
    ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЧИСТАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БУЛДЫРЬ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ КАРАРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                     КАРАР 

 

       2019елның 19 июле      №04 

                

Каты коммуналь калдыкларны 

җыю урыннары (мәйданчыклары)   

урнашу схемасын билгеләү һәм төзү турында 

   

“Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында”гы 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезендә”, “Җитештерү һәм куллану калдыклары турында”гы 

1998 елның 24 июнендәге 89-ФЗ номерлы Федераль законның 13.4 статьясына 

таянып, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2018 елның 31 августындагы 1039 

номерлы “Каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын (мәйданчыкларын) 

төзекләндерү һәм аларның реестрын алып бару Кагыйдәләрен раслау 

турында”гы карары белән, Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы 

Булдырь авыл җирлеге башкарма комитеты 

 

Карар бирә: 

 

1. №1 кушымта нигезендә, Чистай муниципаль районының “Булдырь авыл 

җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә каты коммуналь калдыклар 

җыю урыннарын (мәйданчыкларын) булдырырга. 

2. №2 кушымта нигезендә, Чистай муниципаль районының “Булдырь авыл 

җирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә каты коммуналь калдыклар 

җыю урыннарын (мәйданчыкларын) урнаштыру схемасын билгеләргә.  

3. №3 кушымта нигезендә, каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын 

(мәйданчыкларын) булдыруны килештерү турында гариза формасын расларга.  

4. № 4 кушымта нигезендә, каты коммуналь калдыклар җыю урыны (мәйданы), 

каты коммуналь калдыклар җыю урыннары турында мәгълүматларны 

(мәйданчыклары) реестрга кертү турындагы гариза формасын расларга. 

5. Әлеге карарны Чистай муниципаль районының рәсми сайтында, Интернет 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә һәм Булдырь авыл җирлеге башкарма 

комитеты бинасындагы мәгълүмат стендында урнаштыру юлы белән халыкка 

игълан итәргә. 

6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам.                                                          

 
Татарстан Республикасы 

Чистай муниципаль районы 

Булдырь авыл җирлеге башлыгы                                                           Н.Н. Воляков 
 

 



Чистай муниципаль районы 
Булдырь авыл җирлеге 

 Башкарма комитетының  

2019 елның 21 августындагы   

4 нчы номерлы карарына 
1 нче кушымта 

 

Чистай муниципаль районы Булдырь авыл җирлеге территориясендә 

каты коммуналь калдыклар җыю урыннары (мәйданчыклары). 

№ 

т/н 

Каты коммуналь 

калдыкларны җыю 

урыннарының 

(мәйданчыкларының) 

булуы турында 

белешмәләр, каты 

коммуналь 

калдыклар җыю 

урыннарының 

(мәйданчыкларының) 

адресы һәм 

географик 

координатлары 

турында белешмәләр, 

шулай ук каты 

көнкүреш 

калдыкларын җыю 

урыннарын 

(мәйданчыкларын) 

урнаштыру схемасы 

турында белешмәләр 

Каты коммуналь калдыклар җыю урыннарының 

(мәйданчыкларының) техник характеристикалары турында 

белешмәләр 

Каты көнкүреш 

калдыклары 

(мәйданчыкларда) 

җыелган урыннарда 

җыелучы, каты 

көнкүреш 

калдыклары 

турындагы 

белешмәләр 

мәйданчыкның 

капламы 

турында 

мәгълүмат 

Мәйдан 

(мәйданчыкның) 

Контейнерлар 

һәм 

 бункерлар 

саны 

Контейне

рлар 

һәм 
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1 2 3 4 5 6 7 8 17 

1 
Йолдыз поселогы, 

Яшьләр ур., 1 
нигезе - бетон, 

металл койма 
8 9   

11,7 

м3 
  

шәхси сектор (Җиңү 

ур., Савельев ур., 

Новосельская, 

Дальняя, Широкая) 

2 
Йолдыз поселогы, 

Яшьләр ур., 17 
нигезе - бетон, 

металл койма 
12 9   

11,7 

м3 
  

шәхси сектор (Җиңү 

ур., Савельев ур., 

Новосельская, 

Дальняя, Широкая ) 

3 
Йолдыз поселогы, 

Широкая ур.,21 
нигезе - бетон, 

металл койма 
10 3   

3,9 

м3 
  

шәхси сектор 

(Широкая ур., Үзәк 

тыкрыгы) 

4 
Йолдыз поселогы  

Үзәк ур., 1А 
нигезе - бетон, 

металл койма 
6 1   

1,3 

м3 
  

шәхси сектор (Совхоз 

ур., Овражная ур., 

Үзәк ур., Үзәк 

тыкрык) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Йолдыз поселогы  

Совхоз ур.,16 
нигезе - бетон, 

металл койма 
10 2   

2,6 

м3 
  

Шәхси сектор 

(Совхоз урамы) 

6 
Йолдыз поселогы  

Комсомольск ур., 3 
нигезе - бетон, 

металл койма 
6 3   

3,9 

м3 
  

Шәхси сектор 

(Комсомольск урамы 

7 
Йолдыз поселогы  

Комсомольск ур., 9 
нигезе - бетон, 

металл койма 
6 3   

3,9 

м3 
  

Шәхси сектор 

(Комсомольск ур.. 

Специалистов 

тыкрыгы) 

8 
Йолдыз поселогы  

Комсомольск ур., 13 
нигезе - бетон, 

металл койма 
10 3   

3,9 

м3 
  

шәхси сектор 

(Комсомольск 

ур.,Овражная 

тыкрыгы) 

9 
Йолдыз поселогы 

Психинтернат ур. 
нигезе - бетон, 

металл койма 
8 3   

3,9 

м3 
  

шәхси сектор 

(Психинтернат 

урамы) 

10 Булдырь авылы зираты мәйданчык юк   2   
2,6 

м3 
  

шәхси сектор (Үзәк 

ур., Карьер ур.,, 

Зеленая ур,, 1-я 

Гусевка ур., 2-я 

Гусевка, Ключевая, 

Московская, Пасека) 

11 Змеево авылы зираты мәйданчык юк 

  

2 

  

2,6 

м3 

  

Шәхси  сектор 

(Садовая ур.) 



Чистай муниципаль районы 
Булдырь авыл җирлеге 

 Башкарма комитетының  

2019 елның 21 августындагы   

4 нчы номерлы карарына 
2 нче кушымта 

 

Чистай муниципаль районы «Булдырь авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге территориясендә 

каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын (мәйданчыкларын) урнаштыру 

Схемасы 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чистай муниципаль районы 
Булдырь авыл җирлеге 

 Башкарма комитетының  

2019 елның 21 августындагы   

4 нчы номерлы карарына 
3 нче кушымта 

 

Чистай муниципаль районы 
Булдырь авыл җирлеге 

 Башкарма комитетына  

                                                                                                    

Каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын (мәйданчыкларын) булдыруны килештерү 

турында 

 

Гариза 

 

            Чистай муниципаль районының Булдырь авыл җирлеге территориясендә каты 

коммуналь калдыклар җыю урынын (мәйданчыгын) булдыруны килештерүегезне сорыйм. 

_____________________________________________________________________________

_____ 

фамилиясе, исеме һәм (булган очракта) әтисенең исеме (гражданин өчен), атамасы 

(юридик зат өчен),  

 

_____________________________________________________________________________

_____ 

мөрәҗәгать итүченең яшәү урыны (гражданнар өчен), мөрәҗәгать итүченең урнашу 

урыны (юридик зат өчен) 

_____________________________________________________________________________

_____                               гариза бирүченең шәхесен раслаучы документ реквизитлары 

(гражданнар өчен), 

_____________________________________________________________________________

_____            

юридик затларның бердәм дәүләт реестрында юридик затны дәүләт теркәвенә алу 

турындагы язылуның дәүләт теркәү номеры  

 

_____________________________________________________________________________

_____ салым түләүченең идентификацион номеры 

 

Каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданы) турында белешмә: 

 

Каты коммуналь калдыклар җыю урыннарының 

(мәйданчыкларының) урнашуы турында белешмәләр (каты 

ККК туплау урыннарының (мәйданчыкларының) адресы һәм 

географик координатлары турында белешмәләр), шулай ук 

*муниципаль берәмлек картасында каты көнкүреш 

калдыклары җыю урыннарын (мәйданчыкларын) урнашу 

схемасы (1:2000). 

 

 

 

 

Каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарының 

(мәйданчыкларының) техник характеристикалары турында 

белешмәләр (кулланыла торган өслек, мәйданы, 

урнаштырылган һәм урнаштыруга планлаштырыла торган, 

аның күләме күрсәтелгән контейнерлар һәм бункерлар саны 

 

 

 

 



турында белешмәләр). 

Каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарының 

(мәйданчыкларының) милекчесе турында белешмәләр  

(юридик затлар, шул исәптән дәүләт хакимияте һәм җирле 

үзидарә органнары өчен - юридик затларның бердәм дәүләт 

реестрында язылуның тулы исеме һәм төп дәүләт теркәү 

номеры, факттагы адрес; 

шәхси эшмәкәрләр өчен - шәхси эшмәкәрләрнең Бердәм 

дәүләт реестрында язылуның фамилиясе, исеме, атасының 

исеме, төп дәүләт теркәү номеры, яшәү урыны буенча 

теркәү адресы; 

физик затлар өчен-паспорт яки Россия Федерациясе 

законнары нигезендә шәхесне таныклаучы башка 

документның фамилиясе, исеме, атасының исеме, сериясе, 

номеры һәм датасы, яшәү урыны буенча теркәү адресы, 

элемтә өчен мәгълүмат). 

 

 

 

 

Каты коммуналь калдыклар җыелган урыннарда 

(мәйданчыкларда) җыела торган каты коммуналь калдыклар 

барлыкка килү чыганаклары турында белешмәләр 

(эшчәнлекләрен башкарганда, физик һәм юридик затларда 

тиешле урыннарда (мәйданчыкларда) туплана торган каты 

коммуналь калдыклар барлыкка килә торган бер, яки берничә 

капиталь төзелеш объекты, җирлек территориясе 

(территориянең бер өлеше) турында белешмәләр).  

Каты көнкүреш калдыкларын транспортлаучылар турында 

белешмәләр. 

 

 

 

 

 

 

2006 елның 27 нче июлендәге 152-ФЗ номерлы “Персональ мәгълүматлар 

турында”гы Федераль закон нигезендә һәм әлеге гаризаны үтәү максатыннан, Мин Чистай 

муниципаль районы Булдырь авыл җирлеге башкарма комитетына шәхси мәгълүматларны 

эшкәртүгә ризалык бирәм (Ф.И.О, яшәү адресы, шәхесне раслаучы документлар, өй/кесә 

телефоны һәм башкалар). Әлеге ризалык тиешле мәгълүматны, яки Россия 

Федерациясенең гамәлдәге законнары һәм авыл җирлегенең норматив документлары 

нигезендә билгеләнә торган документларны саклау вакыты чыкканчы бирелә. 

Кушымта:  

- * каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданчыгы) схемасы 1:2000 

масштабында урнаштырылган. 

 

Мөрәҗәгать 

итүче:______________________________________________________________ 

                                     Ф.И.О. (гражданнар өчен),       Ф.И.О., вазыйфасы (юридик затлар 

өчен) 

 

                                                                              ______________________________                                                                                                                                                                                            

                                                                                                        (имза) 

20______ел   «____» ______________  

М.П. 

 

 

 

 

 



 

Чистай муниципаль районы 
Булдырь авыл җирлеге 

 Башкарма комитетының  

2019 елның 21 августындагы   

4 нчы номерлы карарына 
4 нче кушымта 

 

 

Чистай муниципаль районы 
Булдырь авыл җирлеге 

 Башкарма комитетына  

                                                                                                    

Каты коммуналь калдыкларны туплау урыны (мәйданы)  

турындагы мәгълүматларны реестрга кертү  

хакында 

 

Гариза 

«Каты коммуналь калдыклар җыю урыннарын (мәйданчыкларын) төзекләндерү 

кагыйдәләрен раслау һәм аларның реестрын алып бару турында»гы 2018 елның 31 

августындагы 1039 номерлы Хөкүмәт Карары нигезендә, Чистай муниципаль Булдырь авыл 

җирлеге территориясендә каты коммуналь калдыкларны җыю урыннары (мәйданчыклары) 

турындагы мәгълүматларны реестрга кертүегезне сорыйм. 

_____________________________________________________________________________

_____ 

фамилиясе, исеме һәм (булган очракта) әтисенең исеме (гражданин өчен), атамасы 

(юридик зат өчен),  

 

_____________________________________________________________________________

_____ 

мөрәҗәгать итүченең яшәү урыны (гражданнар өчен), мөрәҗәгать итүченең урнашу 

урыны (юридик зат өчен) 

_____________________________________________________________________________

_____                               гариза бирүченең шәхесен раслаучы документ реквизитлары 

(гражданнар өчен), 

 

_____________________________________________________________________________

_____            

юридик затларның бердәм дәүләт реестрында юридик затны дәүләт теркәвенә алу 

турындагы язылуның дәүләт теркәү номеры  

_____________________________________________________________________________

_____ салым түләүченең идентификацион номеры 

 

Каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданы) турында белешмә: 

 

Каты коммуналь калдыклар җыю урыннарының 

(мәйданчыкларының) урнашуы турында белешмәләр (каты 

ККК туплау урыннарының (мәйданчыкларының) адресы һәм 

географик координатлары турында белешмәләр), шулай ук 

*муниципаль берәмлек картасында каты көнкүреш 

калдыклары җыю урыннарын (мәйданчыкларын) урнашу 

схемасы (1:2000). 

 

 

 

 



Каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарының 

(мәйданчыкларының) техник характеристикалары турында 

белешмәләр (кулланыла торган өслек, мәйданы, 

урнаштырылган һәм урнаштыруга планлаштырыла торган, 

аның күләме күрсәтелгән контейнерлар һәм бункерлар саны 

турында белешмәләр). 

 

 

 

 

Каты коммуналь калдыкларны җыю урыннарының 

(мәйданчыкларының) милекчесе турында белешмәләр  

(юридик затлар, шул исәптән дәүләт хакимияте һәм җирле 

үзидарә органнары өчен - юридик затларның бердәм дәүләт 

реестрында язылуның тулы исеме һәм төп дәүләт теркәү 

номеры, факттагы адрес; 

шәхси эшмәкәрләр өчен - шәхси эшмәкәрләрнең Бердәм 

дәүләт реестрында язылуның фамилиясе, исеме, атасының 

исеме, төп дәүләт теркәү номеры, яшәү урыны буенча 

теркәү адресы; 

физик затлар өчен-паспорт яки Россия Федерациясе 

законнары нигезендә шәхесне таныклаучы башка 

документның фамилиясе, исеме, атасының исеме, сериясе, 

номеры һәм датасы, яшәү урыны буенча теркәү адресы, 

элемтә өчен мәгълүмат). 

 

 

 

 

Каты коммуналь калдыклар җыелган урыннарда 

(мәйданчыкларда) җыела торган каты коммуналь калдыклар 

барлыкка килү чыганаклары турында белешмәләр 

(эшчәнлекләрен башкарганда, физик һәм юридик затларда 

тиешле урыннарда (мәйданчыкларда) туплана торган каты 

коммуналь калдыклар барлыкка килә торган бер, яки берничә 

капиталь төзелеш объекты, җирлек территориясе 

(территориянең бер өлеше) турында белешмәләр).  

Каты көнкүреш калдыкларын транспортлаучылар турында 

белешмәләр. 

 

 

 

 

 

 

2006 елның 27 нче июлендәге 152-ФЗ номерлы “Персональ мәгълүматлар 

турында”гы Федераль закон нигезендә һәм әлеге гаризаны үтәү максатыннан, Мин Чистай 

муниципаль районы Булдырь авыл җирлеге башкарма комитетына шәхси мәгълүматларны 

эшкәртүгә ризалык бирәм (Ф.И.О, яшәү адресы, шәхесне раслаучы документлар, өй/кесә 

телефоны һәм башкалар). Әлеге ризалык тиешле мәгълүматны, яки Россия 

Федерациясенең гамәлдәге законнары һәм авыл җирлегенең норматив документлары 

нигезендә билгеләнә торган документларны саклау вакыты чыкканчы бирелә. 

Кушымта:  

- * каты коммуналь калдыкларны җыю урыны (мәйданчыгы) схемасы 1:2000 

масштабында урнаштырылган. 

 

Мөрәҗәгать 

итүче:______________________________________________________________ 

                                     Ф.И.О. (гражданнар өчен),       Ф.И.О., вазыйфасы (юридик затлар 

өчен) 

 

                                                                              ______________________________                                                                                                                                                                                            

                                                                                                        (имза) 

20______ел   «____» ______________  

М.П. 



 

 

 


