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«Нурлат шҽһҽре» шҽһҽр җирлеге 

муниципаль берҽмлеге территориясендҽ 

яшел утыртмаларны кисү, ябалдашларын 

кыскарту һҽм күчереп утырту турындагы 

нигезлҽмҽне раслау хакында 
 

 

«Әйләнә-тирә мохитне саклау турында» 2002 елның 10 

гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы Федераль закон, «Әйләнә-тирә мохитне 

саклау турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 

закон, «Россия Федерациясендә җирле ҥзидарәне оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль закон, Россия Федерациясе Дәҥләт тӛзелешенең 1999 елның 15 

декабрендәге 153 номерлы боерыгы белән расланган Россия Федерациясе 

шәһәрләрендә яшел ҥсентеләр утырту, аларны саклау һәм тоту кагыйдәләре, 

«Нурлат шәһәре» шәһәр җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы, 2017 елның 

23 ноябрендәге 60 номерлы Нурлат шәһәре Советы карары белән расланган 

Нурлат шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен тӛзекләндерҥ 

кагыйдәләре нигезендә, әйләнә-тирә мохиткә китерелә торган зыянны саклап 

калу һәм каплау максатларында 

 

КАРАР БИРӘМ: 

 

1. Әлеге карарның  кушымтасы нигезендә яшел утыртмаларны кисҥ, 

ябалдашларын кыскарту һәм кҥчереп утырту турындагы нигезләмәне 

расларга (1 нче кушымта). 

2. Әлеге карарның ҥтәлешен контрольдә тотуны ҥз җаваплылыгымда 

калдырам. 

 

 

 

 

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы                 Р.Х. Гыйләҗев 

                

 



1нче кушымта 

Нурлат муниципаль районы Нурлат 

шәһәре Башкарма комитетының 2020 

елның 23 мартында кабул ителгән 17нче 

карары белән расланды 

 

«Нурлат шҽһҽре» шҽһҽр җирлеге муниципаль берҽмлеге 

территориясендҽ яшел утыртмаларны кисү, ябалдашларын кыскарту 

һҽм күчереп утырту турында нигезлҽмҽ 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Әлеге Нигезләмә яшел утыртмаларны кисҥ, ябалдашларын кыскарту һәм 

кҥчереп утыртуга рӛхсәт бирҥ буенча бердәм таләпләрне билгели. 

 

1.2. Әлеге Нигезләмә Нурлат шәһәре муниципаль берәмлегенең яшеллек 

фондын барлыкка китерҥче яшел ҥсентеләргә кагыла. 

 

1.3. Яшел утыртмаларны кисҥ, ябалдашларын кыскарту һәм кҥчереп утырту 

әлеге Нигезләмәнең 1 нче кушымтасы нигезендә Нурлат шәһәре Башкарма 

комитеты (алга таба - Башкарма комитет) тарафыннан бирелгән рӛхсәт 

нигезендә гамәлгә ашырыла.  

 

1.4. Яшел ҥсентеләрне кисҥ, ябалдашларын кыскарту һәм кҥчереп утырту 

Башкарма комитет комиссиясе тарафыннан мӛрәҗәгать итҥченең мӛрәҗәгате 

буенча тикшерҥ вакытында аларның торышы белән билгеләнә. 

 

1.5. Башкарма комитет тарафыннан рӛхсәт башкарыла торган эшләрнең 

характерына бәйле рәвештә, әмма бер елдан да артмаган вакытка бирелә. 

 

1.6. Гамәлдә булу срогы чыккач, рӛхсәт гамәлдә тҥгел дип таныла. 

 

1.7. Рӛхсәтне рәсмиләштергән ӛчен тҥләҥ алынмый. 

 

1.8. Рӛхсәтсез яшел утыртмаларны кисҥ, ябалдашларын кыскарту һәм 

кҥчереп утырту яшеллекне законсыз юк итҥ һәм (яки) зыян китерҥ булып 

санала. 

 

1.9. Әлеге Нигезләмәнең 1.11 пунктында кҥрсәтелгән очраклардан тыш, яшел 

утыртмалар киселгән очракта, рӛхсәт алу ӛчен (мӛрәҗәгать итҥче теләге 

буенча) мәҗбҥри шарт булып компенсация рәвешендә яшелләндерҥ яисә 

яшел утыртмаларның торгызу бәясен тҥләҥ тора. 

 

1.10. Яшел утыртмаларның торгызу бәясен билгеләҥ әлеге Нигезләмәнең 2 

нче кушымтасы нигезендә гамәлгә ашырыла. 



 

1.11. Тҥбәндәге очракларда яшел утыртмаларның торгызу бәясе алынмый 

һәм компенсация рәвешендә яшелләндерҥ башкарылмый: 

 

шәһәр бюджеты акчалары хисабына яисә эшләрне башкарганда яисә эшләрне 

финанслашканда; 

 

санитар максаттан кисҥләрне ҥткәрҥ; 

 

яшел ҥсентеләрне карап тоту буенча эшләр башкарганда агач һәм 

куакларның ябалдашларын кыскарту; 

 

инженерлык инфраструктурасы объектларының сак зонасында урнашкан 

агач һәм куакларны кисҥ һәм аудару буенча эшләр башкару; 

 

гадәттән тыш хәлләр тудырган зыянны җыештырганда яшел утыртмаларны 

кисҥ һәм аудару; 

 

юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итҥ ӛчен яшел утыртмаларны кисҥ һәм 

ябалдашларын кыскарту; 

 

капиталь тӛзелеш объектларының техник торышына яшел утыртмаларның 

тискәре йогынтысы; 

 

каршысында яшел утыртмалар ҥсеп утырган торган биналарда норматив 

яктылык режимын тәэмин итҥ максатларында агач һәм куакларны кисҥ һәм 

ябалдашларын кыскарту; 

 

гамәлдәге тӛзелеш нормаларын һәм кагыйдәләрен бозып торучы  яшел агач 

һәм куакларны кисҥ һәм ябалдашларын кыскарту; 

 

яшел утыртмаларны кҥчереп утырту; 

 

физик һәм юридик затлар милкендәге җир кишәрлекләрендә урнашкан яшел 

утыртмаларны кисҥ һәм ябалдашларын кыскарту. 

 

1.12. Гамәлдәге тӛзелеш нормаларын һәм кагыйдәләрен бозып ҥсә торган 

авария хәлендәге куак һәм агачларның ябалдашларын яшәртҥ буенча сезонлы 

һәм бер тапкыр ҥтәлҥче эшләр башкару вегетация чорында рӛхсәт ителә, шул 

исәптән коры, авария хәлендәге һәм матурлыгын югалткан декоратив агач 

һәм куакларны  кисҥ рӛхсәт ителә. 

 

Авария хәлендәге агачлар – 30 градустан артык вертикаль ауган булган яисә 

(гӛмбәләр, ярыклар, тамыр ӛлешендә ӛзек булу һ.б.) яисә урыны буенча 

кешенең тормышы һәм сәламәтлеге, аның мӛлкәте, җир коммуникацияләре 

һәм объектлары сакланышы ӛчен куркыныч тудыручы агачлар 



 

1.13. Җир асты коммуникацияләре тӛзелеше, ремонтлау һәм 

реконструкцияләгәндә агач һәм куакларны кисеп аударган ӛчен генә торгызу 

бәясе алына. Газоннар һәм чәчәк тҥтәлләре мәҗбҥри рәвештә торгызылырга 

тиеш. 

2. Компенсацион яшелләндерҥ 

 

2.1. Компенсацион яшелләндерҥ-юк ителгән яки зыян кҥргән яшел 

утыртмаларны яңадан торгызу ( чәчҥ, утырту, кҥчереп утырту). 

 

2.2. Физик һәм юридик затлар Башкарма комитет белән тӛзелә торган 

компенсацияле яшелләндерҥ эшләрен ҥткәрҥ турындагы килешҥ (алга таба - 

килешҥ) нигезендә компенсацияле яшелләндерҥне гамәлгә ашыралар. 

 

Килешҥнең якынча формасы әлеге Нигезләмәнең 2 нче кушымтасында 

бирелә. 

 

2.3. Яңадан торгызылырга (компенсацион яшелләндерелергә) тиешле яшел 

утыртмаларның тӛр составы, яше һәм кҥләме, Нурлат муниципаль районы 

Башкарма комитетының архитектура һәм шәһәр тӛзелеше бҥлеге белән 

килештерелеп, , яшел ҥсентеләр саны буенча да, яшел ҥсентеләр мәйданы 

буенча да әйләнә-тирә мохиткә китерелгән зыян кҥләменнән чыгып 

билгеләнә. 

 

2.4. Компенсацион яшелләндерҥ яшел утыртмаларны кисҥ  һәм аудару белән  

яклы булган затларның ҥз акчалары хисабына башкарыла. 

 

2.5. Компенсацион яшелләндерҥ эшләре яшел ҥсентеләрне ачык грунтка 

утырту (чәчҥ) ӛчен туры килә торган якындагы сезонда,  әмма яшел 

утыртмалар аударылган яки киселгәннән соң бер елдан да соңга калмыйча 

ҥткәрелә. 

 

2.6. Башкарма комитет тарафыннан, әлеге Нигезләмәнең 4 нче кушымтасы 

нигезендә, башкарылган эшләрне тикшерҥ актына кул куйганнан соң, 

компенсацион яшелләндерҥ эшләре башкарылган дип санала. 

 

2.7. Компенсацион яшелләндерҥне башкару ӛчен җаваплы зат яшел 

утыртмаларның ҥсеп китҥе һәм карап тотуы ӛчен башкарылган эшләрне 

кабул итҥ актына кул куйганчы җаваплылык тота. 

 

2.8. Компенсацияле яшелләндерҥ буенча эшләрне кабул итҥ тҥбәндәге 

вакытта башкарыла: 

 

агымдагы елның 1 августына кадәр торгызылган агач һәм куаклар-шул ук 

елның августында; 



 

агымдагы елның 1 августыннан соң торгызылган агач һәм куаклар-киләсе 

елның җәйге чорында-1 августка кадәр; 

 

газоннарның-орлыкларның массакҥләм тигез тишелҥеннән соң; 

 

берьеллык ҥләннәрдән чәчәк ҥсентеләре ҥсеп киткәннән соң (утыртканнан 

соң 10-15 кӛн) 

 

Җәйге чор-1 июньнән 31 августка кадәр. 

 

2.9. Яклар тарафыннан компенсацион яшелләндерҥ буенча башкарылган 

эшләрне кабул итҥ-тапшыру актына кул куйганнан соң, башкарылган эшләр 

дип санала. 

 

2.10. Башкарылган эшләрне кабул итҥ акты белән теркәлгән компенсацион  

яшелләндерҥ эшләрен тулы булмаган кҥләмдә башкару һәм торгызылган 

яшел утыртмаларның канәгатьләнмәслек торышы, җаваплы затлардан яшел 

утыртмаларның торгызу бәясен тҥләттерҥ ӛчен нигез булып тора. 

3. Яшел утыртмаларны кисҥгә, ябалдашларын кыскартуга һәм кҥчереп 

утыртуга рӛхсәт алу тәртибе 

 

3.1. Яшел утыртмаларны кисҥгә, ябалдашларын кыскартуга һәм кҥчереп 

утыртуга рӛхсәт  тҥбәнләге очракларда бирелә: 

 

1) капиталь тӛзелеш объектларын тӛзҥ, ҥзгәртеп кору яки капиталь 

ремонтлауны гамәлгә ашыру; 

 

2) Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының архитектура һәм 

шәһәр тӛзелеше Идарәсе белән килештерелгән һәм закон нигезендә 

расланган реконструкция проекты нигезендә яшел утыртмаларны 

реконструкцияләҥне ҥткәрҥ; 

 

3) кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге ӛлкәсендә кҥзәтчелек 

функциясен гамәлгә ашыручы Башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль 

органы бәяләмәсе нигезендә, яшел утыртмалар кҥләгәсендә калган биналарда 

норматив яктылык режимын торгызу; 

 

4) юл хәрәкәте иминлеге органнары кҥрсәтмәләренең юл хәрәкәте иминлеген 

тәэмин итҥ ӛлкәсендә норматив хокукый актларны һәм техник нормаларны 

бозуларны бетерҥ турында ҥтәлеше; 

 

5) авария һәм гадәттән тыш хәлләрне булдырмау һәм бетерҥ, шул исәптән 

җир асты коммуникацияләрен һәм капиталь инженерлык корылмаларын 

ремонтлау, ачык киптерҥ системаларын эксплуатацияләҥ; 



 

6) яшел ҥсентеләр биләгән территориядә хуҗалык һәм башка тӛр эшчәнлекне 

гамәлгә ашырганда агачларны кҥчереп утырту һәм куак һәм ҥлән 

ҥсентеләрен саклау мӛмкинлеге булмау; 

 

7) яшел утыртмаларны карап тоту буенча чараларны ҥтәҥ. 

 

3.2. Яшел ҥсентеләрне кисҥ яки ябалдашларын кыскарту нияте булган физик 

яки юридик зат (алга таба - мӛрәҗәгать итҥче) Башкарма комитетка тиешле 

эшләрне башкаруга рӛхсәт бирҥ турында язма гариза белән мӛрәҗәгать итә. 

 

3.3. 3.2 пунктында кҥрсәтелгән биналарны яктырту дәрәҗәсе җитәрлек 

дәрәҗәдә булмаган очракларда тҥбәндәгеләр гаризага кушымта итеп бирелә: 

 

СанПиН нигезендә яшел утыртмаларга карата ҥсә торган яшел утыртмаларны 

кисҥ яки ябалдашларын кыскартуның максатка ярашлы булуын раслый 

торган дәҥләт санитар-эпидемиологик кҥзәтчелеген гамәлгә ашыручы 

территориаль орган һәм (яисә) учреждение бәяләмәсе; 

 

бинага, тӛзелешкә, корылмага, бҥлмәгә хокук билгели торган документлар; 

 

мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан ирекле рәвештә рәсмиләштерелгән яшел 

утыртмаларның саны һәм тӛре кҥрсәтелгән яшел утыртмаларны урнаштыру 

планы (схемасы). 

 

3.4. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итҥ ӛчен 3.2 пунктында кҥрсәтелгән 

гаризага юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәҥләт инспекциясе хәбәре теркәлә. 

 

3.5. Кҥпфатирлы йортка хезмәт кҥрсәтҥ һәм эксплуатацияләҥ ӛчен 

билгеләнгән җир кишәрлегендә урнашкан яшел ҥсентеләргә карата 3.2 

пунктында кҥрсәтелгән гаризага кушымта итеп тҥбәндәгеләр бирелә: 

 

яшелләндерә һәм формалаштыра торган ябалдашларын кыскарту, аварияле 

яисә коры булмаган яшел утыртмаларны кисҥ очракларында - кҥпфатирлы 

йорттагы биналар милекчеләренең уңай карары; 

 

мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан ирекле рәвештә рәсмиләштерелгән яшел 

утыртмаларның саны һәм тӛре кҥрсәтелгән яшел утыртмаларны урнаштыру 

планы (схемасы). 

 

Кҥпфатирлы йортка хезмәт кҥрсәтҥ һәм эксплуатацияләҥ ӛчен билгеләнгән 

җир кишәрлегендә урнашкан яшел ҥсентеләрне сҥтҥ, кисҥ һәм кҥчерҥ ӛчен 

гариза кҥп фатирлы йорт Советы Рәисе, торак милекчеләре ширкәте рәисе, 

торак, торак-тӛзелеш яки башка махсуслаштырылган кулланучылар 

кооперативы рәисе яисә кҥпфатирлы йорттагы бҥлмәнең башка милекчесе 

тарафыннан тапшырыла. 



 

3.6. Гадәттән тыш һәм авария хәлләрендә, агачларның торышы кешеләр 

тормышына һәм сәламәтлегенә, транспорт хәрәкәтенә, коммуникацияләрнең 

эшләве, биналар һәм корылмаларның торышы, шулай ук инженер 

инфраструктурасы объектларындагы авария хәлләрендә һәм башка 

очракларда куркыныч янаганда, ремонт эшләрен тиз арада башкаруны таләп 

иткән очракта, яшел ҥсентеләрне кисҥ  яки ябалдашларын кыскарту алдан 

рӛхсәт алмыйча башкарыла. 

 

Яшел утыртмаларны кисҥ  яки ябалдашларын кыскарту ӛчен җаваплы зат 

кҥрсәтелгән очракларда ӛч кӛн эчендә бу хакта Башкарма комитетка хәбәр 

итәргә тиеш. 

 

Авария хәлендәге эшләрне җитештерҥче татарфыннан рӛхсәтне 

рәсмиләштерҥ ӛчен, авария фактын раслаучы документ тапшырылырга тиеш. 

 

3.7. 3.2 пунктында кҥрсәтелгән гаризага яңа тӛзелеш, гамәлдәге объектларны 

реконструкцияләҥ буенча эшләр башкарганда кушымта итеп тҥбәндәгеләр 

бирелә: 

 

- объектны тӛзҥ, реконструкцияләҥ, капиталь ремонтлау ӛчен рӛхсәт 

документларының кҥчермәсе; 

 

- гариза бирҥченең вәкаләтләрен раслаучы документлар (физик затлар ӛчен-

паспорт кҥчермәсе, юридик затлар ӛчен-гамәлгә кую документлары, җитәкче 

вазыйфасына билгеләп кую турында документ, мӛрәҗәгать итҥче вәкиле 

вәкаләтләрен раслаучы ышанычнамә); 

 

мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан ирекле рәвештә рәсмиләштерелгән яшел 

утыртмаларның саны һәм тӛре кҥрсәтелгән урнаштыру планы (схемасы). 

 

3.8. 3.2 пунктта кҥрсәтелгән гаризага мӛрәҗәгать итҥче милкенә караган җир 

кишәрлегендә яшел утыртмаларның  киселҥ, ябалдашларын кыскарту, 

кҥчереп утырту очракларында, тҥбәндәгеләр кушымта итеп бирелә: 

 

- җир кишәрлегенә хокук билгеләҥче документ. 

 

3.9. Корыган һәм куркыныч тудыруы агачларны кисҥгә рӛхсәт, агачларның 

ҥсеп утырган урыны һәм саны кҥрсәтелгән гариза нигезендә, яшел 

утыртмаларны тикшерҥ нәтиҗәләре турында комиссия бәяләмәсе буенча 

бирелә. 

 

3.10. Территорияне тикшереп чыгу акты (5нче кушымта) нигезендә Башкарма 

комитет киселергә тиешле яшел утыртмаларның торгызу бәясе кҥләмен 

исәпләп чыгара һәм шул турыда гариза бирҥчегә хәбәр итә. 

 

3.11. Торгызу бәясен кайтаруны таләп итми торган очракларда рӛхсәтнамә 



3.2 һәм 3.3 пунктларында кҥрсәтелгән гамәлләрне башкару тәмамланганнан 

соң 30 кӛн эчендә бирелә. 

 

Мӛрәҗәгать итҥче тарафыннан 3.2 һәм 3.3 пунктларында кҥрсәтелгән 

документларны тулы кҥләмдә тапшырмау яки кҥрсәтелгән документларда 

ялган белешмәләр яки дӛрес булмаган мәгълҥмат булу-яшел утыртмаларны 

кисҥ һәм ябалдашларын кыскартуга рӛхсәт бирҥдән баш тарту ӛчен нигез 

булып тора. 

 

3.12. Яшел утыртмаларны кисҥгә һәм ябалдашларын кыскартуга рӛхсәт 

бирҥдән баш тарткан очракта, гариза бирҥчегә баш тартуны нигезләп, язмача 

җавап җибәрелә. 

 

Яшел утыртмаларны кисҥгә һәм ябалдашларын кыскартуга рӛхсәт бирҥдән 

баш тарткан очракта, мӛрәҗәгать итҥчегә баш тартуны нигезләп, язмача 

җавап җибәрелә. 

4. Яшел утыртмаларны  кҥчереп утырту 

Яшел утыртмаларны кҥчереп утырту-аларны казып алып, башка урынга 

кҥчерҥ юлы белән яшел ҥсентеләрне саклау ысулы. 

 

4.1. Яшел утыртмаларны юк итҥ мәсьәләсен караганда, Башкарма комитет 

белгече мӛрәҗәгать итҥче белән берлектә яшел утыртмаларны башка 

территориягә кҥчереп утырту юлы белән саклау турында карар кабул 

ителергә мӛмкин. 

 

Сҥтелергә тиешле яшел утыртмаларны  башка территориягә кҥчереп утырту 

юлы белән саклау турында карар кабул ителгән очракта,  Башкарма комитет, 

Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының архитектура һәм шәһәр 

тӛзелеше бҥлеге белән килештереп, рӛхсәттә кҥрсәтелә торган шартларны 

һәм урынны билгели. 

 

4.2. Яшел утыртмаларны кҥчереп утырту гариза бирҥче акчалары хисабына 

башкарыла 

 

4.3. Кәҥсә калынлыгы диаметры12 сантиметрдан да артмаган агачлар һәм 

биш яшькә кадәрге куаклар кҥчерепутыртылырга тиеш. 

 

4.4. N4 кушымтасы нигезендә яклар тарафыннан башкарылган эшләрне 

тикшерҥ актына форма буенча кул куйганнан соң, кҥчереп утырту 

башкарылган дип санала. 

 

4.5. Яшел утыртмаларны кҥчереп утырту ӛчен җаваплы зат, башкарылган 

эшләрне  кабул итҥ актына кул куйганчы утыртылган яшел ҥсентеләрнең 

ҥсеп китҥе һәм аларны карап тоту ӛчен  җаваплылык тота. 



 

4.6. Яшел ҥсентеләрне кҥчереп утырту буенча эшләрне кабул итҥ киләсе 

срокларда башкарыла: 

 

агымдагы елның 1 августына кадәр кҥчереп утыртылган ҥсемлекләр-шул ук 

елның августында; 

 

агымдагы елның 1 августыннан соң кҥчереп утыртылган ҥсемлекләр-киләсе 

елның җәйге чорында. 

 

4.7. Нурлат шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан башкарылган эшләрне 

кабул итҥ актына кул куйганнан соң, эшләр ҥтәлгән дип санала. 

 

4.8. Башкарылган эшләрне кабул итҥ акты белән теркәлгән яшел 

утыртмаларның канәгатьләнмәслек торышы, яшел ҥсентеләр утырту ӛчен 

җаваплы затлардан яшел утыртмаларның тиешле торгызу бәясен тҥләттерҥ 

ӛчен нигез булып тора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Нурлат шәһәре» муниципаль 

берәмлеге территориясендә яшел 

ҥсентеләрне кисҥ, ябалдашларын 

кыскарту һәм кҥчереп утырту 

турындагы нигезләмәгә 1 нче 

кушымта 

 

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Нурлат шәһәре 

Башкарма комитеты 
_____________________________________________________________________________ 

423040, Нурлат шәһәре, Совет урамы, 117нче йорт, тел.: 8(84345)2-06-85 

 

Яшел утыртмаларны мҽҗбүри рҽвештҽ күчерүгҽ 

____ номерлы рөхсҽт 
 

«____»_____________20____ел                             Нурлат ш. 
______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(организация исеме, Ф.И.А.и, вазыйфасы, адресы) 

                                                       

тарафыннан бирелгән . 

Эшләрне ҥткәрҥ тӛре һәм урыны:  
_______________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________ 
(тӛзелмәләрне һәм корылмаларны тӛзҥ, реконструкцияләҥ, ремонтлау),  

яшел утыртмаларны кҥчерҥ, ябалдашларын, кыскарту һәм кҥчереп утырту) 

Тҥбәндәгеләр нигез булып тора: 

1. Норматив документлар 
________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________ 

2. Мӛрәҗәгать 
________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________ 

Рӛхсәт ителә: 
_________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________ 
                (яшел ҥсентеләрнең тӛре һәм саны, юк итҥ ысулы яки җимерҥ юлы) 

 

Эшләр башкару ӛчен җаваплы ____________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________  

(вазыйфасы, Ф.И.А.и) 

Рӛхсәт алучы _____________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________ 
                         (ышанычнамә, вазыйфасы, оешма, имза, Ф. и. а., телефон) 

Рӛхсәтнең гамәлдә булу вакыты ___________________________ 

Искәрмә: рӛхсәтнамә буенча эшләрне башкару шартлары 

Нурлат шәһәре 

Башкарма комитеты җитәкчесе                      ______________________ 

МУ 



 

 

«Нурлат шәһәре» муниципаль берәмлеге 

территориясендә яшел ҥсентеләрне кисҥ, 

ябалдашларын кыскарту һәм кҥчереп 

утырту турындагы нигезләмәгә 2 нче 

кушымта 

 

 

Компенсацион яшелләндерҥ буенча эшләр ҥткәрҥ турында 

килешҥ 

 

 

"__" _____________ 20__ ел                                                             Нурлат ш. 

 

    Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Нурлат шәһәре 

Башкарма комитеты алга таба "Башкарма комитет" дип аталучы 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

йӛзендә  

                    (вазыйфасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

бер яктан, Устав нигезендә эш итҥче     һәм  _____________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(оешманың тулы исеме яисә гражданның фамилиясе, исеме, атасының исеме, шул исәптән шәхси 

эшкуарның исеме) 

алга таба "башкаручы" дип аталучы зат ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(оешма исеменнән яисә граждан исеменнән, шул исәптән шәхси эшмәкәр исеменнән эш итҥче 

гражданның фамилиясе, исеме, атасының исеме, ышанычнамәсе буенча) 

___________________________________________________ нигезендә гамәлләр башкаручы 

                                                                    (шәхесне раслаучы документ, ышанычнамә) 

 икенче яктан,, тҥбәндәгеләр турында әлеге килешҥ тӛзеделәр: 

 

                           1. КИЛЕШҮ ПРЕДМЕТЫ 

 

    1.1Әлеге килешҥ ______________________________________________ 

яшел ҥсентеләрне яңадан торгызу (утырту) буенча 

____________________________________________________________________________ булганда 

(нигезе, сәбәбе) 

якларның ҥзара хезмәттәшлеге тәртибен билгели                                                      (сҥтеп 

алынырга, ябалдашлары кыскартылырга тиешле) 

  

 

                           2. ЯКЛАРНЫҢ БУРЫЧЛАРЫ 

 

    2.1. Башкаручыга  йӛкләнә: 

2.1.1. ___________________________________________________               

_______________________________________________________________________________________   

территориясе (участок) (урынын кҥрсәтергә) 



 

кадәр«____» _________________20____ел торгызу (утырту) вакытына 

тҥбәндәге яшел 

ҥсентеләр:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(яшел утыртмаларның тӛре, аларның саны һәм сыйфат характеристикасы) 

 

2.1.2. Әлеге килешҥнең 2.1.1 пункты ҥтәлмәгән яки яшел ҥсентеләр ҥсеп 

китмәгән очракта, башкарылган эшләрне кабул итҥ актына кул куйганчы, 

тикшерҥ акты нигезендә, яшел утыртмаларның торгызу бәясе кҥләмен 

исәпләҥ нигезендә, Башкарма комитет тарафыннан бирелгән тҥбәндәге 

реквизитлар буенча акчаларны кҥчерергә. 

 

2.1.3. Әлеге килешҥнең 2.1.1 пункты ҥтәлмәгән яки яшел ҥсентеләр ҥсеп 

китмәгән очракта, башкарылган эшләрне кабул итҥ актына кул куйганчы, 

тикшерҥ акты нигезендә, яшел утыртмаларның торгызу бәясе кҥләмен 

исәпләҥ нигезендә, Башкарма комитет тарафыннан бирелгән тҥбәндәге 

реквизитлар буенча акчалар кҥчерергә: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(яшел утыртмаларның һәр берәмлеге ӛчен бәяне кҥрсәтергә) 

 

2.1.4. Башкарма комитет таләбе буенча торгызылган яшел ҥсентеләрнең ҥсеп 

китҥенә тикшерҥдә катнашырга һәм аның нәтиҗәләре буенча башкарылган 

эшләрне кабул итҥ актына кул куярга. 

 

2.1.5. Агач һәм куаклар утыртуны Россия Федерациясе Дәҥләт тӛзелешенең 

1999 елның 15 декабрендәге 153 номерлы боерыгы белән расланган Россия 

Федерациясе шәһәрләрендә яшел утыртмалар тӛзҥ, аларны саклау һәм тоту 

кагыйдәләре нигезендә гамәлгә ашырырга 

 

2.1.6. Яшел ҥсентеләрне карауны башкарылган эшләрне кабул итҥ актына 

кул куйганчы. 

 

2.2. Идарә бурычлы: 

 

2.2.1. Яшел ҥсентеләр утырту ӛчен урын кҥрсәтергә. 

 

2.2.2. Ҥз компетенциясе кысаларында кирәкле методик ярдәм кҥрсәтҥ. 

 

3. КАБУЛ ИТҮ ТҼРТИБЕ 

 

3.1. Яшел ҥсентеләрне торгызу эшләре тӛгәлләнгәч, башкаручы бу хакта 

Башкарма комитетка хәбәр итә. 



 

Хәбәр ителгәннән соң 10 кӛн эчендә Башкарма комитет башкаручы 

каршында әлеге килешҥнең 2.1.1 пунктында кҥрсәтелгән эшләрнең ҥтәлешен 

тикшерә. 

 

3.2. Компенсацияле яшелләндерҥ буенча эшләрне кабул итҥ тҥбәндәге 

вакытта башкарыла: 

 

гымдагы елның 1 августына кадәр Торгызылган агач һәм куаклар-шул ук 

елның августында; 

 

1 августтан соң торгызылган агач һәм куаклар-киләсе елның җәйге чорында; 

 

газоннарны-орлыкларның тигез итеп тишелҥеннән соң; 

 

берьеллык ҥләннәрдән чәчәк ҥсентеләре ҥсеп киткәннән соң (утыртканнан 

соң 10-15 кӛн). 

 

3.3. Башкарылган эшләрне тикшерҥ нәтиҗәсендә Башкарма комитет 

тарафыннан актка кул куелганнан соң,  әлеге эшләр ҥтәлгән дип санала. 

 

3.4. Башкарма комитет тарафыннан башкарылган эшләрне кабул итҥ актына 

кул куйганнан соң, башкаручы әлеге килешҥнең 2.1.1 пунктында каралган 

йӛкләмәләрне ҥтәде дип санала. 

 

3.5. Компенсация ягыннан яшелләндерҥ эшләрен башкару һәм башкарылган 

эшләрне кабул итҥ акты белән теркәлгән яшел утыртмаларның 

канәгатьләнмәслек торышы һәм әлеге килешҥнең 2.1.3 пункты нигезендә 

яшел ҥсентеләр утырту ӛчен җаваплы затлардан торгызу бәясен тҥләттерҥ 

ӛчен нигез булып тора. 

 

3.6. Искәрмәләр булган очракта, яклар, актта яисә аерым документта баш 

тартуның сәбәпләрен бәян итеп, башкарылган эшләрне кабул итҥ актына кул 

куйудан баш тартырга хокуклы. 

 

 

4. МАХСУС ШАРТЛАР 

4.1. 2.1.1 пунктында кҥрсәтелгән участокта яшел ҥсентеләрне торгызу 

мӛмкинлеге булмаган очракта, яклар килешҥе буенча ул Нурлат шәһәре 

торак пункты чикләрендә башка участокларда ҥткәрелергә мӛмкин. 

 

5. КИЛЕШҤНЕҢ ГАМӘЛДӘ БУЛУ ВАКЫТЫ 

 

5.1. Әлеге Килешҥ имзаланган мизгелдән ҥз кӛченә керә һәм яклар 



тарафыннан ҥз ӛстенә алган йӛкләмәләрне тулысынча ҥтәҥгә кадәр гамәлдә 

була. 

 

6. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛӘМӘЛӘРЕ 

6.1. Әлеге килешҥ буенча барлык аңлашылмаучанлыклар яклар килешҥе 

буенча, ә ризалыкка ирешмәгән очракта - Россия Федерациясенең гамәлдәге 

законнары нигезендә хәл ителә. 

 

6.2. Әлеге Килешҥ ике нӛсхәдә, һәр як ӛчен бер нӛсхәдә тӛзелде. 
 

7. Якларның адреслары һәм реквизитлары 

 

Башкарма комитет                                   Башкаручы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Нурлат шәһәре» муниципаль берәмлеге 

территориясендә яшел ҥсентеләрне кисҥ, 

ябалдашларын кыскарту һәм кҥчереп 

утырту турындагы нигезләмәгә 3 нче 

кушымта 

 

ЯШЕЛ УТЫРТМАЛАРНЫҢ ТОРГЫЗУ БӘЯСЕ 

 

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР 

1.1. Яшел утыртмаларның торгызу бәясе (алга таба – торгызу бәясе) - яшел 

ҥсентеләрне утырту һәм карап тоту белән бәйле, 1 агач, куак, Лиана, мәйдан 

берәмлеге, погонлы метрга исәпләгәндә, барлык тӛр чыгымнарның бәясе. 

 

1.2. Торгызу бәясе, исәпләҥ мизгеленә торгызу бәясен индексация 

коэффициентларын исәпкә алып, “РСФСР Тӛзелеш, архитектура һәм торак-

коммуналь хуҗалык министрлыгының тӛп фондларны яңадан бәяләҥ ӛчен 

тышкы тӛзекләндерҥ һәм яшелләндерҥ объектларының торгызу бәясенең 12 

эреләндерелгән кҥрсәткечләрен раслау турында" 1971 елның 28 

сентябрендәге 445 номерлы боерыгы нигезендә (дәҥләт бюджетында торучы 

учреждениеләр һәм оешмаларда булган биналарның һәм корылмаларның 

торгызу бәясенең эреләндерелгән кҥрсәткечләре җыентыгы) билгеләнә. 

12нче бҥлек  "Тышкы тӛзекләндерҥ һәм яшелләндерҥ"). 

 

1.3. Торгызу бәясе, Нурлат муниципаль районы Нурлат шәһәре Башкарма 

комитеты тарафыннан белгечләрне җәлеп итеп исәпләнә. 

 

1.4. Бер тамыр системасыннан берничә ботак ҥсеп чыккан очракта, торгызу 

бәясе һәр ҥсенте ӛчен билгеләнә. 

 

1.5. Яшелләндерҥ объектларының сыйфатлы торышы Нурлат муниципаль 

районы Нурлат шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан белгечләре 

тарафыннан белгечләрне җәлеп итеп билгеләнә. 

 

 

2. ТОРГЫЗУ БӘЯСЕН БӘЯЛӘҤ ӚЧЕН ТӚЗӘТҤ КОЭФФИЦИЕНТЛАРЫ 

 
 

Торгызу бәясен билгеләҥ ӛчен 12 нче номерлы җыентыкта "Бюджет 

оешмаларының тӛп фондларын яңадан бәяләҥ ӛчен тышкы тӛзекләндерҥ һәм 

яшелләндерҥнең торгызу бәясенең эреләндерелгән кҥрсәткечләре" дигән 1 

нче таблицада билгеләнгән яшел утыртмаларның торгызу бәясенә карата 

коэффициентлар кулланыла. 

 

 

 

 



1нче таблица  
    

N 

т/с 

Коэффициент 

атамасы 

Коэффициентлар 

әһәмияте 

Нигез 

1. Урман-парк утыртмаларының торышы 

классы 

"Бюджет оешмаларының тӛп фондларын яңадан 

бәяләҥ ӛчен тышкы тӛзекләндерҥ һәм яшелләндерҥ 

бәясенең югары кҥрсәткечләре" 12 нче җыентыгы. 

VIII блек. Яшел утыртмалар. Кереш кҥрсәтмәләр. 11 

пункт 

1.1. 1 класс 1,2 

1.2. 2 класс 1,0 

1.3. 3 класс 0,8 

2. Яшел утыртмаларның (газоннар, агачлар, 

куаклар, чәчәклекләр, тере киртәләр, 

парклар, санитар-яклау зоналары) 

сыйфатлы торышы) 

"Бюджет оешмаларының тӛп фондларын яңадан 

бәяләҥ ӛчен тышкы тӛзекләндерҥ һәм яшелләндерҥ 

бәясенең югары кҥрсәткечләре" 12 нче җыентыгы. 

VIII бҥлек. Яшел утыртмалар. Кереш кҥрсәтмәләр. 

16 пункт 2.1. Яхшы 1,0 

2.2. Канәгатьләнерлек 0,75 

2.3. Канәгатьләнмәслек 0,5 

3. Климат районы 1,03 Пункт 6. Техник ӛлеш. Дәҥләт исәбендә торучы 

учреждениеләрдә һәм оешмаларда булган 

биналарның һәм корылмаларның торгызу бәясенең 

эреләндерелгән кҥрсәткечләре җыентыкларына 

гомуми ӛлеш 

4. Индексларга 

территориаль 

коэффициент 

1,03 СССР Дәҥләт тӛзелешенең 1983 елның 11 маендагы 

N 94 номерлы карарына 2 нче кушымта 

* халык хуҗалыгы тармаклары, сәнәгать тармаклары һәм тармаклар буенча билгеләнгән, ӛлкә 

әһәмиятенә ия булмаган ӛлкәләр, крайлар, автоном республикалар, союз республикалары буенча 

тӛзелеш-монтаж эшләренең смета бәясен ҥзгәртҥ ҥзенчәлекләрен исәпкә алучы тармаклар 

составында билгеләнгән. 

5. СМР смета бәясе 

индекслары*  

1,55 СССР дәҥләт тӛзелешенең 1990 елның 6 

сентябрендәге хатына кушымта 

* халык хуҗалыгы тармаклары, сәнәгать тармаклары һәм тармаклар составындагы юнәлешләр 

буенча билгеләнгән 

6. Җиһазларны 

монтажлауга бәяләрне 

яңадан исәпләҥ индексы  

17,96  ӛзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык буенча 

федераль агентлыкның 15 октябрь 2004 ел. N ВА-

5079/06 

* 1991 елгы җыентыкларга кертелгән матди ресурслар 

7. Башка эшләрнең һәм 

чыгымнарның смета 

бәясен ҥзгәртҥ 

индексы*  

6,21 26 пунктча. 5 нче кушымта РФ Тӛбок 

министрлыгының 2011 елның 7 ноябрендәга 30394-

ИПА / 08 номерлы хаты «2011 елның IV кварталынд 

тӛзелеш-монтаж эшләренең смета бәясенең ҥзгәрҥ 

индекслары, проект һого эзләнҥ эшләренең смета 

бәясенең ҥзгәрҥ индекслары, башка эшләрнең смета 

бәясенең һого чыгымнарның смета бәясенең ҥзгәрҥ 

индекслары , шулай ук җиһазларның смета бәясенең 

ҥзгәрҥ индекслары турында " 

* 2000 елның 1 гыйнварына 2011 елның IV кварталына бәяләр дәрәҗәсенә карата 

 

2.2. "СССР территориясенең аерым ӛлешләрен территориаль поясларга һәм 
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климатик районнарга бҥлҥ" 2 номерлы кушымта нигезендә Татарстан 

Республикасы  1номерлы территориаль пояска һәм 2 нче климат районына 

карый. 

 

2.3. 2-10 таблицаларда,  5 нче кушымтаның 1.2 пунктының 3, 4, 5, 6, 7 

пунктларында кҥрсәтелгән индексация коэффициентларын куллануны исәпкә 

алып, "Бюджет оешмаларының тӛп фондларын яңадан бәяләҥ ӛчен тышкы 

тӛзекләндерҥ һәм яшелләндерҥнең торгызу бәясенең тҥгәрәкләндереп 

алынган кҥрсәткечләре" (Мәскәҥ, Росжилкомхоз, 1972) җыентыгында 

билгеләнгән яшел утыртмаларның торгызу бәясеннән чыгып, торгызу бәясен 

исәпләҥ башкарылды). 

 

2нче таблица  

 

Аерым торучы агачлар (бер агач ӛчен сум) 

 
    

Агачларның 

диаметры, см 

(җирдән 1,3 м биек) 

Имән, юкә, очлы яфраклы, таулы, баллы һ. 

б. ӛрәңге, корычагач, граб, платан, кипарис, 

кедр, чыршы, нарат, пихта, каштан, 

декоратив җиләк-җимеш агачлары утырту 

Зирек, каен, карама, 

осак, карагай, чаган 

тупыл, 

тал 

Ҥсентеләр ( 2,0м га 

кадәр) 

1136 852 608 

4 ( 2,1 дән 6,0) 2555 1987 1318 

8 ( 6,1 дән 10,0) 14418 13951 7564 

12 (10,1 дән 14,0) 18737 18169 9835 

16 ( 14,1 дән 18,0) 24070 23523 12491 

20 ( 18,1 дән 22,0) 29809 28187 15148 

24 (22,1 дән 26,0) 34270 31837 17257 

28 ( 26,1 дән 30,0) 36095 32851 18068 

32 ( 30,1 дән 34,0) 37717 33662 18595 

36 ( 34,1 дән 38,0) 39542 34473 18857 

40 (38,1 дән 42,0) 40556 35081 19913 

44 ( 42,1 дән 46,0) 42584 35892 20461 

48 ( 46,1 дән 50,0) 44003 36703 20988 

52 ( 50,1 дән 54,0) 45626 37717 21515 

80 ( 78,1 дән 82,0) 52115 40556 22570 

100 ( 98,1 дән 102,0) 55562   

120 ( 118,1 дән 

122,0) 

57184   

 

 

 

 

 

 

 



3нче таблица  

 

Парклар (1 га ӛчен мең сум) 

 
  

Агач диаметры, см Бәясе 

 4кә кадәр 3258,05 

4 - 16 5292,58 

16 - 40 6509,27 

 

 

4нче таблица  

 

Урман паркы (1 гектар ӛчен мең сум) 
  

Агач токымнары Бәясе 

Яфраклы 3345,89 

Ылыслы 4522,02 

30% ылыслы + 70% яфраклы 3670,34 

30% яфраклы + 70% ылыслы 4116,45 

 

5нче таблица 

 

Санитар-саклау зонасы (1 гектар ӛчен мең сум) 

 
  

Агачлар һәм куаклар Бәясе 

Ҥсентеләр 1601,97 

4-12 см диаметрлы агачлар һәм 10 яшькә кадәрге куаклар 2595,60 

 

 

6нчы таблица 

Куаклар (1 куак ӛчен сум) 

 
    

Куакның яше Матур чәчәк атучы, шул исәптән 

роза, гортензия, самшит 

Декоратив 

яфраклы 

Розалар, 

гортензияләр, 

самшит 

До 5 лет 669 446  

От 5 до 10 лет 1034 689  

Свыше 10 лет 1379 933 2129 

 

7нче таблица 

Ҥсентеләрдән  киртәләр һәм бордюрлар (1 м ӛчен сум) 
   

Ҥсентеле киртәләрнең елы (лет) Бер рәтле Ике рәтле 

3 - 10 ел 933 1054 

10 - 20 ел 1196 1602 

 20 елдан артык 1054 1318 



 

8нче таблица 

 

Чәчәкләр (таблицада кҥрсәтелгән ҥлчәҥ бер.) сумнарда) 

 
  

Кҥпьеллыклар 1 кв. м. 1602 

3-5 еллык кҥпьеллыклар 1 кв. м. ӛчен 507 

5-10 еллык пионнар ӛчен 1 шт.  791 

10-20 еллык пионнар ӛчен 1 шт.  1622 

 

 

9нчы таблица 

 

Газоннар (1 кв. м ӛчен сум) 

 
  

Партерлы 608 

Гади 264 

Кыр 24 

 

10 нчы таблица 
Бакча-парк юллары һәм мәйданчыклар (1 кв. метр ӛчен) 

 
  

Грунтлы 142 

Ком катыш вак ташлы 1440 

Астында ком җәелгән вак ташлы нигезле асфальтбетоннан 1926 

Ком нигезендә җыелма, тимер-бетон плитәләрдән 4806 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Нурлат шәһәре» муниципаль берәмлеге 

территориясендә яшел ҥсентеләрне кисҥ, 

ябалдашларын кыскарту һәм кҥчереп 

утырту турындагы нигезләмәгә 4 нче 

кушымта 

 

Башкарылган эшләрне тикшерҥ акты 

 

 ____ номерлы  "__" _____________ 20__ ел 

килешҥгә 

"__" _____________ 20__ ел            Нурлат ш. 

 

Без, тҥбәндә кулкуючылар: 

эшләрне башкаручының җаваплы вәкиле________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(фамилиясе, инициаллары, оешма исеме, вазыйфасы) 

 Башкарма комитетның җаваплы вәкиле________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________________ 

(фамилиясе, инициаллары, оешма исеме, вазыйфасы) 

шулай ук таныклауда ӛстәмә катнашучы затлар : 

_______________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

(фамилиясе, инициаллары, оешма исеме, вазыйфасы) 

тҥбәндәге башкарылган эшләрне карап чыктык 

___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(эшне башкаручының исеме) 

 

һәм тҥбәндәгеләр турында әлеге акт тӛзелде: 

1. Тикшерҥ ӛчен тҥбәндәге эшләр тәкъдим ителде: ________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(эш исеме) 

2.  Эшләрне башкарганда гамәлдәге стандартлар, тӛзелеш нормалары һәм 

гамәлдәге норматив документлар таләпләреннән тайпылышлар (яисә рӛхсәт 

ителгән) юк ______________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(булган очракта кире кагулар, кисәтҥләр кҥрсәтелә) 

3. Даталар: эш башлану________________ эшләрне тәмамлау 

________________ 

 

4. Комиссия бәяләмәсе: ___________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________________ 



 

Имзалар: 

    _______________________________________________________________________ 

                               (Ф.И.А.и, имза) 

    _______________________________________________________________________ 

                               (Ф.И.А.и, имза) 

    _______________________________________________________________________ 

                               (Ф.И.А.и, имза) 

 

«Нурлат шәһәре» муниципаль берәмлеге 

территориясендә яшел ҥсентеләрне кисҥ, 

ябалдашларын кыскарту һәм кҥчереп 

утырту турындагы нигезләмәгә 5 нче 

кушымта 

 

 Территорияне карап чыгу турында АКТ 

 

   "__" _____________ 20__ ел                                Нурлат ш. 

 

    Мин, 

___________________________________________________________________________________ 

(вазыйфасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

   барында ______________________________________________________________________ 

(вазыйфасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

  участокны карап чыктым ______________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________ 

(билгеләнеше, урнашу урыны) 

  Участокта тҥбәндәге яшел ҥсентеләр бар: 

 
       

Яшеллекнең 

тӛре 

1,3 м лы 

агачларның 

диаметры (см), 

куакның яше 

(яшь), мәйданы 

(кв. м, га) 

Яшел утыртмаларның саны һәм мәйданы 

торышы буенча 

Искәрмә 

яхшы Кан-к Кан 

мәслек. 

корыган, 

авария 

хәлендәге 

 

    

 Имзалар:   _______________________                         _______________ 

                           (ф.и.а.и)                                                (имза) 

 

                            _______________________                        _______________ 

                                           (ф.и.а.и)                                                (имза) 


