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Физик һәм юридик затларның, муниципаль
һәм чикләнмәгән милектә булган Россия
Федерациясе дәүләт урман фонды
җирләренә кермәүче Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы территориясендә
агач кисүгә, кроналауга яки утыртуга рөхсәт
бирү нигезләмәләрен раслау турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы
Россия Федерациясе Федераль законы, «Әйләнә-тирә мохитне саклау
турында» 2002 елның 10 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы Федераль
закон, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру
турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законны гамәлгә ашыру максатларында, Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү турында»
2011елның 23 октябрендәге 961 номерлы карары белән, Лаеш
муниципаль районы Уставы, Лаеш муниципаль районы Советы
нигезендә, карар кабул итте:
1. Физик һәм юридик затларның, муниципаль һәм чикләнмәгән
милектә булган Россия Федерациясе дәүләт урман фонды җирләренә
кермәүче Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы
территориясендә агач кисүгә, кроналауга яки утыртуга рөхсәт бирү
нигезләмәләрен кабул итәргә.
2. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы башкарма
комитетына Россия Федерациясе дәүләт урман фонды җирләренә
кермәгән, физик һәм юридик затларның, муниципаль һәм мәгълүм
булмаган милектәге затларның хосусый милкендәге Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы территориясендә яшел
утыртмаларны кисү буенча хезмәт күрсәтү вәкаләтләрен бирү

өлешендә җирле үзидарә органнары белән килешү төзергә тәкъдим
итәргә.
3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.
4.Әлеге карарны һәм аңа кушымтаны «Камская новь» («Кама ягы»)
район газетасында бастырып чыгарырга, Интернет мәгълүматтелекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасының хокукый
мәгълүматның рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы һәм
Лаеш муниципаль районының рәсми сайтында http://laishevo.tatarstan.ru.
веб-адресы буенча халыкка җиткерергә.
5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Лаеш муниципаль
районы Башкарма комитеты җитәкчесе А.А. Новиковка йөкләргә.

Башлык-муниципаль район
Советы Рәисе
1.

И.Ф. Зарипов

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районы Советының 2021 елнын 2 апреле 19-РС
номерлы карарына кушымта

Физик һәм юридик затларның, муниципальһәм чикләнмәгән
милектә булган РоссияФедерациясе дәүләт урман фонды
җирләренә кермәүче Татарстан РеспубликасыЛаеш муниципаль
районы территориясендәагач кисүгә, кроналауга яки утыртуга
рөхсәт бирү нигезләмәсе
Төп төшенчәләр
1.

Әлеге Нигезләмәдә түбәндәге төп төшенчәләр кулланыла:

Яшел үсентеләр - табигый һәм ясалма килеп чыккан агач, куак һәм
үләнчел үсемлекләре (паркларны, скверларны, бакчаларны, газоннарны,
чәчәклекләрне, шулай ук аерым торучы агачларны һәм куакларны да
кертеп).
Табигый территорияләр - бердәм географик (климат) шартларында
төзелгән җирлек, туфрак, үсемлекләр рельефының билгеле бер типларын
үз эченә алган, хуҗалык эшчәнлегенә кагылмаган яисә аз кагылган
территорияләр.
Яшел территорияләр - табигый чыгышлы үсемлекләр кишәрлекләре,
ясалма
төзелгән
яшелләндерү
объектлары
(авыл
хуҗалыгы
билгеләнешендәге җирләрдән тыш), төрле функциональ билгеләнештәге
җирләрнең аз төзелгән участоклары урнашкан территорияләр, алар
чикләрендә өслекнең кимендә 50 процентын үсемлекләр капламы
биләгән.
Урман территорияләре-төрле функциональ билгеләнештәге табигый
территорияләр участоклары, алар табигый барлыкка килгән урман
үсемлекләре белән капланган.
Агач-5 см диаметрлы төз 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.

Нинди дә булса урында үсә торган үсемлекләр, куаклар үсеп чыкканнар.
Яшел массив-бердәм полог барлыкка китерүче 50 данәдән дә ким
булмаган өлкәннәр (15 яшьтән өлкәнрәкләр) үсә торган территория
участогы .
Яшел утыртмаларны агулау - аларның үсешен туктатуга, шул исәптән
ботакларның, тамыр системасының механик зарарлануына, кабыкның
бөтенлеген бозуга, туфракның тере катламын бозуга, яшел үсентеләрнең я
туфракның зарарлы матдәләр белән пычрануына, ут төртүгә яисә башка
йогынты ясауга китерми торган яшел утыртмаларга зыян китерү.
Яшел утыртмаларны юкка чыгару (югалту) - яшел утыртмаларны кисү яки
аларның үсешен туктатуга китергән башка төрле зарарланулар.
Компенсацион яшелләндерү - юкка чыгарылган яисә 2коэффиценты белән
зарарланган урынына яшел утыртмаларны торгызу.
2.Яшел утыртмаларны саклауның төп принциплары
Лаеш муниципаль районы территориясендә үсә торган яшел үсентеләр
саклагыч,рекреацион, эстетик функцияләр башкара һәм сакланырга тиеш.
2.1.Лаеш муниципаль районы территориясендә урнашкан барлык яшел
үсентеләр (агачлар, куаклар) сакланырга тиеш.
2.2.Лаеш муниципаль районы территориясендә яшел үсентеләрнең
сакланышын һәм үсешен тәэмин итү буенча бурычлар йөкләнә:
2.2.1.оешмаларга үзләре белдергән эшчәнлек төрләрен гамәлгә ашыру өчен
бирелгән участокларда - әлеге оешмалар җитәкчеләренә;
2.2.2.милек яки арендага алынган участокларда-юридик затларга, милекче
гражданнарга яки арендаторларга.
2.3.Яшел утыртмалар урнашкан җир кишәрлекләренең милекчеләре,
кулланучылары һәм арендаторлары яшел утыртмаларның сакланышын
тәэмин итәргә, яшел үсентеләрне тиешенчә карарга тиешләр.
.2.4.Әлеге Нигезләмә, милек рәвешләренә бәйсез рәвештә, Лаеш муниципаль
районы территориясендә агач-куак кисүгә бәйле проектлау, төзелеш, ремонт
һәм башка эшләр алып баручы гражданнарга һәм оешмаларга кагыла.
2.5. Лаеш муниципаль районы территориясендә хуҗалык, шәһәр төзелеше
һәм башка төр эшчәнлек яшел үсентеләрне саклау буенча билгеләнгән
таләпләрне үтәп башкарыла Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы
законнары һәм әлеге Нигезләмә белән билгеләнгән.

2.6.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.
2.7.Яшел үсентеләр яшәешен тәэмин итү белән бергә яшел территорияләрне
һәм яшел массивларны куллану рөхсәт ителми.
3.Яшел үсентеләр ,агачлар, куаклар кисү тәртибе)
3.1.Лаеш муниципаль районы территориясендә яшел үсентеләрне үз белдеге
белән кисү тыела.
3.2.Лаеш муниципаль районы территориясендә агач һәм куаклар кисү рөхсәт
нигезендә башкарыла. Кисүгә рөхсәт кәгазе Лаеш муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесе күрсәтмәсе рәвешендә рәсмиләштерелә.
3.3.Яшел үсентеләр кисүгә рөхсәт алу өчен гариза бирүче Лаеш муниципаль
районы Башкарма комитеты җитәкчесенә тиешле форма буенча гариза
бирә(1кушымта), анда утыртмаларның саны, атамасы, аларның торышы,
чикләнгән кисү урыны һәм аны нигезләү күрсәтелергә тиеш. Гаризага
түбәндәге документлар теркәлә:
3.3.1.Шәхесне раслаучы документлар;
3.3.2.Вәкилнең вәкаләтләрен раслаучы Документ (әгәр мөрәҗәгать итүче
исеменнән вәкил гамәлдә булса);
.3.3.3.Кисәргә тиешле яшел үсентеләрне төшерү белән якындагы
корылмаларга яки башка юнәлешләргә кадәр җир кишәрлеге схемасы;
3.3.4.Җир кишәрлеге Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында теркәлмәгән
булса, җир кишәрлегенә хокук билгели торган һәм хокук раслый торган
документларның расланган күчермәләре;
3.3.5.Биналар һәм корылмалар төзегәндә габаритларга эләгә торган яшел
үсентеләр киселгән очракта, расланган проект документлары;
3.3.6.Яшел үсентеләрне кисү һәм утырту шартлары хуҗалары белән килешү;
3.3.7.Үсентеләрне утыртканда яки күчереп утыртканда инженер челтәрләре
вәкилләре белән җир эшләрен башкаруга ордер ачу белән килешенде.
3.3.8.Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар,
җыемнар һәм башка түләүләр буенча бурычлар булмау турында белешмәләр
(ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында бирелә, авария хәлләренә бәйле

очраклар өчен бирелә(билгеләнә). Югарыда күрсәтелгән эшләрне башкару
гариза бирүче хисабына башкарыла. Рөхсәтнең гамәлдә булу срогы-90 көн.
3.4.Лаеш муниципаль районы башкарма комитеты, гариза бирүче гаризасы,
яшел үсентеләрне тикшерү акты нигезендә, Лаеш муниципаль районы
территориясендә яшел үсентеләр кисүгә рөхсәт бирү турында боерык
проектын әзерли.
3.5.Эшләрне башкаруга рөхсәт алган очракта, мөрәҗәгать итүче әлеге
Нигезләмә нигезендә яшел үсентеләр кискән өчен түләүләрне кертергә һәм
компенсацион яшелләндерү тәртибен раслаучы документларны тапшырырга
тиеш.
3.6.Агач һәм куак кискән өчен түләү гариза бирүче тарафыннан муниципаль
район бюджетына күчерелә.
3.7.Яшел үсентеләрне кисү эшләре билгеләнгән нормаларга һәм
кагыйдәләргә туры китереп, гариза бирүче акчасы хисабына башкарыла.
Агач кисү бары тик аттестацияләнгән белгечләр генә рөхсәт ителә.
3.8.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.
3.9.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 килгән мизгелдән ярты елдан да соңга калмыйча,
мәҗбүри торгыза.
.3.10.Агач кискән өчен түләүне башкармыйча, агач һәм куакларны кисү
Башкарма комитет тарафыннан түбәндәге очракларда хәл ителергә мөмкин:
3.10.1.үткәрү кисү тәрбияләү, санитар кисүләр һәм реконструкция яшел
үсентеләр;
3.10.2.авария һәм башка гадәттән тыш хәлләрне бетерү, шул исәптән җир
асты коммуникацияләрен һәм капиталь инженерлык корылмаларын
ремонтлау;
3.10.3.торак һәм җәмәгать биналарында ут режимын бозучы агач һәм
куакларны кисү, әгәр дәүләт санэпидемнадзор бәяләмәсе булса;
3.10.4.җимерелү куркынычы тудыра торган авария (коры-сары) агачлар һәм
куаклар кисү.

3.11.Югарыда күрсәтелгән очракларда яшел үсентеләр кисүне гамәлгә
ашыручы мөрәҗәгать итүчегә Башкарма комитет белән килештерелгән
урыннарда компенсация ягыннан яшелләндерүне үткәрергә кирәк.
3.12. 2 кушымта нигезендә комиссия тикшерүе нигезендә авария, коры-сары
һәм куркынычсызлыкка куркыныч тудыручы яшел үсентеләр киселә.

3.13.РФ Урман кодексының 20 статьясы нигезендә, хуҗалык эшчәнлеге
нәтиҗәсендә яки җир кишәрлегендә аны гражданга яки юридик затка
милеккә тапшырганнан соң барлыкка килгән агач-куак үсемлекләре аның
милке булып тора, аның үз теләге белән файдалана һәм эш итә.
3.14.Яшел үсентеләрне санкциясез кисү яки юк итү дип таныла:
3.14.1.рөхсәтсез яки рөхсәтсез агач һәм куакларны кисү, әмма рөхсәттә
күрсәтелгән токымнарның да шул санда түгел;
3.14.2.ут төртү яки ут белән саксыз эш итү нәтиҗәсендә агач һәм куакларны
юк итү яки зыян китерү;
3.14.3.кәүсә боҗралау яки кисү;
3.14.4.үсә торган агачларны һәм куакларны үсеше туктау дәрәҗәнә кадәр
зарарлау;
3.14.5.
агач һәм куакларга агынты сулар, химик матдәләр, калдыклар
белән зыян китерү һ. б. шундый;
3.14.6.үз белдегең белән корыган агачларны кисү;
3.14.7.

үсүче агачлар һәм куакларның башка җәрәхәтләре.

3.14.5.Дәүләт урман фондында булган агач һәм куакларны кисү махсус
вәкаләтле дәүләт органнары тарафыннан бирелгән рөхсәтләр нигезендә
гамәлгә ашырыла.
4.Компенсацион яшелләндерү
4.1.Компенсацион яшелләндерү рөхсәт ителгән агач кисү, законсыз рәвештә
яшел үсентеләрне зарарлау яки юк итү очракларында гамәлгә ашырыла.
4.2.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.
Компенсацион яшелләндерү гражданнар яисә юридик затлар акчалары
гамәлләре нәтиҗәсендә Яшел утыртмаларга зыян килгән яки юк ителгән.

4.3. Әлеге Нигезләмә нигезендә яшел үсентеләргә китерелгән зыян
натураль рәвештә компенсацион яшелләндерүгә кайтарылырга тиеш:2
коэффициенты белән юкка чыгарылган яшел үсентеләрне яңадан торгызу.
5.Шәһәр төзелеше эшчәнлеген гамәлгә
ашырганда яшел үсентеләрне саклау
5.1.Районда шәһәр төзелеше эшчәнлеген тормышка 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 аларны максатчан билгеләү белән бәйле булмаган төзелеш һәм
кулланылырга тиеш түгел.
5.3.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, район 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.
Административ җаваплылык.
7.1. Әлеге Нигезләмәне бозуда гаепле затлар Россия Федерациясе һәм
Татарстан Республикасы законнары нигезендә җаваплы.
1 кушымта
(муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органы исеме)

____________________________________
_____________________________________
_____
(алга таба-гариза бирүче).

(юридик затлар өчен-тулы исем, оештыру-хокукый форма,
дәүләт теркәве турында белешмәләр; физик затлар өченфамилиясе, исеме, әтисенең исеме, паспорт мәгълүматлары)

Гариза
агач һәм куаклар кисүгә, кронлаштыруга яки утыртуга рөхсәт бирү турында
_ _ _ _ _ данә агач һәм куакларны кисүне (кронлау) килештерүегезне
сорыйм(___________)түбәндәге
адрес
буенча
бина
янында:
___________________ үсә торган агачларның минем милек хокукында булган
бина фундаментына якын булып үсүенә бәйле. Нигезне җимерәләр. Агачлар
бик иске, көчле җилдә ботаклар егыла. Эшләрне башкарганнан соң
янәшәдәге территорияне яшелләндерергә риза. Агач калдыкларын үзләре
каты көнкүреш калдыклары полигонына чыгарачаклар.
Гаризага түбәндәге сканерланган документлар теркәлә:
1) шәхесне раслаучы документлар;
2) вәкилнең вәкаләтләрен раслаучы Документ (әгәр мөрәҗәгать итүче
исеменнән вәкил гамәлдә булса);
3) киселергә тиешле яшел үсентеләрне төшерү белән якындагы
корылмаларга яки башка юнәлешләргә кадәр җир кишәрлеге схемасы;
4) Әгәр җир кишәрлеге күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алышбирешләргә хокукларның бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән булса, җир
кишәрлегенә хокук билгели торган һәм хокук раслый торган
документларның расланган күчермәләре;
5) биналар һәм корылмалар төзегәндә габаритларга эләгә торган яшел
үсентеләр киселгән очракта, расланган проект документлары;
6) кагыла торган территорияләр хуҗалары белән яшел үсентеләрне
кисү һәм күчереп утырту шартларын Килештерү;
7) утыртканда яисә утыртканда инженерлык челтәрләре вәкилләре
белән җир эшләрен башкаруга ордер ачу белән килешетерергә.
Запрос буенча сканерланган документлар оригиналларын бирергә риза.

(дата)

(имза)

(ФИО)

2 кушымта
РӨХСӘТ
кисүгә, кронлауга һәм агачлар һәм куаклар утыртуга
20__елның"_____________
____номер
Гариза нигезендә _________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______
Яшел үсентеләрне тикшерү акты нигезендә 20__елның"_____________.
исәпкә алу ведомосте 20__елның"_____________.
РӨХСӘТ ИТЕЛӘ
__________________________________________________________________
___
(Ф.И.О./ гариза бирүче)
__________________________________________________________________
___
(ЭШ ТӨРЕ, БАШКАРУ ЫСУЛЫ)

__________________________________________________________________
___
(адрес)

кисәргә: агачлар ______________________________________________
данә
куаклар ___________________________________________________ данә
кроналарга: агачлар ____________________________________________
данә
куаклар ___________________________________________________ данә
утыртырга: агачлар ________________________________________________
данә
куаклар ___________________________________________________ данә
сакларга: агачлар _______________________________________________
данә
куаклар ___________________________________________________ данә
үлән
капламын,
туфракның
уңдырышлы
катламын
торгызырга
_______________ кв. м
Киселгән агачны _________ көн дәвамында чыгарырга.
Капиталь мәйданчыкларга кисек калдыкларын яндыру һәм складлау тыела.
Компенсация
формасы:
__________________________________________________________________
___
Кисүгә рөхсәт бирү вакыты: ______________________________________
Озайтылды:
(________________)

______________________________________
М.п.

Ф.И.О., имза, дата

Агачлар техник куркынычсызлык таләпләренә туры китереп күчерелә.
Россия Федерациясендә гамәлдә булган аерым агачларны яисә куакларны
(билгеле бер территорияләрдән агачлар яисә куаклар) кисү кагыйдәләре
(таләпләре,
техник
шартлары)
махсуслаштырылган
оешмаларны
(белгечләрне) яисә махсус җиһазларны җәлеп итеп башкарылган очракта,
мөрәҗәгать итүче әлеге таләпләрне үтәүне тәэмин итәргә тиеш.
Агач һәм куакларны кисү эшләрен башкарганнан соң территорияне
гомуми төзекләндерү чараларын гамәлгә ашыру (агачларны, ботакларны,
башка чүп-чарны чыгаруны, планлаштыру эшләрен башкаруны да кертеп)
мәҗбүри.
Башкарма комитет җитәкчесе
Рөхсәт алды:
_______________________________________________________
(Ф.И.О., имза, дата)
Рөхсәт
_______________________________________________________
(Ф.И.О., имза, дата)

ябылды:

3 кушымта
Яшел үсентеләрне тикшерү акты

Комиссия составында: комиссия рәисе (вазыйфасы ,ФИО)
Комиссия әгъзалары (ФИО вазыйфасы)
Табигать һәйкәле территориясендә яшел үсентеләрне тикшерү (объектның
исеме). Бу территориядә түбәндәге үсентеләрне (санитар кисү, кисү)
кирәклеге ачыкланды:

атамасы

Диаметр (см)

Комиссия рәисе:
Комиссия әгъзалары:

халәт тасвирламасы

Яшел үсентеләрне тикшерү актына кушымта

20__елның"_____________.
Күчерелергә тиешле агачлар һәм куаклар исәп-хисап язмасы.

(агач исеме) саны
(агач исеме) саны
(агач исеме) саны
(агач исеме) саны
(агач исеме) саны
(агач исеме) саны

Комиссия рәисе: Башкарма комитет җитәкчесе
Комиссия әгъзалары: Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары
Башлык урынбасары
Белгеч
4 кушымта
Лаеш муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесенә
кемнән__________________________
Техник хаталар төзәтү турында гариза
Муниципаль хезмәт күрсәтүдә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм
.
(хезмәт күрсәтү атамасы)

Язылды:
__________________________________________________________
Дөрес мәгълүмат: _______________________________________________
.
Рөхсәт ителгән техник хатаны төзәтүегезне һәм муниципаль хезмәт
нәтиҗәсе булган документка тиешле үзгәрешләр кертүегезне сорыйм.
Түбәндәге документларны терким:
1.
_______________________________________________________________.
2.
_______________________________________________________________.
3.
_______________________________________________________________.
Техник хатаны төзәтү турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул
ителгән очракта, мондый карарны җибәрүегезне сорыйм:
- E-mail адресына электрон документ җибәрү юлы белән:
_______________;
- кәгазьдә расланган күчермә рәвешендә түбәндәге адрес белән почта
аша җибәрелә.:
_______________________________________________________________.
Үз ризалыгымны, шулай ук шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю,
системалаштыру, туплау, саклау, яңарту, үзгәртү), куллану, тарату, шул
исәптән персональ мәгълүматларны тапшыру, зарарсызлау, блоклау, юк итү,
шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү кысаларында персональ
мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәк булган башка гамәлләр), шул исәптән
автоматлаштырылган режимда (алар нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүче
орган тарафыннан карарлар кабул итүне дә кертеп) бирүемне раслыйм.
Минем шәхесемә караган һәм мин тәкъдим иткән гаризамда күрсәтелгән,
шулай ук минем алда телгә алынган мәгълүматларның дөрес булуын
раслыйм. Гаризага кушып бирелгән документлар (документларның
күчермәләре) Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә
туры килә. Гариза биргән вакытта әлеге документлар гамәлдә һәм аларда
белешмәләр дөрес .
Миңа тәкъдим ителгән муниципаль хезмәтнең сыйфатын бәяләү буенча
телефон аша сораштыруда катнашуга ризалашам: ____________________.
________________ __________________ (__________________________)
(дата) (имза ) (Ф.И.О.)

