I

PECNYSII14KA

TATAPCTAH

TATAPCTAH

PECnySImKACbl

cASA

COBET MI/L{AHCKOTO
C EII bC KO TO N OC EII E HIAfl
cA

514 H C KO

MyH tAuvl nArr b

bt M t/r{eH ABbtIl
x14PIrEr-E COBETbT

PA140

t-O

MyHVluklnAIrbHOTO

H

PANOHA
5, Pecny6nnra TarapcraH, Ca6nncruit
pafton,
Ceno Crapurfi Mr.{aH , yn. UJronanan,12
ren. (84362) 42-3-31

422055, TarapcraH Pecny6n n Kacbr,
Ca6a pafioust,
l4cre Mil.{oH aBbrnbt, Moxren ypaMbr,
12 irropr
ren. (84362) 42-3-31
e-mail : mich.sab@tatar. ru

PE1IIEH14E

KAPAP

25.02.2021

Ns7

Tarapcran Pecny6nrKacbr Ca6a MyHr4llrnanu pafionur
Mn.leH aBbrfl Xilpnere repplrropr4rceHfle Poccus
@egepaqnf,ce Aovnor ypMaH $oH4ur XilpnepeHo KepMoroH
heu $nsnr heu topu.qrK 3arnapHbrH luoxcr4 MilnKeH,qore
Xupnopfo fluer yceHrenop Kr4cv reprn6e rypbrH4arbl
HilregneMoHe pacnay xaKbtHiqa

Poccns Oe4epaqnnce VpuaH Ko[eKcbr, <<Poccus Qe4epaqnflceHflo Xl4pfle
y3ilAapeHe oerurbrpyHbrH roMyMh npilHqrnnapbr rypbrH4a) 2003 enHbu-l 6 orrn6peHAare
131-O3 HoMepflbr Oegepanu 3aKoHbr, <OfineHe-Tnpo Moxr4THe caKflay rypbrHAa>
10.01 .2002 enAarbr 7-O3 HoMepnbr Oe4epanu 3aKoH, Tarapcran Pecny6flrKacbr Ca6a
MyHr4qilnanu pafionur MilveH aBbrfl Xfipnere Vcraeur Hilre3eHAa, Pocclrs Oegepaqnnce
Aovnor ypMaH Sou4sr XilpeHo hervr Poccnn Oegepaqhflce XnpeHe KepMereH, Quaur hevr
topilAr4K 3arflapHbrFl r.!oxcr4 MhnKeH4ore,Mnqen aBbrfl Xilpflere reppnropr4nceHAo cuefl
vceHTenspHe pall[oHa.nb $afiganaHy, caKnay hev n4a4aH Toprbr3y MaKcarflapbrHAa
Tarapcran Pecny6nuKacbr Ca6a MyHr4qilnanu pafionur MrqeH aBbrfl Xupnere Coeerur

KAPAP 5I4PO:
1. Tarapcran Pecny6nnracur Ca6a MyHr4qilnanu pafioHurHur4 MnveH aBbrr'r Xhpnere
reppnropr4nceH4o Poccyrs Oe4epaqunce Aoyner ypMaH $oHgur Xr4pnopeHo KepMeroH hevr
Suonx heu rcpu4r4K 3arnapHbr-{ uexcr MilnKeHAore Xrpnopre f,uJen yceHTeflep Klrcy
reprra6e ryp br Hrqa rbr H u re3fl e MoHe pacnap ra (ryr-r.rur ura raren 6ra pene).
2. Mil.{eH aBbrfl Xupnere CoeerurFrsr4 <TarapcraH Pecny6nuracur Ca6a MyHr,rqilnanb
paftoHut Mt4veH aBbrfl Xr4pnefe reppilTopr4flceHflo flluefl vceHTenopHe Kapan rory hevr
caKnay 6yenva HrresneMe rypbrHfla>20O8 e.nHbr-l 19 4era6peHAore 27 noviepnbr KapapbrH
Y3 KeLteH praflTKaH Ailn TaHbtpra.

1
3. Onere KapapHbt Tarapcran Pecny6nnKacbrHbtH xoryretfi MerbflyMarflap rypbtHgarbl
pocMl4 nopraflbtHga MorbnyMaru-TefleKoMMyHr4KaquoH "klnrepner" .{eflTopeHAo

http://gravo.tatarstan.ru aflpecH 6yenva, Tarapcran Pecny6nr,rKacbt Ca6a MyHt4t-lnnarrb
pafionut MnqeH aBbrl )(t4pflere pocMr4 cafirurnga hhttp://saby.tatarstan.ru/michan aApecbl
byenva hau aautn XupflereH4e ypHauJran unQopMaquoH creH4napAa ypHaurrbrpHpra.
4. Onere Kapap pecMu 6aculnun qHKKaH KeHeHHoH y3 KeqeHa Kepe.
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Расланган
Татарстан Республикасы Саба
муниципаль районы Мичән
авыл җирлеге Советының 2021нче
елның 25 нче февралендә 7 нче
номерлы карары белән
Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Мичән авыл җирлеге
территориясендә Россия Федерациясе дәүләт урман фонды җирләренә
кермәгән һәм физик һәм юридик затларның шәхси милкендәге җирләргә яшел
үсентеләр кисү тәртибе турындагы Нигезләмә
1. Гомуми нигезләмәләр.
1.1.Әлеге Нигезләмә Россия Федерациясе Конституциясе, Россия Федерациясе
Граждан кодексының 15 статьясы, Россия Федерациясе Урман кодексы,
«Әйләнә-тирә мохитне саклау турында» 2002 елның 10 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы
Федераль законның 61, 68, 77 статьялары, Мичән авыл җирлеге Уставы нигезендә,
халыкның экологик иминлеген тәэмин итү максатларында һәм Татарстан
Республикасы Саба муниципаль районы Мичән авыл җирлеге территориясендә яшел
үсентеләр кисү тәртибен билгели (алга таба текст буенча-«авыл җирлеге») – Россия
Федерациясе дәүләт урман фонды җирләренә һәм физик һәм юридик затларның
шәхси милкендәге җирләргә керми торган җирләрнең чикләрен билгеләү һәм
аларның статусы турында "Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү
хакында" Татарстан Республикасы законы проектын беренче укылышта кабул итте.
1.2. Әлеге Нигезләмәдә түбәндәге төп төшенчәләр кулланыла:
Яшел үсентеләр-агач, куак һәм үлән үсә торган табигый һәм ясалма үсемлек
(шул исәптән парклар, скверлар, бакчалар, газоннар, чәчәкләр, шулай ук аерым
торучы агачлар һәм куаклар).
Табигый территорияләр-бердәм географик (климатик) шартларда формалашкан
җир рельефының, туфракның, үсемлекләрнең билгеле бер төрләрен үз эченә алган
хуҗалык эшчәнлеге белән кагылмаган яисә аз кагылган территорияләр.
Яшелләндерелгән территорияләр – табигый барлыкка килгән үсемлекләр
участоклары, ясалма яшелләндерү объектлары (авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге
җирләрдән тыш), төрле функциональ билгеләнештәге җирләрнең 50 проценттан да
ким булмаган өлеше үсемлекләр капламы белән мәшгуль булган аз төзелгән
участоклары.
Урман
территорияләре-төрле
функциональ
билгеләнештәге
табигый
территорияләр участоклары, алар табигый барлыкка килгән урман үсемлекләре
белән капланган.
Агач-5 см ким булмаган диаметрлы төгәл гәүдәле, 1,3 м биеклектә, үсентеләрдән
тыш үсемлек.
Куак-күпьеллык (агачтан аермалы буларак) үсемлек, ул туфрак өслеге янында
ботаклана.
Үлән капламы-газон, табигый үлән үсемлеге.
Ешлык – нинди дә булса урында үсүче үсемлекләр, куаклар.
Яшел массив – анда 50 данәдән дә ким булмаган (15 яшьтән өлкәнрәкләр)
агачлар үсә, бердәм чаршау барлыкка китерүче территория участогы.
Яшел үсентеләргә зыян китерү - аларның үсешен туктату, шул исәптән
ботакларга, тамыр системасына механик зыян китерү, тамырның бөтенлеген, тере
туфрак катламын бозу, яшел үсентеләрне яисә тамыр зонасындагы туфракны
зарарлы матдәләр белән пычрату, ут төртү яки башка йогынты ясау.

Яшел үсентеләрне юк итү – яшел үсентеләрне кисү яки башка зыян китерү,
аларның үсешен туктату.
Компенсацион яшелләндерү – юк ителгән яки зарарланган 2 коэффициенты
белән яшел утыртмаларны яңадан җитештерү.
2. Яшел үсентеләрне саклауның төп принциплары.
2.1. Авыл җирлеге территориясендә үсә торган яшел үсентеләр саклагыч,
рекреацион, эстетик функцияләр башкара һәм сакланырга тиеш.
2.2. Авыл җирлеге территориясендә (авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге
җирләрдән тыш) урнашкан барлык яшел үсентеләр (агачлар, куаклар) сакланырга
тиеш.
2.3. Авыл җирлеге территориясендә яшел үсентеләрнең сакланышын һәм
үсешен тәэмин итү буенча бурычлар йөкләнә:
2.3.1. оешмаларга үзләре белдергән эшчәнлек төрләрен гамәлгә ашыру өчен
бирелгән участокларда - әлеге оешмалар җитәкчеләренә;
2.3.2. милек яки арендага алынган участокларда-юридик затларга, милекче
гражданнарга яки арендаторларга.
2.4. Яшел утыртмалар урнашкан җир кишәрлекләренең милекчеләре,
кулланучылары һәм арендаторлары яшел утыртмаларның сакланышын тәэмин
итәргә, яшел үсентеләрне тиешенчә карауны тәэмин итәргә бурычлы.
2.5. Әлеге Нигезләмә барлык гражданнарга һәм оешмаларга кагыла, милек
рәвешләренә бәйсез рәвештә, авыл җирлеге территориясендә агач-куак кисүгә бәйле
проектлау, төзелеш, ремонт һәм башка эшләр алып баручыларга.
2.6. Авыл җирлеге территориясендә хуҗалык, шәһәр төзелеше һәм башка
эшчәнлек Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һәм әлеге
Нигезләмә белән билгеләнгән яшел үсентеләрне саклау таләпләрен үтәп башкарыла.
2.7. Җир участогын сайлау акты, төзелеш, хуҗалык һәм башка эшчәнлекне оештыруга
проект алды һәм проект документларында яшел утыртмаларның торышы турында тулы һәм
дөрес белешмәләр һәм проектлана торган объектның яшел утыртмаларга йогынтысын тулы
бәяләү булырга тиеш.

2.8. Яшел үсентеләр яшәешен тәэмин итү белән бергә яшел территорияләрне
һәм яшел массивларны куллану рөхсәт ителми.
3. Яшел үсентеләр (агачлар, куаклар) кисү тәртибе.
3.1.Авыл җирлеге территориясендә яшел үсентеләрне үз белдеге белән кисү
тыела.
3.2. Авыл җирлеге территориясендә агач һәм куаклар кисү рөхсәтнамә нигезендә
башкарыла. Кисүгә рөхсәт 2 номерлы кушымта нигезендә форма буенча
рәсмиләштерелә.
3.3. Яшел үсентеләр кисүгә рөхсәт алу өчен мөрәҗәгать итүче авыл җирлеге
башкарма комитетына, 1 нче кушымта нигезендә, форма буенча хат-гариза бирә,
анда утыртмаларның саны, атамасы, аларның торышы, чикләнгән кисү урыны һәм
аны нигезләү күрсәтелергә тиеш.
3.4. Гаризага түбәндәге документлар теркәлә:
3.4.1.Шәхесне раслаучы документлар;
3.4.2.Вәкилнең вәкаләтләрен раслаучы Документ (әгәр мөрәҗәгать итүче
исеменнән вәкил гамәлдә булса);
3.4.3. Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар,
җыемнар һәм башка түләүләр буенча бурычлар булмау турында белешмәләр
(мөрәҗәгать итүчедә булмаган очракта, җирле үзидарә органы мөстәкыйль рәвештә,
ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында соратып ала);
3.4.4. Җир кишәрлегенә хокуклар турында бердәм дәүләт күчемсез милек
реестрыннан өземтә (мөрәҗәгать итүчедә булмаган очракта җирле үзидарә органы

тарафыннан ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында мөстәкыйль рәвештә
соратып алына);
3.4.5. Кисәргә тиешле яшел үсентеләрне төшерү белән якындагы корылмаларга
яки башка юнәлешләргә кадәр җир кишәрлеге схемасы;
3.4.6. Җир кишәрлеге Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында теркәлмәгән
булса, җир кишәрлегенә хокук билгели торган һәм хокук раслый торган
документларның расланган күчермәләре.
3.4.7. Биналар һәм корылмалар төзегәндә габаритларга эләгә торган яшел
үсентеләр киселгән очракта, расланган проект документлары;
3.4.8. Яшел үсентеләрне кисү һәм утырту шартларын территорияләренә кагыла
торган хуҗалары белән килешү;
3.4.9. Үсентеләрне утыртканда яки күчереп утыртканда инженерлык челтәрләре
вәкилләре белән җир эшләрен башкаруга ордер ачу белән килешү;
3.4.10. 3.6. пунктында күрсәтелгән документлар тәртибе.
3.5. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан 3.4 пунктында күрсәтелгән документлар
тапшырылмаган очракта, җирле үзидарә органы ведомствоара мәгълүмати
хезмәттәшлек тәртибендә мөстәкыйль рәвештә соратып ала:
3.5.1. Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар, җыемнар
һәм башка түләүләр буенча бурычлар булмау турында белешмәләр;
3.5.2. җир кишәрлегенә хокуклар турында Бердәм күчемсез милек дәүләт
реестрыннан өземтә.
3.6. Авыл җирлеге башкарма комитеты гариза-хат килгәннән соң, Гариза бирүчегә
әлеге төр эшләрне башкарырга рөхсәт алу өчен махсус оешмага мөрәҗәгать итәргә
киңәш итә:
3.6.1. яшел утыртмаларның исәп-хисап исемлеге;
3.6.2. агач-куак кисәргә тиешле агач утыртмаларының санын, төрен, категориясен
билгеләү максатларында төзелә торган яшел үсентеләрне натураль тикшерү акты;
3.6.3. киселгән агач өчен түләүне (түләү) исәпләү. Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең «Урман ресурслары күләме берәмлеге өчен түләү ставкалары һәм
Федераль милектә булган урман кишәрлеге мәйданы берәмлеге өчен түләү
ставкалары турында»2007 елның 22 маендагы 310 номерлы карары белән
расланган ставкалар нигезендә, киселгән агач өчен түләү аерым исәпләнә.».
Югарыда күрсәтелгән эшләрне башкару Гариза бирүче хисабына башкарыла.
3.7. Рөхсәтнең гамәлдә булу срогы – 90 көн.
3.8. Авыл җирлеге башкарма комитеты гариза бирүче хат-гаризасы, яшел
үсентеләрне техник тикшерү акты, киселгән агач өчен түләүне (түләүне) исәпләү
нигезендә авыл җирлеге башкарма комитеты авыл җирлеге территориясендә яшел
үсентеләр кисүгә рөхсәт бирү турында карар проектын әзерли.
3.9. Эшләрне башкаруга рөхсәт алган очракта, мөрәҗәгать итүче әлеге Нигезләмә
нигезендә яшел үсентеләр кискән өчен түләүләрне кертергә һәм компенсацион
яшелләндерү тәртибен раслаучы документларны тапшырырга тиеш.
3.10. Агач һәм куак кискән өчен түләү Гариза бирүче тарафыннан авыл җирлеге
бюджетына күчерелә.
3.11. Яшел үсентеләрне кисү эшләре билгеләнгән нормаларга һәм кагыйдәләргә
туры китереп, Гариза бирүче акчасы хисабына башкарыла. Агач кисү бары тик
аттестацияләнгән белгечләргә генә рөхсәт ителә.
3.12. Киселгән яшел үсентеләрне һәм киселгән калдыкларны кисү, кисү, төяү, төяү
һәм чыгару эшләре Гариза бирүче хисабына башланган көннән өч көн эчендә
башкарыла. Киселгән яшел үсентеләрне һәм эш урынында киселгән калдыкларны
саклау тыела.
3.13. Газон, яшел үсентеләр киселгән урынга якын территориядә зыян күргән
очракта, эш башкаручы аларны территория хуҗасы һәм контрольлек итүче органнар
белән аларның компетенциясе чикләрендә килештерелгән срокларда, ләкин зыян
китергән мизгелдән 2 айдан да соңга калмыйча мәҗбүри торгыза.

3.14. Агач кискән өчен түләүне башкармыйча гына, агач һәм куаклар кисү авыл
җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан түбәндәге очракларда хәл ителергә
мөмкин:
3.14.1. кисү үткәрү тәрбияләү, санитар кисүләр һәм яшел үсентеләр
реконструкцияләү;
3.14.2. авария һәм башка гадәттән тыш хәлләрне бетерү, шул исәптән җир асты
коммуникацияләрен һәм капиталь инженерлык корылмаларын ремонтлау;
3.14.3. торак һәм җәмәгать биналарында ут режимын бозучы агач һәм куакларны
кисү, әгәр Дәүләт санэпидемнадзор бәяләмәсе булса;
3.14.4. аварияле (җимерелү куркынычы тудыра торган коры-сары) агачлар һәм
куакларны кисү.
3.15. Рөхсәт бирүдән баш тарту өчен нигез булып тора:
- Мөрәҗәгать итүче тарафыннан документлар тулы күләмдә тапшырылмаган,
йә тапшырылган гаризада һәм (яки) документларда тулы булмаган һәм (яки) дөрес
булмаган мәгълүмат бар;
- Әгәр тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз инициативасы белән
тапшырылмаган булса, дәүләт хакимияте органының, җирле үзидарә органының
яисә дәүләт хакимияте органына яисә җирле үзидарә органына караган оешманың
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмауны
таныклаучы ведомствоара соратып алуга җавабы һәм (яисә) мәгълүматның
булмавын таныклаучы ведомствоара соратып алуга җавап бирү (тиешле документ
гариза бирүче тарафыннан үз инициативасы белән тапшырылмаган булса);
- Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар, җыемнар
һәм башка түләүләр буенча бурычлар булу , авария хәлләренә бәйле очраклардан
тыш.
3.16. Югарыда күрсәтелгән очракларда яшел үсентеләр кисүне гамәлгә
ашыручы мөрәҗәгать итүчегә авыл җирлеге башкарма комитеты белән
килештерелгән урыннарда компенсацияле яшелләндерүне үткәрергә кирәк.
3.17. 3 номерлы кушымта нигезендә комиссия тикшерүе нигезендә аварияле,
коры-сары һәм куркынычсызлыкка куркыныч тудыручы яшел үсентеләр киселә.
3.18. РФ Урман кодексының 20 статьясы нигезендә, хуҗалык эшчәнлеге
нәтиҗәсендә яки җир кишәрлегендә аны гражданинга яки юридик затка милеккә
тапшырганнан соң барлыкка килгән агач-куак үсемлекләре аның милке булып тора,
аның үз теләге белән файдалана һәм эш итә.
3.19. Яшел үсентеләрне санкциясез кисү яки юк итү дип таныла:
3.19.1. рөхсәтсез яки рөхсәтсез агач һәм куакларны кисү, әмма рөхсәттә
күрсәтелгән токымнарның да шул санда түгел;
3.19.2. ут төртү яки ут белән саксыз эш итү нәтиҗәсендә агач һәм куакларны юк
итү яки зыян китерү;
3.19.3. кәүсәне боҗралау яки аслыклау;
3.19.4. үсүче агач һәм куакларга зыян китерү үсеше туктаганчыга кадәр;
3.19.5. агач һәм куакларга агынты сулар, химик матдәләр, калдыклар белән
зыян китерү һ. б. шундыйлар;
3.19.6. үз белдегең белән корыган агачларны кисү;
3.19.7. үсүче агач һәм куакларга башка төрле зыян китерү.
3.20. Дәүләт урман фондында булган агач һәм куакларны кисү махсус
вәкаләтле дәүләт органнары тарафыннан бирелгән рөхсәтләр нигезендә гамәлгә
ашырыла.
3.21. Әлеге нигезләмәне бозып агач һәм куакларны юкка чыгару үз белдеге
белән киселгән һәм Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары
нигезендә административ һәм җинаять җаваплылыгына тиеш. Әлеге Нигезләмә
кагыйдәләрен үтәү авыл җирлеге территориясендә барлык гражданнар, оешмалар
һәм учреждениеләр өчен мәҗбүри.

4. Компенсацион яшелләндерү.
4.1. Компенсацион яшелләндерү рөхсәт ителгән агач кисү, законсыз рәвештә
яшел үсентеләрне зарарлау яки юк итү очракларында гамәлгә ашырыла.
Компенсацион яшелләндерү агачлар, куаклар һәм газоннар утырту өчен туры килә
торган, әмма яшел үсентеләрне зарарлау яки юк итү факты ачыкланганнан соң бер
елдан да соңга калмыйча башкарыла.
4.2. Компенсацион яшелләндерү гражданнар яисә юридик затлар акчалары
хисабына башкарыла, аларның мәнфәгатьләрендә яки хокукка каршы гамәлләре
нәтиҗәсендә Яшел утыртмаларга зыян килгән яки юк ителгән.
4.3. Әлеге Нигезләмә нигезендә яшел үсентеләргә китерелгән зыян натураль
рәвештә кайтарылырга тиеш-компенсацион яшелләндерү: 2 коэффициенты белән юк
ителгән яшел үсентеләрне яңадан торгызу.
5.Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тормышка ашырганда
яшел үсентеләрне саклау.
5.1. Авыл җирлегендә шәһәр төзелеше эшчәнлеген гамәлгә ашыру яшел
үсентеләрне саклау таләпләрен үтәү белән алып барыла.
5.2. Яшелләндерелгән территорияләр, шул исәптән яшел массивлар, шулай ук
яшелләндерелгән территорияләрне үстерү өчен билгеләнгән җир кишәрлекләре
аларның максатчан билгеләнешенә бәйле булмаган төзелеш һәм кулланылырга тиеш
түгел.
5.3. Яшел үсентеләр биләгән җир кишәрлекләрендә төзелешне оештырганда,
проект документларында киселергә тиешле яшел үсентеләрне бәяләү булырга тиеш.
Бу очракларда зыянны каплау әлеге Нигезләмәнең 2 һәм 3 бүлекләрендә
билгеләнгән тәртиптә агач киселгән өчен түләүне алдан кертү һәм компенсация
яшелләндерү юлы белән гамәлгә ашырыла.
6. Эшмәкәрлек эшчәнлеген тормышка ашырганда яшел үсентеләрне
саклау.
6.1.Яшелләндерелгән территорияләрдә һәм яшел массивларда сәүдә һәм башка
эшмәкәрлек эшчәнлеге, авыл җирлеге башкарма комитеты рөхсәтеннән башка
эшмәкәрлек эшчәнлеге алып бару өчен палаткалар һәм башка корылмалар
урнаштыру тыела.
6.2. Эшмәкәрлек эшчәнлеген тормышка ашырганда, яшел территорияләрдә һәм
яшел массивларда шартлаткыч, утлы һәм агулы матдәләр куллану, территорияне
пычрату һәм чүпләү, яшел үсентеләргә зыян китерергә яки юк итәргә сәләтле башка
гамәлләр тыела.
7. Административ җаваплылык.
7.1. Әлеге Нигезләмәне бозуда гаепле затлар Россия Федерациясе һәм
Татарстан Республикасы законнары нигезендә җаваплы.

Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы Мичән авыл җирлеге
территориясендә РФ Дәүләт урман фонды
җирләренә керми торган яшел үсентеләрне
кисү тәртибе турындагы нигезләмәгә
1 нче кушымта

(җирле үзидарә органы исеме,
муниципаль берәмлек)
от _____________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________
(алга таба - мөрәҗәгать итүче).
(юридик затлар өчен-тулы исем, оештырухокукый форма, дәүләт теркәве турында
белешмәләр; физик затлар өчен-фамилия,
исем, атасының исеме, паспорт
мәгълүматлары)

Агач һәм куаклар утырту, кисүгә яки төпләүгә рөхсәт бирү турында
гариза
Сездән _ _ _ _ данә күләмендә ___________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________________
адресы буенча урнашкан җир кишәрлегендә локализацияләнгән агач, куак, агач-куак
кисүне (төпләүне) рөхсәт итүегезне сорыйм(___________)
______________________________________ сәбәбе ____________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Эшләрне башкарганнан соң янәшәдәге территорияне яшелләндерергә ышандырам.
Агач калдыкларын үзем каты көнкүреш калдыклары полигонына чыгарачакмын.
Җир кишәрлеге:
агач __________________________ данә, куак ______________________ данә булу
белән характерлана.

Җир кишәрлеген үзләштерү һәм төзекләндерү барышында, агач кискән өчен
түләү башкарырга һәм дендроплан нигезендә агач-куак үсентеләрен компенсацияләп
утыртырга ышандырам.
Гаризага түбәндәге сканерланган документлар теркәлә:
1) шәхесне раслаучы документлар;
2) вәкилнең вәкаләтләрен раслаучы Документ (әгәр мөрәҗәгать итүче исеменнән
вәкил гамәл башкарса);
3) киселергә тиешле яшел үсентеләрне күрсәтеп, якындагы корылмаларга яки башка
юнәлешләргә кадәр җир кишәрлеге схемасы;
4) Әгәр җир кишәрлеге күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш-бирешләргә
хокукларның бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән булса, җир кишәрлегенә хокук
билгели һәм хокук раслый торган документларның расланган күчермәләре;
5) биналар һәм корылмалар төзегәндә габаритларга эләгә торган яшел үсентеләр
киселгән очракта, расланган проект документлары;
6) яшел үсентеләрне кисү һәм күчереп утырту территорияләренә кагыла торган
хуҗалар белән шартларны килештерү;
7) утыртканда яисә күчереп утыртканда инженерлык челтәрләре вәкилләре белән
җир эшләрен башкаруга ордер алу белән килешенергә.

________________
(дата)

_______________________
(имза)

____________
(ФИО)

Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы Мичән авыл җирлеге
территориясендә РФ Дәүләт урман фонды
җирләренә керми торган яшел үсентеләрне
кисү тәртибе турындагы нигезләмәгә
2 нче кушымта
Агачларны, куакларны кисүгә, төпләүгә һәм утыртуга
РӨХСӘТ

№ ___
“___” _______________ 20___ ел

Гариза нигезендә _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
“____” __________________ 202__ яшел үсентеләрне тикшерү акты һәм
“____” ___________________ 202____ исәпкә алу исемлеге нигезендә
_____________________________________________________________________
(гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме)
______________________________________________________________________
(эшләрнең төре, ысулы)
РӨХСӘТ ИТЕЛӘ:
Кисәргә: агачлар ________________________________________________ данә
Куаклар ________________________________________________ данә
Төпләргә: агачлар _______________________________________________ данә
Куаклар _______________________________________________ данә
Утыртырга: агачлар _____________________________________________ данә
Куаклар _____________________________________________
данә
Сакларга: агачлар ______________________________________________ данә
Куаклар ______________________________________________ данә
Туфракның уңдырышлы катламын, үлән катламын торгызу __________ кв.м.
Киселгән агачны ____________ көн дәвамында чыгарырга.
Бура калдыкларын контейнер мәйданчыкларына туплау һәм яндыру тыела.

Компенсация формасы _____________________________________________
Агач кисүгә рөхсәтнең гамәлдә булу вакыты:______________________________
_______________________________________ кадәр озайтылды.
П.У.

(ФИО, имза, дата)

Агачларны кисү куркынычсызлык техникасы нигезендә башкарыла. Россия
Федерациясендә гамәлдә булган кагыйдәләр (таләпләр, техник шартлар) нигезендә
аерым агачларны һәм куакларны (аерым территорияләрдән агач яки куакларны) кисү
махсус оешмаларны (белгечләрне) яки махсус җайланмаларны җәлеп итеп гамәлгә
ашырылырга тиеш булса, мөрәҗәгать итүче әлеге таләпләрнең үтәлешен тәэмин
итәргә тиеш.
Агач һәм куакларны кисү буенча (агач кәүсәләрен, ботакларны, башка
чүп-чарны да кертеп) эшләрне башкарганнан соң, территорияне гомуми төзекләндерү
буенча чараларны гамәлгә ашыру мәҗбүри булып тора.

Башкарма комитет җитәкчесе _____________________________

Рөхсәт алынды: ______________________________________________________
(ФИО, имза, дата)
Рөхсәт ябылды: ______________________________________________________
(ФИО, имза, дата)

Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы Мичән авыл җирлеге
территориясендә РФ Дәүләт урман фонды
җирләренә керми торган яшел үсентеләрне
кисү тәртибе турындагы нигезләмәгә
3 нче кушымта
ЯШЕЛ ҮСЕНТЕЛӘРНЕ КИСЕЛЕРГӘ ТИЕШЛЕ ДИП ТАНУ ТУРЫНДА АКТ
Саба муниципаль районы
"_____"_________ ________ ел.

Мичән

авыл

җирлеге

Башкарма

комитеты

Комиссия составы:
1._____________________________________________________________
(Ф. И. О., вазыйфа)
2._____________________________________________________________
(Ф. И. О., вазыйфа)
3._____________________________________________________________
(Ф. И. О., вазыйфа)
яшел үсентеләр тикшерелде.
Тикшерү нәтиҗәләре турында:
____________________________________________________________________________

______________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Нәтиҗә: ___________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Комиссия членнары:
1. ________________________ _______________________
(имза) (Ф. И. О.)
2. ________________________ _______________________
(имза) (Ф. И. О.)
3. ________________________ _______________________
(имза) (Ф. И. О.)

яшел үсентеләрне киселергә тиешле дип
тану турында актка Кушымта
№ ______ «____»_________ 202___ел.
Сүтелергә тиешле агач һәм куакларның исәп-хисап исемлеге
(агач исеме)
(агач исеме)
(агач исеме)
(агач исеме)
(агач исеме)
(агач исеме

саны
саны
саны
саны
саны
саны

Комиссия председателе: ________________________________
Комиссия членнары: ____________________________________

