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Татарстан Реепубликасы Элки муниципаль районы
Юхмачы авыл ж;ирлеге Советыныц 2021 елнын; 4
мартындагы «Татарстан Реепубликасы Элки
муниципаль районы Юхмачы авыл жирлеге
территориясендэ, Россия Федерациясе дэулэт урман
фонды жирлэренэ Ьэм физик Ьэм юридик затларныц
шэхси милкендэге жирлэргэ керми торган яшел
утыртмалар кису тэртибе турындагы нигезлэмэне
раслау хакында» 16 номерлы карарына узгэрешлэр
керту турында

Россия Федерациясе Урман кодексы , Россия Федерациясенец 2003 елныц 06
октябрендэге "Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми
принциплары турында" 131-ФЭ номерлы Федераль законы, 2002 елньщ 10
гыйнварындагы "Эйлэнэ-тирэ мохитне саклау турында" 7-ФЗ номерлы Федераль
закон нигезендэ Татарстан Реепубликасы Элки муниципаль районы Юхмачы авыл
жирлеге Советы Карар итте:
1. Татарстан Реепубликасы Элки муниципаль районы Юхмачы авыл жцрлеге
Советыныц 2011 елныц 4 марты 16 номерлы карары белэн расланган Татарстан
Реепубликасы Элки муниципаль районы Юхмачы авыл жцрлеге территориясендэ,
Россия Федерациясе дэулэт урман фонды жирлэренэ Ьэм физик Ьэм юридик
затларныц шэхси милкендэге жцрлэргэ керми торган яшел утыртмалар кису
тэртибе турындагы нигезлэмэгэ тубэндэге узгэрешлэр кертергэ:
1.1.1 булектэге дуртенче абзацны яца редакциядэ бэян итэргэ:
«яшеллэндерелгэн территориялэр - табигый чыгышлы усемлеклэр
кишэрлеклэре урнашкан территориялэр, ясалма рэвештэ яшеллэндеру объектлары
(авыл хужалыгы билгелэнешендэге жирлэрдэн тыш), чиклэрендэ еслекнец кимендэ
50 процентын усемлек капламы билэгэн терле функциональ билгелэнештэге

жирлэрнец аз тезелгэн участоклары;».
1.2. 3 булекне яца редакциядэ бэян итэргэ:
«3. Яшел утыртмаларны (агачларны, куакларны) кису тэртибе.
3.1. Авыл жирлеге территориясендэ яшел утыртмаларны уз белдегец белзн
кису тыела.
3.2. Авыл ж;ирлеге территориясендэ агач Ьэм куакларны кису рехсэт
нигезендэ башкарыла. Кисэтугэ рехсэт авыл жирлеге Башкарма комитеты
житэкчесе курсэтмэсе рэвешендэ рэсмилэштерелэ.
3.3. Яшел утыртмалар кисугэ рехсэт алу ечен мерэжэгать итуче авыл
жирлеге Башкарма комитеты житэкчесе исеменэ билгелэнгэн форма буенча гариза
(элеге Нигезлэмэнец 1 нче кушымтасы) тапшыра, анда утыртмаларныц саны,
атамасы, аларныц торышы, чиклэнгэн кису урыны Ьэм аны нигезлэу курсэтелэ.
Гаризага тубэндэге документлар теркэп бирелэ:
- шэхесне раслаучы документ;
- вэкилнен вэкалэтлэрен раслаучы документ (эгэр мерэжэгать итуче
исеменнэн вэкил гамэлдэ булса);
- якындагы корылмаларга кадэр кишэрлек схемасы яисэ киселергэ тиешле
яшел утыртмалар тешерелгэн башка ориентирлар;
- эгэр жир кишэрлеге Бердэм дэулэт кучемсез милек реестрында теркэлмэгэн
булса, жир кишэрлегенэ хокук билгели торган Ьэм хокук раслый торган
документларныц расланган кучермэлэре;
- Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар, жыемнар
Ьэм башка тулэулэр буенча бурычы булмау турында белешмэ, авария хэллэренэ
бэйле рэвештэ курсэтелми (билгелэнми);
- бина Ьэм корылмалар тезегэндэ габаритларга элэгуче яшел утыртмаларны
кису башкарылган очракта, расланган проект документациясе;
-кагыла торган территориялэрнен хужалары белэн яшел утыртмаларны кису
Ьэм кучереп утырту шартларын килештеру;
- утыртмалар утыртканда яисэ кучереп утыртканда инженерлык челтэрлэре
вэкиллэре белэн жир эшлэрен уздыруга ордер ачылу белэн килештеру.
3.4. Авыл жирлеге Башкарма комитеты комитеты заявка-хат кергэннэн соц
мерэжэгать итучегэ элеге эш терекТ уткэругэ рехсэте булган махсуслаштырылган
оешмага тубэндэгелэрне алу ечен мерэжэгать итэргэ кицэш итэ:
- яшел утыртмаларныц исэп-хисап ведомосте;
- киселергэ тиешле агач-куак усентелэренен санын, терен, категориясен
билгелэу максатыннан яшел утыртмаларны табигый техник тикшеру акты;
- киселгэн агач ечен тулэу бэясен исэплэу . Киселгэн агач ечен тулэу Россия
Федерациясе Хекумэтенец 2007 елныц 22 маендагы «Федераль милектэ булган
урман ресурслары кулэме берэмлеге Ьэм урман кишэрлеге мэйданы берэмлеге
ечен тулэу ставкалары турында» 310 номерлы карары нигезендэ расланган
ставкалар нигезендэ аерым исэплэнэ.
Югарыда курсэтелгэн эшлэрне башкару мерэжэгать
итуче хисабына
башкарыла.

Рехсэтнец гамэлдэ булу срогы-90 кен.
3.5. Авыл жирлеге башкарма комитеты мерэжэгать итученец хат-гаризасы,
яшел утыртмаларны табигый техник тикшеру акты, киселгэн агач ечен тулэу
бэясен исэплэу нигезендэ авыл жирлеге Башкарма комитеты житэкчесенец авыл
жирлеге территориясендэ яшел утыртмаларны кисугэ рехсэт биру турындагы
курсэтмэ проектын эзерли.
3.6. Эшлэрне башкаруга рохсэт алган очракта, мерэжэгать итуче элеге
Нигезлэмэ нигезендэ яшел утыртмалар кискэн ечен тулэулэрне кертергэ Ьэм
комйенсацион яшеллэндеру тэртибен раслаучы документларны тапшырырга тиеш.
3.7. Агач Ьэм куак кискэн ечен тулэу мерэжэгать итуче тарафыннан авыл
жирлеге бюджетына кучерелэ.
3.8. Яшел утыртмаларны кису эшлэре билгелэнгэн нормаларга Ьэм
кагыйдэлэргэ туры китереп, мерэжэгать итуче акчасы хисабына башкарыла. Агач
кису бары тик аттестациялэнгэн белгечлэргэ генэ рехсэт ителэ.
3.9. Киселгэн яшел утыртмаларны Ьэм киселгэн калдыкларны кису, яру, теяу
Ьэм чыгару эшлэре мерэжэгать итуче хисабына башланган кеннэн еч кен эчендэ
башкарыла. Киселгэн яшел утыртмаларны Ьэм калдыкларны эш урынында саклау
тыела.
3.10. Киселу урынына якын территориядэ газон, яшел усентелэр зыян кургэн
очракта, эш башкаручы тарафыннан территория хужасы Ьэм компетенциясе
кысаларында контрольлек итуче органнар белэн килештерелгэн срокларда, лэкин
зыян килгэн вакыттан ярты елдан да соцга калмыйча, мэжбури торгызу эшлэре
алып барыла.
3.11. Тулэмичэ агач Ьэм куакларны кису авыл жирлегенен Башкарма
комитеты тарафыннан тубэндэге очракларда рехсэт ителергэ мемкин:
- яшел утыртмаларны тэрбиялэу, санитар кисулэр Ьэм реконструкциялэу;
- авария Ьэм башка гадэттэн тыш хэллэрне бетеру , шул исэптэн жир асты
коммуникациялэрен Ьэм капиталь инженерлык корылмаларын ремонтлау;
- Дэулэт санэпидемнадзор бэялэмэсе булса, торак Ьэм ижтимагый биналарда
яктылыкны боза торган агач Ьэм куакларны кису;
- авария хэлендэге (аву куркынычы тудыручы, коры-сары) агачларны Ьэм
куакларны кису.
3.12. Югарыда курсэтелгэн очракларда яшел утыртмалар кисуне гамэлгэ
ашыручы мерэжэгать итучегэ авыл жирлеге Башкарма комитеты белэн
килештерелгэн урыннарда компенсацияле яшеллэндеруне уткэрергэ кирэк.
3.13. Авария, коры-сары Ьэм куркыныч тудыручы яшел утыртмалар, элеге
Нигезлэмэнец 2 нче кушымтасы нигезендэ, комиссия тикшеруе нигезендэ киселэ.
3.14. Россия Федерациясе Урман кодексыныц 20 ст. аналогиясе буенча,
хужалык эшчэнлеге нэтижэсендэ барлыкка килгэн яисэ аны гражданга яисэ
юридик затка милеккэ тапшырганнан сон жир кишэрлегендэ табигый рэвештэ
барлыкка килгэн агач-куак усемлеклэре аньщ уз милке булып тора, ул узенчэ
файдалана Ьэм эш итэ ала.
3.15. Яшел утыртмаларны санкциясез кису яки юк иту дип таныла:

агачлар Ьэм куаклар рехсэтсез кису, рехсэт буенча, лэкин рехсэттэ
курсэтелгэн участокта, санда Ьэм токымны кисмэу;
- ут терту яки ут белэн саксыз эш иту нэтижэсендэ агач Ьэм куакларны юк
иту яки зыян китеру;
- кэусэне божралау яки уемлау;
- усэ торган агач Ьэм куакларныц усеш туктатылганчыга кадэр зарарлау;
агач Ьэм куакларныц агым су, химик матдэлэр, калдыклар Ьзм башкалар
белэн зарарлануы;
корыган агачларны рехсэтсез кису;
- усуче агач Ьэм куакларныц башка зарарланулары.
3.16. Дэулэт урман фоыдында булган агач Ьэм куакларны кису махсус
вэкалэтле дэулэт органнары тарафыннан бирелгэн рехсэт нигезендэ гамэлгэ
ашырыла.
3.17. Олеге Нигезлэмэне бозып, агачларны Ьэм куакларны юкка чыгару
ирекле кису булып тора Ьэм Россия Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы
законнары нигезендэ административ Ьэм жинаять жаваплылыгына тартылырга
тиеш. Элеге Нигезлэмэ кагыйдэлэрен утэу авыл жирлеге территориясендэге
барлык гражданнар, оешмалар Ьэм учреждениелэр ечен мэжбури.».
1.3. Элеге карарга 1 нче Ьэм 2 нче кушымталар нигезендэ 1 Ьэм 2 нче
кушымталар белэн тулыландырырга.
2. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми
порталында бастырып чыгарырга.

Совет Рэисе,
Юхмачы
авыл жирлеге башлыгы:

Р.А.Салахов
■•V-\ -

Татарстан Республикасы Элки муниципаль
районы Юхмачы авыл жирлеге
Советыныц 2021 елныц 7 июнендэге
21 номерлы карарына 1 нче кушымта
Юхмачы авыл жирлеге территориясендэ,
Россия Федерациясе дэулэт урман фонды
жирлэренэ Ьэм физик Ьэм юридик затларныц
шэхси милкендэге жирлэргэ керми торган яшел
утыртмалар кису тэртибе турындагы
нигезлэмэгэ 1 нче кушымта

0лки муниципаль районы Юхмачы
авыл ждрлеге Башкарма комитет ж;итэкчесенэ
кемнэн___________________________________________

(оешманыц исемен яки Ф. И.О., адрес курсэтергэ)

Юхмачы авыл жцрлеге территориясендэ агач-куак усемлеклэрне чиклэнгэн
кулэмдэ кисугэ гариза
____________________________________________________________________урнашкан
агачларны, куаютарны, агач-куак усентелэрен (кирэклесенец астына сызарга )
кисэргэ рохсэт бируегезне сорыйм
(оешманыц исемен яки Ф. И О. Ьэм жир кишэрлегенэ хокук торен курсэтергэ)
ж ирдэ_____________________________________________________________________
(торак пунктны курсэтергэ)
Жцр кишэрлеге булу белэн характерлана:
агач _______________________________ данэ
куаклар_____________________ _______ данэ
Жцр кишэрлеген узлэштеру Ьэм тезеклэндеру барышында агач кискэн очен
тулэу
башкарырга
Ьэм
дендроплан
нигезендэ
агач-куак
усентелэрен
компенсациялэп утыртуны йоклэп алам.
Ф. И. О. (Имза)

(Дата)

Кушымта :
1. Керуче- рехсэт документлары.
2.Агач кису куздэ тотыла торган яшел утыртмаларнын, тере Ьэм саны
курсэтелгэн жир кишэрлеге планы.

Татарстан Республикасы Элки муниципаль
районы Юхмачы авыл жирлеге
Советыньщ 2021 елньщ 7 июнендэге
21 номерлы карарына 2 нче кушымта
2 нче кушымта
Юхмачы авыл жирлеге территориясендэ,
Россия Федерациясе дэулэт урман фонды жирлэренэ
Ьэм физик Иэм юридик затларньщ шэхси милкендэге
жирлэргэ керми торган яшел утыртмалар кису
тзртибе турындагы нигезлэмэгэ 2 нче кушымта

Яшел утыртмаларны киселергэ тиешле дип тану турында акт
__________ елньщ «______»
Комиссия составы:

1._____________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. вазыйфа)

2 .___________________________________________________________________
(Ф. И. О. вазыйфа)
3._____________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. вазыйфасы)
яшел утыртмаларны тикшеру уткэРДеТикшеру нэтижэсе билгелэнде:

Нэтиж;э:

Комиссия эгъзалары:

<

1.
(имза)

(Ф. И. О.)

2.
(имза)

(Ф. И. О.)

3.
(имза)

(Ф. И. О.)

