнамәне җибәргән 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 өч 

календарь көненнән дә соңга калмыйча вәкаләтле орган тарафыннан тиешле 

хәбәрнамә җибәрелә. 

8. Гаризаларны карау нәтиҗәләре буенча вәкаләтле орган ККК туплау 

урынын (мәйданын) төзүне Килештерү яки килештерүдән баш тарту турында 

Карар кабул итә. Каты көнкүреш калдыкларын җыю урынын (мәйданчыгын) 



булдыруны Килештерү яисә килештерүдән баш тарту турында карар әлеге 

Тәртипкә 2 нче кушымта нигезендә форма буенча төзелә. 

9. ККК тупланган урын (мәйдан) булдыруны Килештерү вәкаләтле органның 

баш тартуы нигезләре булып тора: 

а) гаризаның билгеләнгән формада туры килмәве; 

б) каты коммуналь калдыклар җыю урынының (мәйданчыгының) Лениногорск 

шәһәрен төзекләндерү кагыйдәләре таләпләренә, халыкның санитар-

эпидемиологик иминлеге өлкәсендә Россия Федерациясе законнары, каты 

коммуналь калдыклар җыелу урыннарына (мәйданчыкларына) таләпләрне 

билгели торган башка Россия Федерациясе законнары таләпләренә туры 

килмәве. 

10. Кабул ителгән карар турында вәкаләтле орган мөрәҗәгать итүчегә әлеге 

Тәртипнең 4 һәм 7 пунктларында билгеләнгән вакытта хәбәр итә. Каты 

көнкүреш калдыкларын җыю урынын (мәйданчыгын) булдырудан баш тарту 

турындагы карарда мәҗбүри рәвештә мондый баш тарту нигезе күрсәтелә. 

11.ККК тупланган урынны (мәйданчыкны) килештерүдән баш тарту нигезен 

бетергәннән соң, гариза бирүче әлеге Тәртиптә билгеләнгән тәртиптә урын 

(мәйданчыкны) булдыруны килештерү өчен вәкаләтле органга кабат 

мөрәҗәгать итәргә хокуклы.__ 

                                       ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кушымта № 1 

Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлеге территориясендә каты 

коммуналь калдыклар җыю 

урыннарын (мәйданчыкларын) 



булдыру тәртибен килештерү 

тәртибенә 

 

(Форма) 

Заявка 

 

 

“Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитеты җитәкчесенә

 ____________________________

____________________________ 

          __________________________ 

____________________________ 
(юридик зат, шәхси эшмәкәрнең исеме) 

          ИНН________________________

____________________________ 

          Адресы:_____________________

_____________________________  

 ____________________________

____________________________ 

Гариза бирүче белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат 

________________________________ 

________________________________________________________________         

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 Почта адресы, электрон адрес, телефон) 

 

яисә 

_____________________________

_____________________________

___________________________ 
   (Ф.И.О. тулысы беләгн) 

Паспорт:  



серия ______ номер ___________ 

Кем 

биргән____________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Кайчан__________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Почта адресы:______________ 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

 

 

Гариза бирүче белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат: 

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________ 

 

Каты коммуналь калдыкларны җыю урынын (мәйданчыгын)булдыруны 

килештерү турында гариза 

 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 31.08.2018 ел, № 1039 «каты коммуналь 

калдыкларны җыю урыннарын (мәйданчыкларын) төзекләндерү һәм аларның 

реестрын алып бару Кагыйдәләрен раслау турында" гы карары нигезендә, каты 

коммуналь калдыкларны җыю урынын (мәйданчыгын) булдыруны 

(мәйданчыкларын) түбәндәге адрес буенча килештерүегезне 

сорыйм:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

__. 

Каты коммуналь калдыклар җыю урыны (мәйданнары) җир 

кишәрлегендә урнаштырылачак: күпфатирлы йортның гомуми милеге 

составына кергән яисә муниципаль милектәге җирләрдә яки җир 

кишәрлекләрендә, шулай ук дәүләт милке чикләнмәгән (кирәкле дип 

ассызыкларга кирәк) җир кишәрлегендә.                                                                                                            

җир кишәрлегенең адресы , координатасы (яки җир кишәрлегенең адресы 



булмаса, җир кишәрлегенең урнашу урыны башкача 

тасвирлана.)__________________________________________________________

_____; 

Җир участогының кадастр номеры - ___________________________ _; 

объектны урнаштыру белән бәйле рәвештә җир һәм җир 

кишәрлекләреннән файдалану вакыты - 

____________________________________________; 

каты коммуналь калдыклар җыелу урынын (мәйданчыгын) урнаштыру 

буенча эшләрне башкару вакыты __________________________________; 

каты коммуналь калдыклар җыелу урынын (мәйданчыгын) урнаштыруга 

планлаштырыла торган мәйдан, аларның күләмен күрсәтеп, контейнерлар һәм 

бункерлар урнаштыруга планлаштырылган һәм аларның саны турында 

белешмәләр _______________________________________________________; 

каты коммуналь калдыклар җыю урынында (мәйданда) җыелырга 

тиешле каты коммуналь калдыклар барлыкка килү чыганаклары турында 

белешмәләр (бер яки берничә Капиталь төзелеш объекты, территория 

(территориянең бер өлеше), эшчәнлеген башкарганда физик һәм юридик 

затларда каты коммуналь калдыклар тиешле урынга (мәйданчыкка) туплана 

торган каты коммуналь калдыклар барлыкка килә торган каты коммуналь 

калдыклар барлыкка килү турында белешмәләр) 

__________________________________________________________________. 

Нәтиҗә алу ысулы:______________________________ 

Гаризага теркәлә торган документлар: 

1._________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

___________              _____________          ___________________________ 

  (дата)                                                                     (имза)                                              (тулысынча) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


