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Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы Саба шэhэр цирлеге территориясендэ

Россия Федерациясе дэyлэт урман фонды
)t(ирлэрена, физик hэм юридик затларныц шэхси
милкендэге )ирларга кермэган яшел yсентелэр

кисy тартибе турындагы Нигезлэмэне раслау

хакында

Россия Федерациясе Урман кодексы, <Россия Федерациясендэ цирле

yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары ryрында) 2003 елныц б опябРеНДЭГе
131_Ф3 номерлы Федераль законы, кОйлэнэ-тира мохитне саклау турында>> 2002
елныц 10 гыйнварындагы 7-Ф3 номерлы Федераль закон, "Татарстан РеспУблиКаСЫ
Саба муниципаль районыныц Байлар Сабасы шэhар тибындагы бистЭСе"
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, Россия Федерациясе дэyлат УрмаН
фонды цирларенэ, физик hэм юридик затларныц шэхси милкендэге жир
кишэрлеклэрена кермэган Саба шэhэр цирлеге территориясенда яшел
yсентелэрне рациональ файдалану, саклау hэм яцадан торгызу максатларында,
Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шаhар цирлеге Советы
](AРАР КЫЛДЫ:
1. Россия Федерациясе даyлэт урман фонды жирларенэ, физик haM юридик
затларныц шэхси милкендэге жирлэргэ кермэгэн Татарстан Республикасы Саба
муниципаль районыныц Саба шаhар цирлеге территориясендэ яшел yсентелэр
кисy тэртибе турындагы Нигезламэне расларга (кушымта итеп бирелэ)
2, Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шаhэр )t{ирлеге
Советыныц кТатарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шэhар
цирлеге территориясенда яшел yсентелэрне карап тоту hэм саклау буенча
Нигезлэмэ ryрында> 2008 елныц б декабрендэге 8а номерлы карарын yз кочен
югалткан дип санарга.
3. Олеге карарны кИнтернет> магълyмат-телекоммуникация челтарендэ
Татарстан Республикасы хокукый мэгълyматыныц расми порталында тубэндэге
адрес буенча бастыры п ч ыгары рга : http ://рrачо, tata rsta п, rч
Щирлек башлыгы

Р.М. Хэсэнов

Татарстан Республикасы Саба
муниципаль районы Саба Lлаhар
жирлеге Советыны ц25,О2,202'l ел
N9 9 карары белэн расланган

Россия Федерациясе дэYлэт урман фонды х(ирл€рена, физик hэм юридик
затларныц цlэхси милкендэге ,кирлэргэ кермагэн цирлерда Татарстан
Республикасы Саба муниципаль районы Саба щоhар цирлеге
территориясенда яшел Yсентелэр кисY тэртибе турында Нигезлэмэ

1.

Гомуми нигезламэлэр
1,1.Олеге Нигезлэмэ Россия Федерациясе Конституциясе, Россия Федерациясе

Грацдан кодексыныц 15 статьясы, Россия Федерациясе Урман кодексы, <Ойланэ-тирэ
мохитне саклау ryрында> 2002 елныц ]0 гыйнварындагы 7-Ф3 номерлы Федераль
законныц 61, 68, 77 статьялары, "Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Байлар Сабасы шэhэр тибындагы бистасе" Уставы нигезенда, халыкныц экологик
иминлеген таэмин иry максатларында эцlланде hам Россия Федерациясе дэyлэт урман
фонды }{ирларена, физик haм юридик затларныц шэхси милкендаге цирлэргэ керми
торган жирлардэ татарстан Республикасы саба муниципаль районы олы кибаче авыл
цирлеге (алга таба текст буенча - авыл цирлеге) территориясенда яшел yсентелар
кисY тартибен бипгели.
,1.2,
Олеге Нигезлэмэда тYбэндэге топ т9ценчэлар кулланыла:
ЯUJел Yсентелар - аrач, куак haм Yлэн Yca торган табигый haM ясалма усемлек (шул
исаптан парклар, скверлар, бакчалар, газоннар, чачаклэр, uJулай ук аерым торучы
агачлар haM куаклар).
Табигый территориялэр - бердэм географик (климатик) шартларда формала[чкан
жир рельефыныц, ryфракныц, yсемлекларнец билгеле бер торларен yз эчена алган
хуцалык эшчэнлеге белан кагылмаган яиса аз кагылган территориялар.
табигый барлыкка килгэн Yсемлеклар
ЯчJеллэндерелгэн территориялар
участоклары, ясаллrа яшелландерY объекrлары (авыл хужалыгы билгелэнеLUендэге
цирлардан тыш), тврле функциональ билгеланештэге х(ирларнец 50 проценттан да ким
булмаган елеUJе Yсемлеклар капламы белан капланган аз т€зелгэн участоклары,
Урман территорияларе -терле функциональ билгелонештаrе, табигый барлыкка
килгэн урман Yсемлеклэре белан капланган, табигый территориялэр участоклары.
Агач - 5 см дан ким булмаган диаметрлы тогэл гаYдале, 1,3 м биеклекгэ,
yсентелардан тыш, yсемлек.
Куак - купьеллык (агачтан аермалы буларак) туфрак ослеге янында ук ботакланучы

-

Yсемлек,
Yлан капла[4ы - газон, табигый Yлан Yсемлеге,
Yсентелар - нинди да булса урында куе булып YсYче Yсемлеклар, куаклар,
ЯчJел массив - бердам каплам барлыкка китерчче 50 данэдан дэ ким булмаган ('15
яшьтэн олканрак) агач Yса торган территория участогы.
Яшел Yсентеларtа зыян китерY - аларныц Yсешен ryкгаryга китерми торган, шул
исаптан ботакларына, тамыр системасына механик зыян хитерY, кайрыныц ботенлеген,
тере ryфрак катламын бозу, ячJел Yсентелэрне яисэ тамыр зонасындагы туфракны
зарарлы матдалар белан пычраry, ут т€ртY яки башка йогынты ясау.

ЯчJел Yсентеларне юк иry(югалту) - ящел чсентеларне кисY яки аларныц YсецJен
туктата торган башка зыян китерy.
Компенсацион яшелландерY - юк ителrан яки зарарланган Yсентелар урынына 2
коэффициенты белан яшел угыртмаларны яцадан ){итештерY.

саклауныц т€п принциплары
2,1, Шаhар цирлеге территориясендэ Yсэ торган яtjJел Yсентелэр йклагыч,
2. Яtлёл Yсентелэрне

рекреацион, эстетик функциялэр бачJкара haM сакланырга тиеш,

2,2, Шаhар цирлеге территориясендэ (авыл хуцалыгы

билгеланешендэге
){ирлардан тыLJJ) урнашкан барлык яшел Yсентелар (агачлар, куаклар) сакланырга
тиеш,
2.3. Шэhар )r{ирлеге территориясендэ яUJел Yсентеларнец сакланышын hэм Yсешен
таэмин итY буенча бурычлар йеклэн€:
2.3.1. Yзлэре белдерган эllJчэнлек тбрлэрен гамалга ашыру ечен бирелrэн
участомардагы оецмаларга - алеге оецJмалар цитэкчелэрена;
2,3,2. Yзмилек яки арендага алынган участокларда - юридик затларга, милекче
грацданнарга яки арендаторларга.
2,4, Яшел утыртмалар ypнaLJ.lKaH х{ир кишэрлеклэренец милекчеларе,
кулланучылары hэм арендаторлары яшел утыртмаларныц сакланыllJын таэмин итарrа,
яшел yсентелэрне тиешенчэ карарга тиешлар.
2,5, Олеге Нигезлама шэhар цирлеге территориясенда агач-куак кисYга бэйле
барлык rражданнарга hэм оешмаларга кагыла,
2.6. Шаhор цирлеrе территориясенда хрfiалык, шаhар тозелеше haM башка
эшчанлек Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары haм элеге
Нигезл€ма белан билгелэнrан яшел Yсентеларне с:rклау талапларен угэп башкарыла,
2,7, )t{ир участогын сайлау а|сы, тозелеLл, хуцалык hам баUJка эшчэнлекне
оештыруга проекr алды hэм проекг документларында ячJел утыртмаларныц торышы
ryрында ryлы hэм д€рес белеUJмалар hэм проекглана торган объектнын Яшел
утыртмаларга йоъlнтысын тулы баялаY булырга тиеш,
2.8. ЯчJел Yсентелер яUJэеч,Jен таэмин иry белан туры килмэrанда, яшел
территорияларне haм яшел массивларны куллану рехсат ителми,
3. ЯUJел Yсентелэр (аrачлар, куаклар) кису тартибе

3,1, Шаhар цирлеге территориясенда яшел Yсентеларне Yз белдеге белэн кисY
тыела,
3,2, Шаhар цирлеге территориясендэ аrач hэм куаклар кисY рахсат ниrезендэ
баtчкарыла. КисYга рбхсат N9 2 кучJымтадагы форма нигезендэ расмилэtjJтерела,
3,3, ЯUJел Yсентелэр кисYга рвхсэт алу очен м€рацэгать иryчеj шэhэр бачJкарма
комитетына, 1нче кушымта нигезенд€, форма буенча хат-гариза бира, анда
утыртмаларныц саны, атамасы, аларныц торышы, чиклэнгэн кисy урыны hэм аны
ниrезлаY кYрсэтелергэ тиеч,J,
З,4, Гаризага тYбэндеге документлар теркала:
3,4,1, Шэхесне раслаучы документлар;
З,4,2, Вэкилнец вакалэтларен раслаучы Документ (аг9р меражэгать итYче
исеменнан вэкил гамал башкарса);
3.4.3, Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар, жыемнар
hэм баUJка тулаулар буенча бурычлар булмау турында белечlмолар (мерацагать

иryчеда булмаган очраlсга, цирле yзидарэ органы мостэкыйль paBeuJTa, ведомствоара
хезматтэшлек кысаларында, мвстэкыйль равешта соратып ала);
3.4,4, Щир киlларлегенэ хокуклар турында бердэм дачлат кYчемсез милек
реестрыннан оземта (моражагать итyчеда булмаган очракта, жирле yзидара органы
тарафыннан ведомствоара хезматтащлек кысаларында мостакыйль равешта соратып
алы на);

3.4.5. Кисэрга тиешле яLчел Yсентеларне кYрсатеп, якындагы корылмаларга яки
бачJка юналешларгэ кадэр цир киtлэрлеге схемасы;
3,4,6. Огэр цир ки[lJарлеге Бердам дэYлэт кYчемсез милек реестрында теркалмэгэн
булса, цир кишэрлегена хокук бил[ели haм хокук раслый торrан документларныц
расланган кyчермэларе.
3,4,7, Биналар haм корылмалар т€зеганда габаритларга элэгэ торган яшел
yсентелэр киселган очракта, расланган проект документлары;
З,4,8. ЯчJел Yсентеларне кисY hэм утырry LlJартлары кагыла торган территориялар
хуцалары белэн килешy;
3,4,9, Yсентелэрне утыртканда яки кYчереп утыртканда инженерлык челтэрларе
вэкилларе белан цир эtллэрен башкаруга ордер ачу белан килешy,
3.4.10, элеге тэртиплэрнен 3,6. пунктында кYрсэтелган документлар.
3,5, Меражагать итYче тарафыннан 3.4 пункгында кYрсэтелган документлар
тапшырылмаган очракта, ){ирле yзидарэ органы ведомствоара магьлyмати
хезматташлек тартибенда мостэкыйль рэвештэ соратып ала:
З.5.]. Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар, цыемнар
haM башка тYлэYлэр буенча бурычлар булмау турында белешмалар;
З.5.2. жир киtларлегенэ хокуклар ryрында Бердэм кYчемсез милек даYлэт
реестрыннан аземта;
3.6. Шаhар башкарма комитеты, гариза-хат килганнэн сон, гариза бирYчега элеге тор
эшлерне баUJкару очен рохсат алган махсус оешмага, тYбэндаrелэрне алу очен
меражэгать итаргэ кицэtл ита:
3.6. 1. яшел угыртмаларныц исап-хисап исемлеге;
3.6.2, агач-куак кисэргэ тиешле агач угыртмаларыныц санын, торен, катеrориясен
билгелэY максатларында тозела торган, яLлел Yсентеларне наryраль тикшерY аrгы;

3,6,3, киселгэн агач ечен бая (ryлаY) исаплаY. Россия Федерациясе ХокYматенец
(Урман ресурслары кYламе берамлеге очен ryлаY ставкалары haM Федераль милекга
бул[ан урман кишэрлеге майданы берэмлеrе ачен ryлэY ставкалары ryрындаD
22,05,2007 ел, N9310 карары белан расланган ставкалар нигезенда, киселгэн агач очен
ryлаy аерым исаппэнэ,
Югарыда кVрсэтелг€н эшларне башкару гариза бируче хисабына баLлкарыла,
3.7. Рахсэтнец гамэпдэ булу срогы - 90 кан
3.8. Шэhэр баtttкарма комитеты гариза бирYченец хат-гаризасы, ячJел Yсентеларне
техник тикшерY акты, киселган агач очен баяне (ryлэYне) исаплаY нигезендэ, цJэhар
баUJкарма комитеты, [чэhар цирлеге территориясенда ячJел Yсентелэр кисYга рохсат
бирY турында карар проектын эзерли,
3.9. ЭUJлэрне башкаруга рохс€т алган очраlса, моражэrать иryче элеге Нигезлэма
ниrезенда яuJел yсентелэр кискан очен ryлаyлэрне кертергэ haм компенсацион
яUJелландерY тэртибен раслаучы документларны тапшырырrа тиеш,
3,1о, Агач haм куак кискэн ечен ryлэY гариза бирYче тарафыннан [чэhар цирлеге
бюджетына кYчерела,

З,11, Яшел Yсентелэрне кисY эшларе билгелэнган нормаларга haм кагыйдалэрга
ryры китереп, гариза бирYче акчасы хисабына башкарыла, Агач кисY бары тик
атIестациялэнган белгечлэрга гена рехсат ителэ,
3,12, Киселгэн яшел Yсентеларне heм киселтен калдыкларны кисY, тояY haм чыгару
эшларе башланган коннэн оч кон эченда гариза бирчче хисабына башкарыла,
Киселгэн яшел Yсентеларне haM киселгэн калдыкларны эш урынында саклау тыела.
3,]3, Киселгэн урынга якын территорияд€ газон, яшел Yсентелар зыян кYргэн
очракта, эш башкаручы аларны территория хуцасы hом контрольлек итYче органнар
белэн аларныц компетенциясе чикларендэ килештерелган срокларда, лэкин зыян
китергэн мизгелдан 2 айдан да соцга калмыйча, мацбYри торгыза,
З,14. Агач кискэн очен тYлэYне бачJкармыйча гына, агач hэм куаклар кисY авыл
цирлеге башкарма комитеты тарафыннан ryбэндаге очракларда хэл ителерга момкин:
3.14.1. кисY угкарY ячJел Yсентелэрне тарбиялау, санитар кисYлэр haм
реконструкциялаy;
3.14.2. авария haм баtlJка гадэттэн тыш халлэрне бетерY, шул исэптан жир асты
коммуникацияларен hэм капиталь инженерлык корылмаларын ремонтлау;
3,,14.З. торак haм х(амэгать биналарында ут режимын бозучы агач hэм куакларны
кисY, агэр даYлэт санэпидемнадзор баялэмасе булса;
3,14.4, жимерелY куркынычы ryдыра торган, аварга торучы (коры-сары) агачлар haM
куаклар кисy,
3,15, Рохсэт бирYдан баш тарry вчен нигез булып тора:
- Мерэжагать итYче тарафыннан документлар тулы кYлоl\4да тапLUырылмаган, йэ
тапtlJырылган гаризада haм (яки) документларда тулы булмаган hэм (яки) дорес
булмаган мэгьлYмат булса;
- Огар тиешле документ мерацаl-ать иryче тарафыннан Yз инициативасы белан
тапшырылмаган булса, дэулат хакимияте органыныц, цирле Yзидара орrаныныц яисэ
даyлэт хакимияте органына яисэ цирле yзидара орrанына караган оешманыц
муниципаль хезм€т кYрсэry очен киракле документ haM (яки) магьлYмат булмауны
таныклаучы ведомствоара соратып алуга щавабы hэм (яисэ) мэгьлуматныц булмавын
таныклаучы ведомствоара соратыл алуга цавап биру, тиеLчле документ гариза бирyче
тарафыннан yз инициативасы белэн тапшырылмаган булса;
- авария халларена бэйле очраклардан тычJ, Россия Федерациясе бюджет
системасы бюджетларына салымнар, цыемнар haM баUJка ryлэYлар буенча бурычлар
булса.
3.16, Югарыда кчрсэтелган очракларда, яцjел Yсентелэр кисчне гамэлга ашыручы
морацагать итYчега, UJэhар бацJкарма комитеты белан килештерелган урыннарда,
компенсацияле яuJеллэндерyне yгкарерга кирак,
3,17, N93 куL,lJымтага таянып, аварияле, коры-сары haм куркынычсызлыкка
куркыныч тудыручы яшел yсентелар комиссия тикшерyе нигезендэ киселэ,
3,18. РФ Урман кодексыныц 20 статьясы нигезендэ, ryжалык эtлчэнлеге
нэти){асенда яки цир кишорлегендэ аны грацданга яки юридик затка милеккэ
тапLлырганнан соц барлыкка килгэн агач-куак Yсемлекларе аныц милке булып тора,
аныц Yз телаге белан файдаланыла haM эUJ итэ.
3,19, Яшел Yсентелэрне санкциясез кисY яки юк иry дип таныла;
3,19,1,агач haм куакларны р€хсатсез кисY, яки рохсат белан кисY, амма рохсатта
кYрсэтелгэн урында, токымнарда hэм шул санда тчrел;
3,19.2- ут TapTY яки ут бепэн саксыз эlU иry нэтицасендэ агач haм куакларны юк иry
яки зыян китерy;

l
3,19,З, каYсане буу яки яралау;
3.19,4, YсYче агачлар haм куам_арны
YсецJен туктату дарацасенэ кадэр имrатY;
3,19,5, агач haм куакларга агынты
сулар, *"r"I- in"ro"n"p, калдыклар h,б
шундыйлар белан зыян китерy;
З,19,6, Yз белдеrец белан корыган
аl-ачларны кису;
З,19,7, YсYче агачлар haM куакларны
баtлкача жаDахатлач
J.zu, лаyлат урман фондында булган
агач haм куакларны кисy махсус
вакалэтле
дэYлат органнары тарафыннан бирелган,
рехсэтлар
,"""nr.
аl]Jырыла,
3-21, Олеге ни[езламане бозып
""iua"iдf
агач i,", *у"-lр"о,-Й*пi."""п"ру
yз белдеге белбн
киселган дип танылч n",
ТЪr"ЬJrчi Ё""пуО'r*ч""l законнары
нигезендэ административ'от11,9"о"р"ц""""
кагыйдаларен yтa\/ шэhэр
'я"чпr,оiпо,.оБ,]ртгыра, Олеrе Нигезлама
ц
ТеРРИТОРИЯСеНДЭ
баРЛЫК гращ4аннарl оешмалар
haM учрех(iqениелэо

n:i]1:":*
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""u"'""iýffГ

4. Компенсацион яшеллэндерY.
4.1. Компенсацион яшелл
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4,2. Компенсацион
яшеллi
гамалларе натицасендэ
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ЯИСа юридик затлао
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пычрату haM чуплэy, яшел yсентеларгэ зыян китерерга яки юк итарга сэлэтле башка
гамаллар кылу тыела.
7.

Мминистратив цаваплылык.

7.1. Олеге Нигезламэне бозуда гаепле затлар Россия Федерациясе hэм Татарстан
Республикасы законнары нигезендэ щавап тота.

-_l'

1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы Саба чJаhэр цирлеге
территориясенда РФ ДэYлэт урман фонды
жирлэренэ керми торган яшел yсентеларне
кисY тэртибе ryрындагы нигезлэмэга

(цирле Yзидара органы исеме, муниципаль
берэмлек башлыrы)

(алга таба - морэжагать итYче),
(юридик затлар ачен-ryлы исем, оеUJтырухокукый форма, дэYлэт теркаве ryрында
белеUJмэлар; физик затлар вчен-фамилия,
исем, атасынын исеме, паспорт

магьлYматлары)

агач hэм куаклар утырry, кисYгэ яки теплэYгэ рохсат бирY турында

гАризА

Сездан _ _ _

сэбапле

_ данэ

кYламенда

адресы буенча урнашкан цир кишэрлегенда локализацияланган агач, куак, агачкуак кисYне (т€плаYне) р€хсат иryегезне сорыйм

Эшлэрне башкарганнан соц янашэдоге территорияне яшеллондерергэ

ыtландырам, Агач калдыкларын Yзем каты конкYреш калдыклары полигонына

чыгарачакмын,

Жир кишарлеге:
агач

белэн характерлана.

данэ, куак

дана булу

Цир кицэрлеген YзлаLJJтерY hэм тазеклэндерY барышында, агач кискан ечен
ryлаY баUJкарырга haM дендроплан нигезенда агач-куак Yсентеларен
компенсациялап утыртырга ыlландырам,

Гаризага тYбандэге сканерланган документлар теркалэ:
1)

шахесне раслаучы документлар;

2) вэкилнец вакалэтларен раслаучы floKyMeHT (агар морэ){агать иryче исеменнан
вакил гамал баtчкарса);

3) киселерrэ тиешле яuJел Yсентеларне кYрсатеп, якындагы корылмаларга яки
башка юналецJларгэ кад€р цир кишарлеге схемасы,

4) Оrэр жир киtlJарлеге кYчемсез молкэткэ haм аныц белан алыш-бирешларга
хоlryкларныц бердам дачлэт реестрында теркэлмаган булса, цир кишарлегена
хокук билгели hэм хокук раслый торган документларнын расланган кYчермаларе;

5) биналар hэм корылмалар тозегандэ габаритларга элэгэ торган яшел Yсентелэр
киселгбн очракта, расланган проекг документлары;

6)

яшел Yсентелэрне кисY hэм кYчереп утырry территорияларена кагыла торган
хуцалар белэн шартларны килештерY;

7) утыртканда яиса кYчереп утыртканда инженерлык челтэрларе вакиллэре белан
цир эшларен башкаруга ордер алу белан килецJенерга,

(дата)

(имза)

(Фио)

2 нче кушымта
Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы Саба tшэhэр цирлеге
территориясенда РФ flоулат урман фонды
щирлэренэ керми торган яшел yсентелорне
кису тартибе ryрындагы нигезлэмэгэ

Агачларны, куакларны кисyгэ, теплоyгэ hэм утыртуга

рохсот
Ns

20

ел

Гариза нигезенда

202_

яшел yсентеларне тикшерy акгы haM

202_

исэпко алу исемлеге нигезенда

(rариза бирученец фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

(эшларнец тере, ысулы)

РОХСОТ ИТЕЛО:
Кисорга: агачлар

дана

Куаклар

дана

Теплорга: агачлар

дане

Куашар

дана

Утыртырга: агачлар

дано

Куаклар

дана

Сакларга: агачлар

дане

Куаклар

данэ

Туфракныц уrцырышлы катламын, yлан катламын торгызу
киселгон агачны

кв. м.

кен дэвамында чыгарырга.

Бура калдымарын контейнер майданчыкларына туплау hoM яндыру тыела,
Компенсация формасы

_

Агач кисугэ рохсотнец гамалде булу вакыты:
кадер озайтылды.

П.У.

(ФИО, имза, дата)

Агачларны кисy куркынычсызлык техникасы нигезенда башкарыла. Россия
Федерациясендэ гамалдэ булган кагыйдалар (талоплэр, техник шартлар)
нигезенда аерым агачларны haM куакларны (аерым территориялорден агач яки
куакларны) кисy махсус оешмаларны (белгечларне) яки махсус щайланмаларны
цэлеп итеп гамэлгэ ашырылырга тиеш булса, мерэжэгать итyче алеге талеплэрнец
уrалешен таэмин итэргэ тиеш.

Агач haM куакларны кису буенча (агач кэусалэрен, ботакларны, баtчка чупчарны да кертеп) эшлэрне башкарганнан соц, территорияне гомуми тозеклендерy
буенча чараларны гамалгэ ашыру мацбури булып тора.

БatllKapMa комитет цитакчесе

Рехсет алынды:
(ФИО, имза, дата)

Рехсат ябылды:
(ФИО, имза, дата)

Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы Саба шаhар цирлеге
территориясендэ РФ flаулат урман фонды
жирларена керми торган яшел yсентелэрне
кису тартибе ryрындагы нигезламегэ
3 нче кушымта

Яшел усентелэрне киселергэ тиешле дип тану ryрында акт

CабамyниципалЬpайoнЬlCaбашэhэpбаtлкаpмакoмитeтЬl

Тубандэге составтагы ком иссия:
1.

(Ф. И. О., вазыйфасы)
2.

(Ф. И, О,, вазыйфасы)
з.
(Ф. И. О., вазыйфасы)

яшел yсентеларне тикшерде.
Тикшеру нэти){алэре буенча тубандэгелар ачыкланды

Нати>t4а

Комиссия эгьзалары:
1.

(имза) (Ф. И. О,)
2.

(имза) (Ф. И. О.)
J.

(имза) (Ф. и. о.)

:

Яшел усентелорне киселергэ
тиечJле дип тану ryрындагы
No

_

20_ел

акrка куlлымта

Киселерга тиешле дип танылган агач hэм куакларны кабат санау исемлеге
(агач
(агач
(агач
(агач
(агач
(агач

исеме)
исеме)
исеме)
исеме)
исеме)
исеме)

Комиссия рэисе
Комиссия членнары

саны
саны
саны
саны
саны
саны

