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«Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы
Борбаш авыл жирлегенец Россия Федерациясе дэулэт урман фонды жирлэренэ
кермэгэн территориясендз яшел утыртмаларны кису тзртибе турында
нигезлэмэне раслау хакында»
Россия Федерациясе Урман кодексы, «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ
оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ
номерлы Федераль законы, «Эйлэнэ-тирэ мохитне саклау турында» 2002 елныц 10
гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ, Татарстан Республикасы
Балтач муниципаль районы Борбаш авыл жирлегенец Россия Федерациясе дэулэт
урман фонды жирлэренэ кермэгэн территориясендз яшел утыртмаларны рациональ
файдалану, саклау Ьэм яцадан утырту максатларында, Татарстан Республикасы
Балтач муниципаль районы Борбаш авыл жирлеге Советы карар бирде:
1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Борбаш авыл
жирлегенец Россия Федерациясе дэулэт урман фонды жирлэренэ кермэгэн
территориясендз яшел утыртмаларны кису тэртибе турында нигезлэмэне кушымта
нигезендэ расларга.
2. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми
порталы» интернет - ресурсында бастырып чыгарырга Ьэм Татарстан Республикасы
Балтач муниципаль районыныц рэсми сайтында (baltasi.tatarstan.ru) урнаштыру юлы
белэн халыкка житкерергэ.
3. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз остемэ алам.
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Татарстан Республикасы
Балтач муниципаль районы Бербаш авыл
ждрлеге Советы карарына кушымта

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Бербаш авыл жирлегенец
Россия Федерациясе дэулэт урман фонды жирлэренэ кермэгэн территориясендэ
яшел утыртмаларны кису тэртибе турында
НИГЕЗЛЭМЭ
1. Теп тешенчэлэр
Элеге Нигезлэмэдэ тубэндэге топ тешенчэлэр кулланыла:
Яшел утыртмалар - табигый Ьэм ясалма чыгышлы агач, куак йэм улэнле
усемлеклэр (шул исэптэн парклар, скверлар, бакчалар, газоннар, чэчэклеклэр, шулай
ук аерым торучы агачлар Ьэм куаклар).
Табигый территориялэр - бердэм географик (климат) шартларында
формалашкан жир рельефыныц, туфракныц, усемлеклэрнец билгеле бер терлэрен уз
эченэ алган хужалык эшчэнлегенэ кулланылмаган яисэ аз кулланылган
территориялэр.
Яшеллэндерелгэн территориялэр - табигый чыгышлы усемлеклэр
кишэрлеклэре, ясалма рэвештэ булдырылган яшеллэндеру объектлары (авыл
хужалыгы билгелэнешендэге жирлэрдэн тыш), терле функциональ билгелэнештэге
аз тезелешле, еслекнец кимендэ 50 процентын усемлеклэр капламы билэгэн жир
кишэрлеклэре урнашкан территориялэр.
Урман территориялэре - терле функциональ билгелэнештэге, табигый
чыгышлы урман усемлеклэре белэн капланган табигый территория кишэрлеклэре.
Агач - 1 , 3 м биеклектэ 5 см дан да ким булмаган диаметрлы ачык беленеп
торган кэусэле, усентелэрдэн тыш, усемлек.
Куак - туфрак еслегеннэн ук тармакланган, купьеллык купкэусэле (агачтан
аермалы буларак) усемлек.
Улэн капламы - газон, табигый улэн усемлеге.
Эрэмэлеклэр (заросли) - нинди дэ булса урында куе булып усэ торган
усемлеклэр, куаклар.
Яшел массив - бердэм тубэ барлыкка китеруче 50 данэдэн дэ ким булмаган зур
(15 ел дан кубрэк) агач усэ торган территория кишэрлеге.
Яшел утыртмаларга зыян китеру - яшел утыртмаларга усешен туктатуга
китерми торган зыян китеру, шул исэптэн ботакларга, тамыр системасына механик
зыян китеру, кайрыныц бетенлеген, тере туфрак катламын бозу, яшел утыртмаларны
яисэ тамыр зонасындагы туфракны зарарлы матдэлэр белэн пычрату, ут терту яки
башка йогынты ясау.
Яшел утыртмаларны юкка чыгару (югалту) - яшел утыртмаларныц усешен
туктатуга китергэн кису яки башка зыян китеру.
Компенсация рэвешендэ яшеллэндеру - юк ителгэн яки зарарланган яшел
утыртмаларны 2 коэффициенты белэн яцадан утырту.
2. Яшел утыртмаларны саклауныц теп принциплары
Муниципаль берэмлек территориясендэ усэ торган яшел утыртмалар
саклагыч, рекреацион, эстетик функциялэр башкара Ьэм алар сакланырга тиеш.
2.1.
Муниципаль берэмлек территориясендэ урнашкан бар лык яшел
утыртмалар (агачлар, куаклар) сакланырга тиеш.

2.2. Муниципаль берэмлек территориясендэ яшел утыртмаларныц
сакланышын Ьэм усеш шартларын тээмин иту бурычлары тубэндэгелэргэ йоклэнэ:
2.2.1. оешмаларга узлэре белдергэн эшчэнлек терлэрен гамэлгэ ашыру ечен
бирелгэн кишэрлеклэрдэ - элеге оешмалар житэкчелэренэ;
2.2.2. милектэге яки аренд ага алынган кишэрлеклэрдэ - юридик затларга,
гражданнарга-милекчелэргэ яки арендаторларга.
2.3. Яшел утыртмалар урнашкан ж;ир кишэрлеклэренец милекчелэре,
кулланучылары Ьэм арендаторлары яшел утыртмаларныц сакланышын яшел
утыртмаларны тиешенчэ карауны тээмин итэргэ тиеш.
2.4. Элеге Нигезлэмэ, милек рэвешлэренэ бэйсез рэвештэ, муниципаль
берэмлек территориясендэ агач-куак усемлеклэрен кисугэ бэйле проектлау, тезелеш,
ремонтлау Ьэм башка эшлэр алып баручы гражданнарга Ьэм оешмаларга кагыла.
2.5. Авыл ж;ирлеге территориясендэ хуж;алык, шэЬэр тозелеше Ьэм башка
эшчэнлек Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары Ьэм элеге
Нигезлэмэ белэн билгелэнгэн яшел утыртмаларны саклау талэплэрен утэп гамэлгэ
ашырыла.
2.6. Тезелеш, хужалык Ьэм башка эшчэнлекне оештыруга проект алды Ьэм
проект документларында яшел утыртмаларныц торышы турында тулы Ьэм дерес
белешмэлэр Ьэм проектлана торган объектныц яшел утыртмаларга йогынтысын
тулысынча бэялэу булырга тиеш.
2.7. Яшел утыртмаларныц яшэешен тээмин итущ каршылык тудырган яшел
территориялэрне Ьэм яшел массивларны куллану рехсэт ителми.
3. Яшел утыртмаларны (агачларны, куакларны) кису тэртибе
3.1. Муниципаль берэмлек территориясендэ яшел утыртмаларны рехсэтсез
кису тыела.
3.2. Муниципаль берэмлек территориясендэ агач Ьэм куакларны кису рехсэт
кэгазе нигезендэ башкарыла. Кисугэ рехсэт кэгазе Татарстан Республикасы Балтач
муниципаль районы Бербаш авыл ждрлеге башкарма комитеты жцтэкчесе
курсэтмэсе рэвешендэ рэсмилэштерелэ.
3.3. Ятттел утыртмаларны кисугэ рехсэт алу ечен мерэж;эгать итуче Татарстан
Республикасы Балтач муниципаль районы Бербаш авыл ж;ирлеге башкарма
комитеты ж;итэкчесе исеменэ гариза (1 нче кушымта) бирэ, анда утыртмаларныц
саны, атамасы, аларныц торышы, чикле кулэмдэ кису уткэрелу урыны Ьэм аны
нигезлэнуе курсэтелгэн булырга тиеш. Гаризага тубэндэге документлар беркетеп
бирелэ:
3.3.1. Шэхесне раслаучы документлар;
3.3.2. Вэкилнец вэкалэтлэрен раслаучы документ (эгэр гариза бируче
исеменнэн вэкил эш иткэн очракта);
3.3.3. киселергэ тиешле яшел утыртмаларны да тамгалап якындагы
корылмаларга яки башка ориентирларга кадэр ж;ир кишэрлеге схемасы;
3.3.4. Эгэр ждр кишэрлеге Бердэм дэулэт кучемсез милек реестрында
теркэлмэгэн булса, ж;ир кишэрлегенэ хокук билгели торган Ьэм хокук раслый торган
документларныц расланган кучермэлэре;
3.3.5. Биналар Ьэм корылмалар тезегэндэ габаритларга элэгэ торган яшел
утыртмалар киселгэн очракта, расланган проект документлары;
3.3.6. Кису эшлэре кагыла торган территорялэрнец хуж;алары белэн яшел
утыртмаларны кису Ьэм кучереп утырту шартларын килештеру;

3.3.7. Утыртмаларны утыртканда яки кучереп утыртканда инженер челтэрлэре
вэкиллэре белэн жир эшлэрен башкаруга ордер ачуны килештеру.
3.4. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Бербаш авыл
жирлеге башкарма комитеты гариза хатын алганнан соц, Гариза биручегэ элеге эш
терен уткэругэ рехсэте булган махсуслаштырылган оешмага тубэндэгелэрне алу
ечен мерэжргать итэргэ кицэш итэ:
3.4.1. яшел утыртмаларны исэплэу исемлеген (ведомосте);
3.4.2. кисэргэ тиешле агач-куак усемлеклэренец агач санын, терен,
категориясен билгелэу максатларында тезелэ торган яшел утыртмаларны табигый
техник тикшеру акты;
3.4.3. киселгэн агач бэясен (ечен тулэуне) исэплэуне. Киселгэн агач ечен
тулэу Россия Федерациясе Хекумэтенец 2007 елныц 22 маендагы 310 номерлы
карары белэн расланган ставкалар нигезендэ аерым исэплэнэ.
Югарыда курсэтелгэн эшлэрне башкару Г ариза бируче хисабына башкарыла.
Рехсэтнец гамэлдэ булу вакыты - 90 кен.
3.5. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы авыл жирлеге
башкарма комитеты гариза бирученец гариза хаты, яшел утыртмаларны техник
тикшеру акты, киселгэн агач бэясен (ечен тулэуне) исэплэу нигезендэ муниципаль
берэмлек территориясендэ яшел утыртмаларны кисугэ рехсэт турында Татарстан
Республикасы Балтач муниципаль районы Бербаш авыл жирлеге башкарма
комитеты курсэтмэсе проектын эзерли.
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3.6. Эшлэр башкаруга рехсэт алган очракта, аныц мэнфэгатьлэрендэ яшел
утыртмалар юк ителэ торган Г ариза бируче элеге Нигезлэмэ нигезендэ яшел
утыртмаларны кискэн ечен тулэулэрне кертергэ Ьэм компенсация рэвешендэ
яшеллэндеру тэртибен раслаучы документларны тапшырырга тиеш.
3.7. Агач Ьэм куак кискэн ечен тулэу Гариза бируче тарафыннан муниципаль
берэмлек бюджетына кучерелэ.
3.8. Яшел утыртмаларны кису эшлэре билгелэнгэн нормаларга Ьэм
кагыйдэлэргэ туры китереп, Г ариза бируче акчасы хисабына башкарыла.
Аттестациялэнгэн белгечлэргэ генэ агачны кису рехсэт ителэ.
3.9. Егу, кису, киселгэн яшел утыртмаларны Ьэм кискэннэн калган
калдыкларны теяу Ьэм чыгару эшлэр башланганнан соц еч кен эчендэ Г ариза
бируче хисабына башкарыла. Киселгэн яшел утыртмаларны Ьэм кискэннэн калган
калдыкларны эш урынында саклау тыела.
3.10. Кису урынына якын территориядэ газонга, яшел утыртмаларга зыян
тигэн очракта, эш башкаручы аларны территория хужасы Ьэм контрольлек итуче
органнар белэн аларныц компетенциясе чиклэрендэ килештерелгэн вакытта, эмма
зыян килгэн вакыттан ярты елдан да соцга калмыйча, мэжбури торгыза.
3.11. Агачны кискэн ечен тулэмичэ агач Ьэм куакларны кису Татарстан
Республикасы Балтач муниципаль районы Бербаш авыл жирлеге башкарма
комитеты тарафыннан тубэндэге очракларда рехсэт ителергэ мемкин:
3.11.1. яшел утыртмаларны карау ечен кису, санитар кисулэр Ьэм яшел
утыртмаларны реконструкциялэу вакытында;
3.11.2. авария Ьэм башка гадэттэн тыш хэллэрне бетеру, нгул исэптэн жир
асты коммуникациялэрен Ьэм капиталь инженерлык корылмаларын ремонтлау
вакытында;
3.11.3. эгэр дэулэт санитар-эпидемиологик кузэтчелек узэге бэялэмэсе булса,
торак Ьэм жэмэгать биналарында ут режимын бозучы агачларны Ьэм куакларны
кискэндэ;

3.11.4.
авария хэлендэге (егылу куркынычы тудыручы, тамыры корыган)
агачларны Ьэм куакларны кискэндэ.
3.12. Югарыда курсэтелгэн очракларда яшел утыртмаларны кисуне гамэлгэ
ашыручы Гариза биручегэ Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы
Бербаш авыл ж;ирлеге башкарма комитеты белэн килештерелгэн урыннарда
компенсация рэвешендэ яшеллэндеруне уткэрергэ кирэк.
3.13. Авария хэлендэге, тамыры корыган Ьэм хэвеф-хэтэр куркынычы
тудыручы яшел утыртмалар комиссия тикшеруе нигезендэ 2 нче кушымтада
курсэтелгэн акт нигезендэ киселэ.
3.14. Россия Федерациясе Урман кодексыныц 20 статьясына тэцгэллэштереп,
гражданга яисэ юридик затка милеккэ тапшырганнан соц ж;ир кишэрлегендэ
хужалык эшчэнлеге нэтиж;эсендэ яки табигый рэвештэ барлыкка килгэн агач-куак
усемлеклэре аныц белэн узе телэгэнчэ хуж;а була, файдалана Ьэм ждтэкчелек итэ
торган милке булып тора.
3.15. Яшел утыртмаларны рехсэтсез кису яисэ юкка чыгару дип тубэндэгелэр
таныла:
3.15.1. рехсэтсез яки рехсэт белэн, эмма рехсэттэ курсэтелгэн кишэрлектэ,
санда Ьэм рехсэттэ курсэтелгэн токымнар булмаган агачларны Ьэм куакларны кису;
3.15.2. ут торту яки ут белэн саксыз эш иту нэтижэсендэ агачларны Ьэм
куакларны юк иту яки аларга зыян китеру;
3.15.3. кэусэне божралау яки теплэу (подсечка);,
3.15.4.усэ торган агачларга Ьэм куакларга усешне туктату дэрэж;эсенэ кадэр
зыян китеру;
3.15.5. агачларга Ьэм куакларга агып жыела торган сулар, химик матдэлэр,
калдыклар Ь. б. шуныц ишелэр белэн зыян китеру;
3.15.6. тамыры корыган агачларны рехсэтсез кису;
3.15.7. усэ торган агачларга Ьэм куакларга башка зыян китерулэр.
3.16. Дэулэт урман фондында булган агачларны Ьэм куакларны кису махсус
вэкалэтле дэулэт органнары тарафыннан бирелгэн рехсэтлэр нигезендэ гамэлгэ
ашырыла.
3.17. Элеге Нигезлэмэне бозып, агачларны Ьэм куакларны юк иту рехсэтсез
кису булып санала Ьэм Россия Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы законнары
нигезендэ административ Ьэм ж;инаять ждваплылыгына тартылырга тиеш. Элеге
Нигезлэмэ кагыйдэлэрен утэу муниципаль берэмлек территориясендэ барлык
гражданнар, оешмалар Ьэм учреждениелэр ечен мэж;бури.
4. Компенсация рэвешендэ яшеллэндеру
4.1. Компенсация рэвешендэ яшеллэндеру рехсэт ителгэн кису, законсыз
рэвештэ яшел утыртмаларга зыян китеру яки аларны юк иту очракларында гамэлгэ
ашырыла. Компенсация рэвешендэ яшеллэндеру агачлар, куаклар Ьэм газоннар
утырту ечен уцайлы якын сезонда, эмма яшел утыртмаларга зыян китеру яки аларны
юк иту факты ачыкланганнан соц бер елдан да соцга калмыйча башкарыла.
4.2. Компенсация рэвешендэ яшеллэндеру аларныц мэнфэгатьлэрендэ яки
аларныц хокукка каршы гамэллэре нэтиж;эсендэ яшел утыртмаларга зыян килгэн
яки юк ителгэн гражданнар яисэ юридик затлар акчалары хисабына башкарыла.
4.3. Элеге Нигезлэмэ нигезендэ, яшел утыртмаларга китерелгэн зыян табигый
формада кайтарылырга тиеш - компенсация рэвешендэ яшеллэндеру: юк ителгэн
яшел утыртмаларны 2 коэффициенты белэн яцадан торгызу.

5. ШэЬэр тезелеше эшчэнлеген башкарганда яшел утыртмаларны саклау
5.1. Муниципаль берэмлектэ шэйэр тезелеше эшчэнлеген гамэлгэ ашыру яшел
утыртмаларны саклау талэплэрен утэу белэн алып барыла.
5.2. Яшеллэндерелгэн территориялэрдэ, шул исэптэн яшел массивларда,
шулай ук яшеллэндерелгэн территориялэрне устеру ечен билгелэнгэн жир
кишэрлеклэрендэ аларныц максатчан билгелэнешенэ бэйле булмаган тезелеш алып
барылырга Ьэм кулланылырга тиеш тугел.
5.3. Яшел утыртмалар билэгэн жир кишэрлеклэрендэ тезелеш оештырганда,
проект алды документларында киселергэ тиешле яшел утыртмаларны бэялэу
булырга тиеш. Бу очракларда зыянны каплау элеге Нигезлэмэнец 2 Ьэм 3
булеклэрендэ билгелэнгэн тэртиптэ киселгэн агач ечен тулэуне алдан керту Ьэм
компенсация рэвешендэ яшеллэндеру юлы белэн гамэлгэ ашырыла.
6. Эшкуарлык эшчэнлеген башкарганда яшел утыртмаларны саклау
6.1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Борбаш авыл
жирлегенец башкарма комитеты рехсэтеннэн башка яшел территориялэрдэ Ьэм
яшел массивларда сэудэ Ьэм башка эшкуарлык эшчэнлеге алып бару, эшкуарлык
эшчэнлеген гамэлгэ ашыру ечен палаткалар Ьэм башка корылмалар урнаштыру
тыела.
6.2. Яшел территориялэрдэ Ьэм яшел массивларда эшкуарлык эшчэнлеген
гамэлгэ ашырганда, шартлау куркынычы тудыра торган, янгын куркынычы тудыра
торган Ьэм агулы матдэлэр куллану, территорияне пычрату Ьэм чуплэу, яшел
утыртмаларга зыян китерергэ яки аларны юк итэргэ сэлэтле башка гамэллэр тыела.
7. Административ жаваплылык.
7.1.
Элеге Нигезлэмэне бозуда гаепле затлар Россия Федерациясе Ьэм
Татарстан Республикасы законнары нигезендэ жаваплы.

Татарстан Республикасы Балтач
муниципаль районы Бербаш авыл
жцрлегенец Россия Федерациясе дэулэт
урман фонды жирлэренэ кермэгэн
территориясендэ яшел утыртмаларны
кису тэртибе турында Нигезлэмэгэ
1 нче кушымта
Татарстан Республикасы Балтач
муниципаль районы Бербаш авыл
ж;ирлеге башкарма комитеты житэкчесе

(оешманыц исемен яки Ф.И.А., адресын
курсэтергэ)
-

Б0РБА Ш АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕНДЭ АГАЧ-КУАК
УСЕМЛЕКЛЭРЕН ЧИКЛЕ КУЛЭМДЭ КИСУТЭ
ГАРИЗА
(оешманыц исемен яки Ф.И.А. Ьэм жир кишэрлегенэ хокук торен курсэтергэ)
урнашкан жир кишэрлегендэге Ь эм _____________________________________
(торак пунктны курсэтергэ)
жирлэрендэ урнашкан агачларны, куакларны, агач-куак усемлеклэренец
(кирэклесенец астына сызарга) кисуне рехсэт итуегезне сорыйм.
Жир кишэрлеге тубэндэгелэр булу белэн характерлана:
агач ____________________________ данэ
куаклар____________________________ данэ
Жир кишэрлеген узлэштеру Ьэм тезеклэндеру барышында агач кискэн очен тулэуне
гамэлгэ ашырырга Ьэм агач-куак усемлеклэрен компенсация рэвешендэ утыртуны
уздырырга суз бирэм.

Ф.И.А.
(Имза)
Д ата__________ __

Кушымталар:
1. Беренчел-рехсэт документлары.
2. Киселергэ тиешле яшел утыртмаларныц торен Ьэм санын тамгалап, жир участогы
планы.

Татарстан Республикасы Балтач
муниципаль районы Бербаш авыл
жцрлегенец Россия Федерациясе
дэулэт урман фонды жирлэренэ
кермэгэн территориясендэ яшел
утыртмаларны кису тэртибе турында
Нигезлэмэгэ 2 нче кушымта
ЯШЕЛ УТЫРТМАЛАРНЫЦ КИСЕЛЕРГЭ ТИЕШ БУЛУЫН ТАНУ ТУРЫНДА
АКТ
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Бербаш авыл жир лете
башкарма комитеты
«_____ »__________________ ел

Тубэндэге составтагы Комиссия:
1._____________________________________________________________________________________
(Ф. И. А., вазыйфасы)
2 .;___________
(Ф. И. А., вазыйфасы)
(Ф. И. А., вазыйфасы)
яшел утыртмаларны тикшеруне уздырды.
Тикшеру нэтижэлэре буенча тубэндэгелэр билгелэнде:

Нэтижэ:

Комиссия эгъзалары:
1.

(имза)
2.
(имза)
3.
(имза)

(Ф. И. А.)
(Ф. И. А.)
(Ф. И. А.)

