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Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц Минзэлэ шэИэре 
территориясендэ каты коммуналь калдыклар туплау урыннарын 

(мэйданчыкларын) килештеру Тэртибен раслау ту рында
КАРАР

Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц Минзэлэ шэйэре 
территориясендэ санитар-экологик хэлне яхшырту максатыннан чыгып, “Житештеру Ьэм 
куллану калдыклары турында” 24.06Л 998 елдагы 89 нчы номерлы Федераль закон, 
“Эйлэнэ-тирэ мохитне саклау турында” 10.01.2002 елдагы 7 нче номерлы Федераль закон, 
“Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми принциплары турында” 
131 нче номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хекумэтенец “Каты коммуналь 
калдыкларны туплау Ьэм аларныц реестрын алып бару урыннарын (мэйданчыкларын) 
тезеклэндеру Кагыйдэлэрен раслау турында” 31.08.2018 елдагы №1039 карары, “Торак 
урыннар территориялэрен карап тотуньщ санитар кагыйдэлэре” 42-128-4690-88 СанПиН 
нигезендэ, Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитеты 
КАРАР БИРЭ:

1. Минзэлэ муниципаль районыныц Минзэлэ шэйэре территориясендэ каты 
коммуналь калдыклар туплау урыннарын (мэйданчыкларын) килештеру тэртибен 
расларга.

2. Минзэлэ шэЬэре муниципаль берэмлеге территориясендэ каты коммуналь калдыклар 
жыелу урыны (мэйданы) турындагы мэгълуматларны каты коммуналь калдыклар туплау 
урыннары (мэйданчыклары) реестрына керту турында гариза формасын расларга.

3. Элеге карарны рэсми публикатор-"Минзэлэ" газетасында бастырып чыгарырга Бэм 
Интернет челтэрендэ рэсми сайтка урнаштырырга.

ТР Минзэлэ муниципаль районы
Минзэлэ шэЬэре
Башкарма комитеты житэкчесе



ТР Минзэлэ муниципаль районы 
Минзэлэ шэЬэре 

Башкарма комитет карары 
Белэн расланган

2020 ел №

Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц Минзэлэ шэйэре 
территориясендэ каты коммуналь калдыклар туплау урыннарын 

(мэйданчыкларын) килештеру тэртибе

1. Каты коммуналь калдыклар (алга таба - Тэртип) туплау урыннарын 
(мэйданчыкларын) булдыруны килештеру тэртибен (алга таба - тэртип) физик затлар, 
юридик затлар Ьэм шэхси эшмэкэрлэр (алга таба-РФ законнарында билгелэнгэн 
очракларда каты коммуналь калдыклар туплау урыннарын (мэйданчыкларын) булдыру 
бурычы йеклэнгэн) жирле узидарэ органы белэн килештеру процедурасын билгели.

2. ККК туплау урыннарын (мэйданчыкларын) булдыру, язма гариза (алга таба - 
гариза) нигезендэ, жирле узидарэ органы белэн килештереп, форма буенча гамэлгэ 
ашырыла. кушымтанын элеге Тэртипкэ.

3. Гариза физик яки юридик зат, шэхси эшмэкэр (алга таба - мерэжэгать итуче) яисэ 
мерэжэгать итуче вэкиле тарафыннан Минзэлэ шэЬэре Хакимиятенэ (алга таба - вэкалэтле 
орган) тапшырыла. Гариза вэкалэтле органга кергэн кенне теркэлэ. Гариза жибэргэндэ, 
электрон почта аша эшсез вакытта аныц керу коне дип вэкалэтле органныц якындагы эш 
коне санала. Гариза ике яки аннан да кубрэк зат тарафыннан тапшырылырга тиеш тугел.

4. Вэкалэтле орган гаризаны кергэн кеннэн алып 10 календарь кеннэн дэ соцга 
калмыйча карый.

5. Г аризада курсэтелергэ тиеш:

а) мерэжэгать итученец фамилиясе, исеме Ьэм (булса) атасыныц исеме, яшэу урыны 
Ьэм шэхесен таныклаучы документ реквизитлары-гариза физик зат тарафыннан бирелгэн 
очракта;

б) юридик затларныц бердэм дэулэт реестрында гариза юридик зат тарафыннан 
бирелгэн очракта мерэжэгать итученец исеме, урнашу урыны, оештыру-хокукый рэвеше 
Ьэм дэулэт теркэве турында белешмэлэр;

в) мерэжэгать итуче вэкиленец фамилиясе, исеме Ьэм (булса) атасыныц исеме Ьэм 
аныц вэкалэтлэрен раслаучы документ реквизитлары-гариза мерэжэгать итуче вэкиле 
тарафыннан бирелгэн очракта;

г) индивидуаль эшкуарларныц бердэм дэулэт реестрында фамилиясе, исеме, 
атасыныц исеме, Теп дэулэт теркэу номеры, яшэу урыны буенча теркэлу адресы, - эгэр 
гариза индивидуаль эшкуар тарафыннан бирелгэн булса;



д) почта адресы, электрон почта адресы, гариза бируче яки мерэжэгать итуче вэкиле 
белэн элемтэ ечен телефон номеры;

е) каты кенкуреш калдыкларын жыю урыннарын (мэйданчыкларын) булдыру буенча 
эшлэрне башкару вакыты;

ж) гариза карау нэтижэсен алу ысулы.

6. Гаризага кушымта итеп бирелэ:

а) мерэжэгать итученец Ьэм мерэжэгать итуче вэкиленец шэхесен таныклаучы 
документлар Ьэм гариза бирученец вэкиле тарафыннан бирелгэн очракта, мерэжэгать 
итуче вэкиле вэкалэтлэрен раслаучы документ кучермэлэре;

б) жирлэрдэн яки жир кишэрлегенец кадастр планында жир кишэрлегеннэн 
файдаланырга тэкъдим ителэ торган чиклэрнец кэгазь Ьэм электрон чыганакларда 1:2000 
масштабында форма буенча башкарылган схемасы; 3 нче кушымта нигезендэ, эгэр объект 
урнашуга бэйле рэвештэ жир яки жир кишэрлегенец бер елешен (кучемсез милекнец 
Бердэм дэулэт реестрын алып барганда кулланыла торган координаталар системасыннан 
файдаланып), ККК туплау урынын (мэйданчыгын) урнаштыру схемасы (планы);

в) объектны урнаштыру зонасына элэгуче яки саклау зоналары объект урнаштыру 
зонасына керэ торган инженерлык коммуникациялэре хужаларын гына жыю ечен жир, 
жир кишэрлегеннэн, жир кишэрлегеннэн (мэйданчыклардан) файдалануга ризалык;

г) проект документлары (аныц булмаганда - проект алды карары) яки 
гадилэштерелгэн сурэтне уз эченэ алган эскиз сызымы, каты кенкуреш калдыкларын жыю 
ечен урынныц (мэйданчыкларныц) теп параметрлары, эре габаритлы калдыкларны туплау 
урыны булу;

д) купфатирлы йорт биналары милекчелэренец гомуми жыелышын купфатирлы 
йортньщ гомуми милеге составына ККК туплану урынын (мэйданчыкларны) керту 
турында карар (Муниципаль милектэ булган жирлэрдэ яисэ жир кишэрлеклэрендэ генэ 
жыелу урынын (мэйданчыкларын) булдырганда, шулай ук дэулэт милке чиклэнмэгэн).

7. Дыелган урыннарга (мэйданчыкларга) халыкныц санитар-эпидемиологик 
иминлеге елкэсендэ Россия Федерациясе законнары талэплэрен утэу буенча гаризаларны 
бэялэу максатыннан вэкалэтле орган гына кулланучьшар хокукларын яклау Ьэм кеше 
иминлеге елкэсендэ кузэтчелек буенча Федераль хезмэтнец Татарстан Республикасы 
(Татарстан) буенча Идарэсенец Минзэлэ районындагы территориаль булеген (Минзэлэ 
территориаль органы) (алга таба - запрос) позициясен сорый.

Гарызнамэ жибэргэн очракта, гаризаны карау срогы вэкалэтле орган карары буенча 
20 календарь кенгэ кадэр арттырылырга мемкин, шул ук вакытта мерэжэгать итучегэ 
мондый карар кабул ителгэн кеннэн еч календарь кеннэн дэ соцга калмыйча вэкалэтле 
орган тарафыннан тиешле хэбэрнамэ жибэрелэ.

8. Гаризаларны карау нэтижэлэре буенча вэкалэтле орган ККК жыю урынын 
(мэйданчыгын) килештеру яки килештеру турында Карар кабул итэ. ККК жыю урынын 
(мэйданчыгын) тезуне килештеру яки килештерудэн баш тарту турында карар форма 
буенча тезелэ. Тэртипнен 2 нче кушымтасына



9. Вэкалэтле органньщ каты кенкуреш калдыкларын жыю урынын (мэйданчыгын) 
булдыруны килештерудэн баш тартуы нигезлэре булып тора:

а) гаризаньщ билгелэнгэн формата туры килмэве;

б) каты коммуналь калдыклар жыелу урыннарыньщ (мэйданчыкларньщ) Минзэлэ 
шэЬэрен тезеклэндеру Кагыйдэлэре талэплэренэ, халыкньщ санитар-эпидемиологик 
иминлеге елкэсендэге Россия Федерациясе законнары, каты коммуналь калдыклар жыелу 
урыннарына (мэйданчыкларына) талэплэрне билгелэуче Россия Федерациясенец башка 
законнары талэплэренэ туры килмэве.

*

10. Кабул ителгэн карар турында вэкалэтле орган мерэжэгать итучегэ элеге 
Тэртипнен 4 Ьэм 7 пунктларында билгелэнгэн срокта хэбэр итэ. Жыю урынын 
(мэйданчыкны) тезуне килештерудэн баш тарту турындагы карарда мондый баш 
тартуньщ нигезе мэжбури рэвештэ курсэтелэ.

11. Жыю урынын (мэйданчыкны) булдырудан баш тарту нигезен бетергэннэн сон 
мерэжэгать итуче элеге Тэртиптэ билгелэнгэн тэртиптэ урын (мэйданчык) булдыруны 
килештереп, вэкалэтле органга кабат мерэжэгать итэргэ хокуклы.



Татарстан Республикасы 
Минзэлэ муниципаль районы 

Минзэлэ шэЬэре 
территориясендэ каты коммуналь калдыклар 

туплану урыннары (мэйданчыклары) булдыруны
килештеру Тэртибенэ 

1 нче кушымта

(Форма) 
Г ариза

Татарстан Республикасы 
Минзэлэ муниципаль Районыныц Минзэлэ шэЬэре 

Башкарма комитеты житэкчесе 
Р. Ф. Ягьфэровка

дата________________________________________________

(юридик затнын, шэхси эшмэкэрнен исеме)

ИНН_____________________________________________

Адрес:____________________________________________

Мерэжэгать итуче белэн элемтэ ечен мэгълумат

(почта адресы Ьэм (яки) электрон адрес курсэтелэ 
почта, шулай ук телэге буенча элемтэгэ керу очен телефон)



дата

(Ф. Ис. Ат.и). тулысынча мерэжэгать итуче йэм мерэжэгать итуче вэкиле булганда)

Паспорт:

сериясе___________ номеры_________

Кем тарафыннан бирелде____________________

Кайчан бирелгэн

Почта адресы:

Мерэжэгать итуче белэн элемтэ ечен мэгълумат:



Каты коммуналь калдыклар жыелу урынын (мэйданчыгын) булдыруны килештеру
турында гариза

Нигезендэ карары нигезендэ, 2019 елньщ 1 гыйнварыннан каты коммуналь 
калдыклар туплау урыннарын (мэйданчыкларын) тезуне килештеруегезне сорыйм. 
адресы:_________________________________________________________________________

Каты коммуналь калдыклар туплау урыннарын (мэйданчыкларын) урнаштыру жир 
кишэрлегендэ башкарылачак: шулай ук дэулэт милке чиклэнмэгэн жирлэрдэ/муниципаль 
милектэ булган жир кишэрлеклэрендэ, шулай ук дэулэт милке составына керуче 
(ассызыкларга кирэк) жир кишэрлеге адресы, координаталар (яки жир кишэрлеге адресы 
булмаганда, жир кишэрлеге урнашу урыныньвд башка тасвирламасы)

жир кишэрлегенец кадастр номеры (яки жир кишэрлеклэренец кадастр номерлары) 
булган очракта - ____________________________________________________ ;

объектны урнаштыру белэн бэйле рэвештэ жир яки жир кишэрлеклэреннэн 
файдалану срогы

каты коммуналь калдыклар туплау урынын (мэйданчыкларын) урнаштыру буенча 
эшлэр башкару вакыты____________________________________________________  ;

каты коммуналь калдыклар жыелу урынын (мэйданчыкларын) урнаштыру 
планлаштырыла торган мэйдан, урнаштыру ечен планлаштырылган контейнерлар Ьэм 
бункерлар саны турында белешмэлэр

тезелэ торган каты коммуналь калдыклар (мэйданчыкта) туплау планлаштырыла 
торган каты коммуналь калдыклар барлыкка килу чыганаклары турында мэгълуматлар 
(капиталь тезелешнец бер яки берничэ объекты, территория (территориянец бер елеше), 
физик Ьэм юридик затларда эшчэнлек алып барганда тиешле урында (каты коммуналь 
калдыклар жыелу мэйданчыгында) каты коммуналь калдыклар барлыкка килэ торган каты 
коммуналь калдыклар барлыкка килу чыганаклары турында белешмэлэр)

Гариза нэтижэсен алу ысулы:___

Г аризага теркэлгэн документлар:

1._____________________________
2 ._________________________________________________

3. ____________

(дата) (имза) (кинэйтелгэн имза)

Татарстан Республикасы 
Минзэлэ муниципаль районы



Минзэлэ шэЬэре
территориясендэ каты коммуналь калдыклар 

туплану урыннары (мэйданчыклары) булдыруны
килештеру Тэртибенэ 

2 нче кушымта

(Форма)

Карар

______________2___ел.
(биру датасы)

КАРАР №

Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы территориясендэ каты 
коммуналь калдыклар жыю урыны (мэйданчыгы) булдырудан баш тарту турында

Нигезендэ "Каты коммуналь калдыклар туплау урыннарын (мэйданчыкларын) 
тезеклэндеру Ьэм аларньщ реестрын алып бару Кагыйдэлэрен раслау турында "гы 1039
номерлы карары белэн, 2019 елныц 1 гыйнварыннан гамэлдэ була. дата____________ №

_"Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ "Татарстан Республикасы 
Минзэлэ муниципаль районы территориясендэ каты коммуналь калдыклар щыю 
урыннарын (мэйданчыкларын) булдыру тэртибен Ьэм Минзэлэ муниципаль районы Ьэм 
Минзэлэ шэЬэре территориясендэ каты коммуналь калдыклар жыю урыннары 
(мэйданчыклары) реестрын формалаштыру Ьэм алып бару Регламентын раслау турында" 
2006 ел, 29 нчы июнь, 414 нче номерлы карары

килештеру/баш тарту__________________________________________
(юридик затньщ исеме Ьэм юридик адресы, документный ФИО Ьэм реквизитлары, 
гражданиннын, шэхси эшмэкэрнен шэхесен таныклаучы документ)

урнашу урыны булган каты коммуналь калдыклар туплау урынын (мэйданчыкларын) 
булдыру:________________________________________________________ _

(жир кишэрлегенен адресын, жирлэрнен координаталарын яки адрес ориентирларын курсэтергэ) 

Баш тарту нигезе:

Килешу алган зат каты коммуналь калдыклар жыелу урынын (мэйданчыкларын) 
ЖиЬазландыру буенча 42-128-4690-88 СанПиН нигезендэ Ьэм 2.1.2645-10 СанПиН 
нигезендэ эшлэрне срогында башкарырга тиеш.

(эшлэрне уткэру вакытын курсэтергэ)

Эгэр жирлэрне яки жир участогын (жир елешлэрен) файдалану мондый жирлэр яки



жир кишэрлеклэре чиклэрендэ туфракньщ уцдырышлы катламын бозуга йэ юк итугэ 
китергэн булса,

(урынны (мэйданчыкны) урнаштыруга ризалык бирелэ торган) затка йеклэнэ:

1) мондый жирлэрне яки жир кишэрлеклэрен рохсэт ителгэн файдалануга туры 
китереп, аларны куллану ечен яраклы хэлгэ китерергэ;

2) мондый жирлэрне яки жир кишэрлеклэрен рекультивациялэу буенча кирэкле 
эшлэрне башкарырга.

Рохсэт тиешле рехсэттэн башка агач-куак усемлеклэрен кисугэ хокук бирми.

(вазыйфаньщ исеме) (имза, мойер) (кинэйтелгэн имза)

рехсэт бируне гамэлгэ ашыручы вэкалэтле органньщ вазыйфаи заты.



Татарстан Республикасы 
Минзэлэ муниципаль районы 

Минзэлэ шэЬэре 
территориясендэ каты коммуналь калдыклар 

туплану урыннары (мэйданчыклары) булдыруны
килештеру Тэртибенэ 

3 нче кушымта

Чиклэр схемасы

Корылма:

Адрес (урнашу урыны, координаталар):

Дир кишэрлегенец кадастр номеры (булганда):

Координаталар каталогы

нокта № X Y

Картографик нигездэ географик мэгълумат 

Координаталар системасы

Масштаб 1: 2000

Объектка керу юллары белэн тээмин иту турында мэгълумат:

Жирлэрдэ яки жир кишэрлегендэ урнашкан инженерлык челтэрлэре, 
коммуникациялэр Ьэм корылмалар турында белешмэлэр:



Жир яки жир кишэрлегендэ урнашкан кучемсез милек объектлары турында 
белешмэлэр (шул исэптэн кадастр яки башка номер):

Мерэжэгать итуче

(вазифасы) (имза) (кицэйтелгэн имза)

М.У.

Юридик затлар Ьэм шэхси эшмэкэрлэр ечен.



Татарстан Республикасы 
Минзэлэ муниципаль районы 

Минзэлэ шэЬэре Башкарма комитеты
карары белэн 

расланган 
2009 елныц 29 июле, № 17

(Форма) 
Г ариза

Татарстан Республикасы 
Минзэлэ муниципаль районы 

Минзэлэ шэЬэре 
Башкарма комитет житэкчесенэ 

Р. Ф. Ягъфэровка

дата____________________________________________________
(юридик затньщ, шэхси эшмэкэрнен исеме)

ИНН__________________________________________________

Адрес:________________________________________________

Мерэжэгать итуче белэн элемтэ ечен мэгълумат

(почта адресы йэм (яки) электрон почта адресы курсэтелэ, 
шулай ук телэге буенча контакт телефоны)

Яки

дата_________________________________________ ___ _________

(Ф. Ис. Ат.и). тулысынча мерэжэгать итуче Ьэм мерэжэгать итуче вэкиле булганда)

Паспорт:

серия ___________ номер__________

Кем тарафыннан бирелде____________________



Кайчан бирелгэн

Почта адресы:

Мерэжэгать итуче белэн элемтэ ечен мэгълумат:

Теркэлу № _________ дата___________________

Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц Минзэлэ шэЬэре 
территориясендэ каты коммуналь калдыклар жыелу урыны (мэйданы) реестрына 
каты коммуналь калдыклар жыелу урыны (мэйданы) турында белешмэлэр керту

турында гариза

Мерэжэгать итуче (ККК туплау урыны (мэйданчыгы) милекчесе турында 
белешмэлэр)____________________________________________________________________

(юридик затлар ечен-юридик затларныц бердэм дэулэт реестрында язылуньщ тулы исеме 
Ьэм теп дэулэт теркэу номеры, факттагы адрес)

(шэхси эшмэкэрлэр ечен-фамилиясе, исеме, атасыныц исеме (булса), индивидуаль 
эшкуарларныц бердэм дэулэт реестрында язылуньщ теп дэулэт теркэу номеры, яшэу 
урыны буенча теркэлу адресы)



(физик затлар ечен-Россия Федерациясе законнары нигезендэ шэхесен таныклаучы 
паспорт яки башка документ фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме (булган очракта), 
сериясе, номеры Ьэм датасы, яшэу урыны буенча теркэлу адресы, элемтэ ечен 
белешмэлэр)

Реестрга тубэндэге адрес буенча урнашкан каты коммуналь калдыклар жыелу урыны 
(мэйданы) турында мэгълуматларны кертуегезне сорыйм:

Географик координаталар:

Каты коммуналь калдыклар жыелу урыныньщ (мэйданчыкларыньщ) техник 
характеристикалары турында белешмэлэр:

япма________________________________________________________________

мэйдан________________________________________________________________

планлаштырылган яки урнаштырылырга тиешле контейнерлар яки бункерлар саны, 
аларныц кулэмен курсэтеп

Каты кенкуреш калдыклары жыелган урында (мэйданчыкта) жыелган каты 
кенкуреш калдыклары белэн эш иту чыганаклары турында белешмэлэр: физик Ьэм 
юридик затларда эшчэнлек алып барганда тиешле урында (мэйданда) жыелган каты 
коммуналь калдыклар барлыкка килэ торган бер яки берничэ капиталь тезелеш объекты, 
жирлек территориясе (территориясенец бер елеше) турында 
белешмэлэр_____________________________________________________________________

Купфатирлы йорт биналары милекчелэренен гомуми жыелышы карары (ККК туплау 
урынын (мэйданчыкларын)керту турында (Муниципаль милектэ булган жирлэрдэ яисэ 
жир кишэрлеклэрендэ генэ жыелу урынын (мэйданчыкларын), шулай ук дэулэт милке 
чиклэнмэгэн жирлэрдэ генэ).

Гаризага кушымта итеп бирелэ:

- гомуми масштабтагы картадагы урынны (мэйданчыкларны) урнаштыру схемасы 1:
2000;

- ККК туплау урынын (мэйданчыгын)булдыру турында вэкалэтле орган тарафыннан 
бирелгэн карар;___________



Гариза бируче: гаризада курсэтелгэн шэхси мэгълуматларны эшкэртугэ ризалык 
бирэм__________ _____________________________________________________________

Ризалык гариза биргэн мизгелдэн элеге ризалыкны язмача чакыртып алганчы 
гамэлдэ була.

Тапшырылган белешмэлэрнен, Ьэм документларньщ чынлыгын Ьэм дереслеген 
раслыйм.

Гариза нэтижэсен алу ысулы:____________________________________

Гаризага теркэлгэн документлар:

1.__________________________________________________________________________

2.

(дата) (имза) (кинэйтелгэн имза)

М.У.


