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Кулле-Киме авылы

*ч""".J,тJ::lil;,"он..Т,-тf;:"ш::fi :т.:жжх}ациясе
дэYлат урман фонды жирлэрено hэм физик haM юридик затларныц хосусый милкендаге
щирлоргэ кермэгон яшел утыртмаларны кисy тэртибе ryрында
Нигезлэмоне раслау хакында

россия Федерациясе Урман кодексы, <россия Федерациясендэ )fiирле yзидарэне
оештырунын гомуми принциплары турында) 2003 елныц 06 октябрендэге 131_Ф3
номерлы Россия Федерациясе Федераль законы, <ойлэна-тиро мохитне саклау турында>
2002 елнЫц 10 гыйнварындагы 7-Ф3 номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы
отнэ муниципаль районыныц Кулле-Киме авыл щирлеге Уставы нигезендо, Кулле-Киме
авыл щирлеге территориясендо Россия Федерациясе доYлот урман фонды )цирлоренэ
hэм физик hэм юридик 3атлар милкендоге цирларга кермэган яшел утыртмаларны
рациональ файдалану, саклау haM яцадаFь щитештерY максатларында Татарстан
республикасы отна муниципаль районыныц Кулле-киме авыл цирлеге Советы карар
бирде:

1. Татарстан Республикасы отно муниципаль районыныц Кулле-киме авыл
цирлеге
территориясендо Россия Федерациясе дэYлет урман фонды цирлоренэ hэм физик hэм
юридик 3атларныц хосусый милкендаге цирлэргэ кермэгон яшел утыртмаларны кисy
тартибе ryрында Нигезломане кушымта нигезендэ расларга.

2.

олеге карарны Татарстан Республикасы хокукый магълyматыныц

расми

порталында www,рrаvо.tаtаrstап.ги адресы буенча, махсус мэгълyмат стендларында
урнаштыру юлы белон бастырып чыгарырга, шулай ук <интернет> мэгьлyматтелекоммуникация челторендэ Татарстан Республикасы отнэ муниципаль районыныц
рэсми сайтында урнаштырырга.
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Татарстан Республикасы Отно муниципаль
районыныц Кулле-Киме авыл )щирлеге Советы
карарына кушымта

Тата"рстан Республикасы Отна муниципаль районыныц Кулле-Киме авыл }r{ирлеге
территориясендэ Россия Федерациясе доyлат урман фонды жирларенэ hэм физик
hэм юридик затларныц хосусый милкендоге щирларга керми торган яшел
утыртмаларны кисy тэртибе турында Нигезлэма

Олеге Нигезлэмо Россия Федерациясе Конституциясе, Россия Федерациясе
Граждан кодексы, Россия Федерациясе Урман кодексы, кОйлена-тирэ мохитне саклау
турында) 2002 елныц 'l0 гыйнварындагы 7-Ф3 номерлы Федераль закон, Кулле-Киме
авыл жирлеге Уставы нигезендэ халыкныц экологик иминлеген таэмин итy максатларында
эшлонде hэм Татарстан Республикасы Отно муниципаль районыныц Кулле-Киме авыл
жирлеге территориясендэ Россия Федерациясе дэyлат урман фонды жирларена hэм
физик hэм юридик затларныц хосусый милкендоге щирларгэ керми торган яшел
утыртмаланы кисy тэртибен билгели,
1. Теп тошенчалар
Олеге Нигезлэмэда тубандоге топ тошенчолар кулланыла:
Яшел yсентелэр - табигый haM ясалма чыгышлы агач, куак hoM yлончел yсемлеклер
(паркларны, скверларны, бакчаларны, газоннарны, чэчаклеклорне, шулай ук аерым yсеп
утыручы агачларны haM куакларны да кертеп).
Табигать территориялоре - бердем географик (климат) шартларында формалашкан
щирлек, туфрак, yсемлеклэр рельефыныц билгеле бер типларын yз эчен9 алган, ху}калык
эшчонлеге кагылмаган яисо аз кагылган территориялар.
Яшеллэндерелгон территориялор - табигый чьlгышлы yсемлеклар киtlJарлеклоре
урнашкан территориялар, ясалма рэвештэ булдырылган яшеллэндерy объектлары (авыл
хркалыгы билгелонешендэге щирлардан тыш), терле функциональ билгеланештэге
жирлорнец алар чиклорендаге жир ослегенеFi 50 процентыннан да ким булмаган елеше
yсемлеклар белон капланган тезелеш аз булган кишарлеклоре
Урманга аверелгон территориялор - табигый тишелеп чыккан урман yсемлекларе
белан капланган торле функциональ билгеланештаге табигать территориялере
кишэрлеклоре.
Агач - диаметры кимендэ 5 см, биеклеге 1,3 м булган ачык беленеп торган каyсале
yсемлек, яшь yсентелардон кала.
Куак - туфрак еслегенда yK тармакланган кyпьеллык кyптармаклы (агачтан аермалы
буларак) yсемлек,
Yлон капламы - газон, табигый yлончел yсемлеклэр.
Куаклык, оромолеклэр (заросли) - нинди дэ булса урында куе булып yco торган
Yсемлеклэр, куаклар.
Яшел массив - бердом yрчy хасил итyче 50 данодон дэ ким булмаган зур ('l5 елдан
кубрак) агачлар yсэ торган территория кишерлеге.
Яшел утыртмаларны зарарлау - яшел утыртмаларга аларныц yсешен туктатуга
китерми торган зыян китерry, шул исаптан ботакларныц, тамыр системасыныц механик
зарарлануы, кабыкныц, тере туфрак катламыныц бетенлеге бозылу, яшел yсентеларнец
йо тамыр зонасында туфракныц зарарлы матдэлэр белен пычрануы, ут терry яиса башка
йогынты
Яшел утыртмаларны юкка чыгару (югалту) - яшел утыртмаларны кисy яки аларныц
yсешен туктатуга китерган башка терле зарарланулар.
Компенсация рэвешендс яшеллондерy - юкка чыгарылган яиса зарарланган агачлар
урынына 2 коэффициент белон яшел утыртмалар булдыру.

.

2. Яшел утыртмаларны саклауныц топ принциплары

двыл ){ирлеге территориясендо yco торган яшел утыртмалар саклагыч, рекреацион,
эстетик функциялар башкара hoM сакланырга тиещ,
z.t. двыл жирлеге территориясендэ (авыл хуцалыгы билгелэнешендоге жирлордон
тыш)''),z,
урнашкан барлык яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) якланырга тиеш.
двыл цирлеге территориясенда яшел Yсентелэрне саклаУ hoM ycTePY очеН
шартлар тоэмин иry бурычлары ryбэндэгеларга йеклано:
оешмаларга Yзлоре KYpcoTKaH эшчэнлек торлэрен гамалга ашыру ечен бирелгэн
шушы оешмалар }китакчелоренэ;
кишэрле}fiардэ
юридик затларга haM
2.2,2. милектэге яиса арендадагы кишарлекларда
яисо
арендаторларга.
гракцаннарга милекчелэр
милекчелоре,
2.З. Яшел утыртмалар урнашкан }кир кишэрлеклэренец
итэрго,
таэмин
сакланышын
файдаланучылар hэм арендаторлары яшел утыртмаларныц
тиеш.
яшел утыртмаларны тиешенча карауны тээмин итэрга
ъ.+.'олеге Нигезлэмэ барлык грахцаннарга hэм, милек формаларына байсез
равешто, авыл }кирлеге территориясенда агач-куак yсентеларен кисyго байле рэвешто
проектлауны, тезyне, ремонтлауны haM башка эшлорне алып баручы оешмаларга кагыла.
2.5. двыл щирлеге территориясендо хркалык, шаhар тезелеше hoM башка эшчанлек
россия Федерациясе, Татарстан Республикасы hoM элеге Нигезламеда билгелэнгон яшел
утыртмаларны саклау талоплорен yтэп гамэлга ашырыла
Z.O. }t{ир кишарлеген сайлау акты, тезелеш, хущалык hэм башка эшчэнлекне
оештыруГа проекТ алдЫ hoM проект документациясеНдэ яшеЛ утыртмаларныц торышы
турында тулы hэм дорес белешмолар h9, проектлана торган объектныц яшел
утыртмаларга йогынтысын тулысынча боялау булырга тиеш.
2.,7. ЯшелландерелгэН территориялардан haM яшел массивлардан яшел
ителми,
утыртмаларныц тереклек эщчанлеген тоэмин итми торган файдалану рохсат
з. Яшел утыртмаларньl

(агачларны, куакларньl) кису тартибе

з.1. двыл жирлеге территориясендо яшел утыртмаларны рохсэтсез кисy тыела,

двыл жирлеге территориясендо агачларны haM куакларны кисY

рехсэт
нигезенда башкарыла. Кисугэ рохсэт Авыл )iирлеге башкарма комитеты щитакчесе
кyрсатмэсе рэвешенда расм илоштерело.
з.з. Яшел утыртмаларны кисyгэ рохсэт алу очен, меро}кэгать итyче Авыл ЩИРлеГе
башкарма комитеты цитакчесе исеменэ билгеланган формада (1 нче кушымта) хат-3аявка
бирэ, анда утыртмаларныц саны, исеме, аларныц торышы, чиклонгон кисy yткарелy
урыны hэм аны нигезлаy кyрсателган булырга тиеш. Гаризага ryбондаге документлар
З.2.

теркэп бирелэ:
3.3.1. Шэхесне таныклый торган документлар;
З.3.2. Вэкалотле вокилнец вакалэтлсрен раслый торган документ (огар м9рожагать
итyче исеменнэн вакил эш ито икэн);
З.з.3. Якындагы корылмаларга яиса башка ориентирларга кадэр булган
кишорлекнец киселергэ тиешле яшел yсентелар тошерелгон схемасы;
з.з.4. }t{ир кишарлеге Бердэм доyлэт кyчемсез молкат реестрында терколмаган
булса, цир кишэрлегенэ хокук билгели торган hэм жир кишорлеген раслаучы
документларныц таны кланган кyчермэлоре;
з.з.5. Биналар haM корылмалар тозегэндо габаритларга элагэ торгаН яшеЛ
утыртмаларны кису башкарылган очракта, расланган проект докуменТацИяСе;
з.з.6. Олеге мэсьалэ кагыла торган территориялорнец хуцалары белОн яШеЛ
yсентеларне кисy hoM кучереп утырту шартларын килештерy;

3,3,7, Агач утыртканда яисэ кYчереп
утыртканда инженер челтэрлэре вэкиллэре
белон
цир_эшларен уздыруга ордер ачып килештерy.
.
з,4, АвыЛ цирлеге бЬшкарма комитеты,
хат-заявка кергэннон соц, Гариза биручегэ
олеге эш торен yткэрyгэ рсхсэте булган махсуслащтырылган
ое[uмага тубэндэгелорне
алу ечен морэцэгать иторгэ кицаш бЙра:
З.4.1. яшел утыртмаларны исоплоY ведомосте;
з,4,2, киселерго тиешле агач-куак
билгелоу максатында то3ела торган яшел Yсентелоренец санын, терен, категориясен
утыртмаларны табигый ie"rr* тикшерy акты;
З,4,3, КИСеЛГЭН аГаЧ ОЧеН баянец
1тулiаугi"i)-о"rс",
й.Jпп"п'-чr,rrру, киселгон агач
ечен тYлЭу РоссиЯ ФедерацИясе ХекуМЬrЪi
карары белон расланган ставкалар нигезендо "i"2оо7 "пrrБ ii'й."*дчrоr З10 номерлы
аерым исоплана.
Югарыда кYрсотелгэн эшлар
бйil;;;сабына
баrп.рr,пr,
l l - "Рехсатнец гамолда булу вакыты'- |ЗRиза
90'кен.

Авыл цирлеге башкарма комитеты Гариза бирученец
хат-заявкасы, яшел
утыртмаларны табигый техник тйкшеру акты,
3,5,

киселгон агач очен бэяне (ryлауне) исоплэп
чыгару нигезенде авыл цирлеге территориясендэ
яшел
кисYго рехсэт биру
ryрында Авыл жирлеге башкарма комитеiы ЦитькчесенецYсентелорне
курсатмь проектын озерли.
3,6, Эшлор башкаруга
рбхсэт алганда, аныц монбjгjiьлЪЁ*rо, яшел
утыртмалар
юкка чыгарыла торган Гариза бируче, алеге
Нигьзлама нигезендэ яшел утыртмаларны
кискан ечен тYлоYлар кертергэ haM компенсация
рэвешенда яшелландерYнец тэртибен
раслый торган документларны тапшырырга тиеш.
З,7, Агач hoM куакларны кискан очен
ryлэy ^-Гариза бируче тарафыннан двыл
цирлеге бюджеты на кyчерело.
3,8,

Яшел утыртмаларны кисy эшларе билгело+tгэн нормалар
hCIM кагыйдалэр
Гариза бирУче акЧалары 'исэбена оашкарь]i..-' дr.rrr,

нИГе3еНдэ

бары тик
аттестациялэнгон белгечларнец кисyе гено
итело,
рехсот
3,9, Яшел утыртмаларны егу, топлаY,
киселган
калдыклаРны тояY haM чыгарУ эШ башланганнаН яшел утыртмаларны haM киселгон
соц еЧ коН эченда Гариза бируче
хисабына башкарыла, Киселiбн яшел
утыртмаларны heM *й""пr"'. калдыкпарны эш
урынында саклау тыела.
З,10, ТеРРИТ9РИlНеЦ КИСY
якын урн.ашкан территориядэ газон, яшел
yсентелар зарарланган очракта, УРЫНына
территория хуцабы_rlэй конrр-Jrir'ьъrаннары
белан алар
компетенциясе чиклэрендэ килештер:||_.,
сръкларда, эмма зыян килгэн вакыттан ярты
елдаН да соцга калмыйча, эшлорне башкаручi,
anapnb, мацОчрйiЬрrr,.r.
3,11, Агачны кискон ечен iулэмича
гено агач rrай nyJ[nrp-,ir, кису Двыл х{ирлеге
баш карма ком итеты тарафы н н ан' тубонфrыо..'
р"йа рда р9хсэт ителергэ м ом ки н
3,11,1, яшел Yсентелорне тэрбиялэу,
саriиirр
*r.yn.p hам-рБпо".rрукциялаY очен
кисYлор
;

YткорY;

3,11,2 авария hoM башка гадсттен тыщ холл€рне
бетеру, щул исаптан цир асты.
коммуникациялорен haM капиталь инженерлык
корылмаларын ремонтлау вакытында;
3,11,з, ffаулат санэпидемналзод
торак Ёа,, ц"r"гать биналарында
яктылыкны боза торган агач hэм lryакларны
кисY;
3,11,4, аВаРИЯ ХОЛеНДОГе (аВЫ'П Тешy
куркынычы тудыручы, коры-сары) агачларны
hoM
куакларны

!э;;*JБйса,

кисy.

Югарыда кYрсэтелгэн .т_r*зрда
гариза биручего Авьiл ,цирльrе- башкарма яшел Yсентелорне кисYне гамолго ащыручы
комитеты белэн *rп".iir"релгон
компенсация рэвешендо яшеллэндерy yткорерго
урыннарда
кирок.
З,lз, Авария халендэге, корьi.?1Ёьi rlай iаЪеЫ-хатар
тудыручы яшел утыртмалар 2
нче кушымта нигезендэ акт нигезенда комиссиялар
тикшерyе нигезендэ киселэ.
3,14, рФ Урман кодексыныц 2d crrii".oi
буенча щир кишарлегендо, аны
грil(цанга яисо юридик затка милеккэ тапшырганнан
"rriоrrrсе
соц, хркалык эшчанлеге
нотицэсендо яки табигый рэвешт9 барлыкка
*йпй
агач-куак yсемлеклоре аныц yзенчо
файдалана hэм yзе телогойчо цитакчелек итэ
з,ts, Яшел утыртмаларны рохсотсе3 кисy яисо торган yз милке булып тора.
юкка чыгару дип тубондогелар таныла:
3,12,

агачларны hэм куакларны рехсэтсез яиса рехсат белан кису, лакин рохсотта
кyрсэтелган кишерлекте heM санда, кyрсателгэн торлэрен кисмоy.
З,I5.2, яндыру яиса ут белон саксыз эш итy нэтищасендэ агачларны heM куакларны
юкка чыгару яки зарарлау;
3.15.З. Kaycoнe боцралау яиса топлоу (подсечка);
3.15.4. Yсеп килYче агачларныц hэм куакларныц Yсеш туктатылганчы зарарлануы;
з.15,5. агачларныц haM куакларныц агынты сулар, химик матдалар, калдыклав hэм
башка шундыйлар белан зарарлануы;
3.15.6. коры-сары агачларны рохсотсез кисY;
З.15.7. yca торган агачларныц hoM куакларныц башкача зарарланулары.
з.16, ,Щэулот урман фондында булган агачларны hэм куакларны кисy махсус
вакалотле даyлот органнары тарафыннан бирелгэн рохсэтлар ниге3енда гамалга
ашырыла.
з.17, Олеге Нигезлэмане бозып, агачларны haM куакларны юк иry рохсатсез кисy
булып тора hэм Россия Федерациясе hoM Татарстан Республикасы законнары ниге3ендо
административ haM цинаять жаваплылыгына тартылырга тиеш, Олеге Нигезлэма
кагыйдэлорен yтэy авыл щирлеге территориясенда барлык гражданнар, оешмалар haM
учреждениелор очен мэцбyри.
З.15.1.

4. Компенсация рэвешендо ячJеллэндерY
4.1. Компенсация ровешенда яшелландерy рохсот ителган кисyлор, яшел
yсентелэрне законсыз зарарлау яки юкка чыгару очракларында гамолгэ ашырыла.
Компенсация ровешендэ яшеллэндерy агачлар, куаклар haM газлар утырту ечен яраклы
якындагы сезонда, амма яшел yсентелэрне зарарлау яки юкка чыгару факты билгеланган
вакыттан алып бер елдан да соцга калмыйча башкарыла,
4,2. Компенсация равешендэ ящелландерy монфэгатьлэрендэ яисэ хокукка каршы
гамаллэр нэтицосендэ яшел yсентелорне зарарлаган яки юкка чыгарган грах{даннарныц

яиса юридик затларныц акчалары хисабына башкарьlла.
4.з.

Олеге Нигезломо нигезенда яшел утыртмаларга китерелган зыян табигый

формада - компенсация рэвешенда яшелландерy формасында кире кайтарылырга тиеш:
юкка чыгарылган агачлар урынына 2 коэффициент белон яшел утыртмалар булдыру,

,5.

Яшел утыртмаларньl саклау шаhэр тозелеше эшчанлеген
башкарганда

Авыл жирлегендо шэhар тезелеше эшчанлеген гамалга ашыру

яшел
yтоп
алып барыла.
утыртмаларны саклау талэплэрен
5.2. Яшел территориялэр, шул исэптон яшел массивлар, шулай ук яшеллэндерелгэн
территорияларне ycтepy очен билгелэнган }t{ир кишэрлеклоре, аларныц максатчан
билгеланешена байле булмаган килеш кулланылырга hoM анда тозелеш алып барылырга
тиеш ryгел.
5.з, Яшел утыртмалар утыртылган цир кищэрлеклорендо тозелеш алып барганда,
проект документациясендо_ киселергэ тиешле яшел утыртмаларга боя булы.рга тиеш.
Мондый очракларда зыяннБl каплау киселгэн агач очен тyлэyне алдан керry hэм олеге
Нигезламэнец 2 hoM 3 булекларендо билгелонгон тартипта компенсация ровешендо
яшеллэндерy юлы белан гамэлго ашырыла.
5.1.

6. Яшел утыртмаларны саклау Эшмэкорлек эщчанлеген
башкарганда
б,1. Яшеллэндерелгэн территориялардэ heM яшел массивларда Авыл цирлеге
башкарма комитеты рохсатеннэн башка саyдэ hэм башка эшмакэрлек эшчанлеге,
эшмакэрлек эшчонлеген гамолго ашыру очен палаткалар hэм башка корылмалар

урнаштыру тыела.

б.2. Эшмокэрлек эшчонлеген яшеллэндерелган территориялорда hэм яшел
массивларда гамэлга ашырганда шартлау куркынычы булган, ут куркынычы булган hoM
агулы матдэлор куллану, территорияне пычрату hoM чyплоy, яшел утыртмаларныц
зарарлануына яки юкка чыгуына китерерго солотле башка эшлэр тыела.

7. Мминистратив х{аваплылык.
7.1. Олеге Нигезламоне бозуда гаепле затлар Россия Федерациясе hoM Татарстан
Республикасы законнары нигезендэ щаваплы булалар:
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