Кушымта
хәл итүгә № 23 нче 14.07.2021 шәһәре Советы Урмандеево
авыл җирлеге, Аксубай
муниципаль район
Татарстан Республикасы
Тәртибе турында НИГЕЗЛӘМӘ вырубки яшеллек территориясендә Урмандеево
авыл җирлеге Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының түгел
кергән җирләр дәүләт урман фонды, Россия Федерациясе
1. Төп төшенчәләр
Әлеге нигезләмәдә кулланыла түбәндәге төп төшенчәләр:
Яшеллеккә - древесная, кустарниковая һәм травянистая яндыру тыела
естественного һәм ясалма происхождения (шул исәптән парклар, скверлар,
бакчалар, яшеллек арта бара, чәчәк түтәлләре, шулай ук аерым торучы агачлар
һәм куаклар утырта).
Территорияләр - незатронутые яки аз затронутые хуҗалык эшчәнлеге
территориясен, сочетающие алдына билгеле бер типы рельефа җирлегендә,
туфракларны, растительности оешкан бу бердәм география (климат) шартларда.
Озелененные территория - территория, аларда урнаша участоклары
растительности естественного происхождения, ясалма барлыкка килгән
объектлар, яшелләндерү (тыш, авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрне),
малозастроенные участоклары җирләрнең төрле функциональ билгеләнештәге
чикләрендә алар кимендә 50 процент өстендә мәшгуль растительным покровом.
Залесные территориясендә участокларны табигать территорияләре төрле
функциональ билгеләнештәге, покрытые урман растительностью естественного
происхождения.
Агач - үсемлек белән төгәл выраженным стволом диаметрлы кимендә 5 см
биеклектә 1,3 м, кала, үсентеләр.
Кустарник - күпьеллык многоствольное (аермалы буларак, агач) үсемлек,
ветвящееся янында иң өске туфрак
Травяной покров - газон, табигый травяная яндыру тыела.
Заросли - үсемлекләр, куаклар густорастущие өчен нинди дә булса урында.
Яшел массив - участогы территориясендә, анда произрастает кимендә 50 данә
зурлар (15 яшьтән) агач, образующих бердәм полог.
Саналган биналарга зыян китерү яшел үсентеләр - зыян китерү яшел
насаждениям түгел влекущее артыннан туктату аларның үсеше, шул исәптән,
механик саналган биналарга зыян китерү, хакимиятнең, тамыр системасы,
бөтенлеген бозган коры, тере надпочвенного покрова, пычрату яшеллек йә
туфрак, тамыр зонасында зарарлы веществами, ут төртү яки башкача
йогынтысына.

Юк (югалу) яшел үсентеләр - кисү яки башкача саналган биналарга зыян китерү
яшеллек, повлекшее туктатылуы, аларның үсеше.
Компенсационное яшелләндерү - яңадан торгызу яшел үсентеләр урынына
уничтоженных яки поврежденных белән коэффицентом 2.
2. Төп принципларын саклау яшеллек
Яшеллеккә, произрастающие муниципаль берәмлек территориясендә башкара
саклагыч, рекреационные, эстетические функцияләре һәм тиеш, саклау.
2.1. Яклау тиеш, барысы да яшеллеккә (агачлар, куаклар) территориясендә
урнашкан муниципаль мәгариф.
2.2. Вазыйфаларын сакланышын тәэмин итү һәм үстерү өчен шартлар яшеллек
муниципаль берәмлеге территориясендә возлагаются:
Санитар врачының " санпин 2.2.1. участокларда бирелгән оешмаларга башкару
өчен алар тарафыннан игълан ителгән төр эшчәнлек - бүгенге җитәкчеләре бу
оешмалар;
2.2.2. участокларда милкендә яки арендага алынган - юридик затларның һәм
гражданнарның милек хуҗалары яки арендаторлар.
2.3. Хуҗалары, кулланучылар һәм танучы, җир кишәрлекләре һәм аларда
урнашкан яшеллеккә, тәэмин итәргә бурычлы сакланышы яшеллек тәэмин итәргә
надлежащий китүе өчен яшеллеккә насаждениями.
2.4. Әлеге Нигезләмә кагыла гражданнар һәм оешмалар, барлык милек
рәвешендәге, әйдәп баручы проектлау, төзү, ремонтлау һәм башка эшләр белән
бәйле вырубкой агач-куак массивы буйлап муниципаль берәмлеге
территориясендә.
2.5. Хуҗалык, градостроительная һәм башка эшчәнлеге авыл җирлеге
территориясендә гамәлгә ашырыла белән таләпләрен саклау буенча яшел
үсентеләр белән билгеләнгән Россия Федерациясе законнары, Татарстан
Республикасы һәм әлеге Нигезләмәгә таяна.
2.6. Предпроектная һәм проект документлары оештыру, төзелеш, хуҗалык һәм
башка төр эшчәнлек тиеш карап тотарга тулы һәм достоверные мәгълүматлар
торышы турында яшел үсентеләр һәм тулы бәя йогынтысын проектируемого
объектны яшеллеккә.
2.7. Куллану озелененных территорияләрен һәм яшел массивларына түгел
совместимое белән тәэмин итү тормыш яшеллек, рөхсәт ителми.
3. Тәртип вырубки яшел үсентеләр (агач, куак)
3.1. Самовольная агачларны кисү муниципаль берәмлеге территориясендә тыела.

3.2. Кисү, агачлар һәм куаклар муниципаль берәмлеге территориясендә
җитештерелә нигезендә рөхсәт. Рөхсәт вырубку рәсмиләштерелә рәвешендә
күрсәтмәсе башкарма комитеты җитәкчесе Урмандеево авыл җирлеге Татарстан
Республикасы Аксубай муниципаль районының.
3.3. Рөхсәт алу өчен вырубку яшеллек бирүче бармый исеменә башкарма
комитеты Җитәкчесе Урмандеево авыл җирлеге Татарстан Республикасы Аксубай
муниципаль районының гариза (кушымта № 1), анда күрсәтелергә тиеш саны,
исеме үсентеләр, аларның торышы, урыны, үткәрү авылындага шәхси вырубки
һәм аны нигезләү. Гаризага йомгаклары бирелә түбәндәге документлар:
3.3.1. Шәхесне билгеләүче документларны;
3.3.2. Вәкаләтләрен раслый торган Документ вәкиле (әгәр исеменнән мөрәҗәгать
итүченең эшли вәкиле) ;
3.3.3. Схемасы участогы кадәр якын корылма яки башка ориентирларны белән
нанесением яшел үсентеләр тиешле вырубке;
3.3.4. Заверенные күчермәләре хокук бирүче һәм хокук подтверждающих
документларны җир участогына, әгәр дә җир участогы түгел, теркәлгән
хокукларның Бердәм дәүләт реестры һәм күчемсез милек;
3.3.5. Расланган проект документлары булган очракта җитештерелә агачларны
кисү, попадающих астында габариты төзегәндә биналар һәм корылмалар;
3.3.6. Килештерү хуҗалары белән затрагиваемых территорияләрен шартларын
вырубки һәм пересадки яшел үсентеләр;
3.3.7. Шул утырту яки күчереп утырту үсентеләр белән килештерү вәкилләре
инженерлык челтәре ачылу белән ордера үткәрү буенча җир эшләрен.
3.4. Башкарма комитет Урмандеево авыл җирлеге Татарстан Республикасы
Аксубай муниципаль районының кергәч хат-гаризалар дип гариза бирүчегә
мөрәҗәгать итәргә махсуслаштырылган оешмасына имеющую рөхсәт үткәрү
әлеге төр эшләрнең алу өчен:
3.4.1. перечетной җыелма басмасы яшел үсентеләр;
3.4.2. акт натурного техник тикшерү яшеллек, ул төзелә билгеләү максатыннан
санын, төрен, категориясе подлежащей вырубке агач-куак;
3.4.3. исәпләү бәясенең (түләү) өчен вырубленную агач. Хакы өчен вырубленную
агач исәпләнә аерым нигезендә ставкаларын карары белән расланган Россия
Федерациясе Хөкүмәте 22.05.2007 № 310 .
Үткәрү югарыда күрсәтелгән эшләр башкарыла исәбенә Мөрәҗәгать итүче.
Гамәлдә булу срогы рөхсәт - 90 көн.
3.5. Башкарма комитет Урмандеево авыл җирлеге Татарстан Республикасы
Аксубай муниципаль районының нигезендә хат-гариза, Мөрәҗәгать итүченең, акт

натурного техник тикшерү яшеллек, бәясен исәпләү (түләү) өчен вырубленную
агач әзерли күрсәтмәсе проекты башкарма комитеты Урмандеево авыл җирлеге
Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының турында разрешении бу
вырубку яшеллек муниципаль берәмлеге территориясендә.
3.6. Билге рөхсәт җитештерү эшләрен гариза Бирүче, мәнфәгатьләрендә, аның
юкка чыгарыла яшеллеккә нигезендә әлеге Нигезләмә бурычлы кертергә өчен
түләүләр вырубку яшеллек күз алдына да китерә раслаучы документлар тәртибе
компенсационного яшелләндерү.
3.7. Хакы өчен вырубку агач һәм куак перечисляются мөрәҗәгать итүче дәгъва
белдерә торган бюджетына муниципаль берәмлеге.
3.8. Эш буенча вырубке яшел үсентеләр җитештерелә нормаларга туры китереп
һәм кагыйдәләре хисабына Мөрәҗәгать итүченең. Агач кисү гына рөхсәт ителә
аттестованными белгечләре.
3.9. Валка, раскряжевка, йөк төялгән һәм ташылган һәм чыгару срубленных яшел
үсентеләр һәм порубочных калдыкларын башкарыла өч көн дәвамында әзерләнә
башлаганнан бирле эшләрен гариза Бирүче хисабына. Сакларга срубленные
яшеллеккә һәм порубочные калдыклары урынында җитештерү эшләре тыела.
3.10. Бу очракта җәрәхәтләре газон, агачлар бүген янындагы урыны вырубки
территориясендә, җитештерүче эшләре үткәрелә, аларны мәҗбүри торгызуга
срокларда килешенгән белән хуҗасы тарафыннан территорияләрне һәм
контролирующими органнары чикләрендә аларның компетенциясе, әмма кимендә
ярты ел дәвамында бирле китерүне яраланган.
3.11. Кисү, агачлар һәм куаклар итмичә тормышка ашыру өчен түләү вырубку агач
мөмкин рөхсәт ителә башкарма комитеты Урмандеево авыл җирлеге Татарстан
Республикасы Аксубай муниципаль районының түбәндәге очракларда:
3.11.1. үткәрү рубок карау, санитария рубок төзекләндерү һәм яшел үсентеләр;
3.11.2. бетерү авария хәлендәге һәм бүтән гадәттән тыш хәлләрне, шул исәптән
җир асты коммуникацияләрен ремонтлау һәм капиталь инженерлык корылмалары;
3.11.3. кисү, агачлар һәм куаклар, боза торган яктылык режимы), торак һәм
җәмәгать биналарында, бар икән бәяләмәсе Госсанэпидемнадзора;
3.11.4. кисү авария хәлендәге (рес-угрозу төшү, сухостойных) агач һәм куак
утыртылган.
3.12. Гариза бирүчегә, осуществляющему вырубку яшеллек, югарыда күрсәтелгән
очракларда, үткәрергә кирәк компенсационное яшелләндерү урыннарында,
килешенгән башкарма комитеты белән Урмандеево авыл җирлеге Татарстан
Республикасы Аксубай муниципаль районының.
3.13. Аварияле, сухостойные һәм представляющие угрозу куркынычсызлык
яшеллеккә вырубаются нигезендә комиссион тикшерү нигезендә акт нигезендә
кушымта № 2.

3.14. Охшашлык буенча маддәсе 20 Урман кодексының РФ агач-кустарниковая
яндыру тыела, ул барлыкка килде, нәтиҗәдә, хуҗалык эшчәнлеге яки
естественным итеп җир участогында тапшырылганнан соң, аның милкенә
гражданин яки юридическому зат булып тора, аның милке, ул аның белмђвен,
файдалана һәм распоряжается буенча үз теләгәнчә сарыф иткән.
3.15. Санкцияләнмәгән вырубкой яки уничтожением яшеллек ди:
3.15.1. кисү, агачлар һәм куаклар рөхсәтеннән башка яки буенча хәл итү түгел,
шул участокта да шул күләмдә булмаган кешеләр токымы, алар күрсәтелгән, бу
разрешении;
3.15.2. юк яки саналган биналарга зыян китерү, агачлар һәм куаклар нәтиҗәдә
поджога яки небрежного мөрәҗәгать ут белән;
3.15.3. окольцовка ствола яки подсечка;
3.15.4. саналган биналарга зыян китерү растущих агач һәм куак кадәр дәрәҗә
туктату үсү;
3.15.5. саналган биналарга зыян китерү, агачлар һәм куаклар сточными водами,
химик веществами, калдыклар белән эш итү һәм моннан шундый;
3.15.6. самовольная кисү сухостойных агач;
3.15.7. башка җәрәхәтләре растущих агач һәм куак утыртылган.
3.16. Кисү, агачлар һәм куаклар булган дәүләт урман фондында нигезендә
гамәлгә ашырыла разрешениями, выдаваемыми махсус вәкаләтле дәүләт
органнары.
3.17. Бетерү, агач һәм куак Нигезләмәне бозып тора самовольной вырубкой һәм
кичермәячәк административ һәм җинаять җаваплылыгы нигезендә, законнар,
Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы. Кагыйдәләрен үтәү
Нигезләмәнең мәҗбүри өчен барлык гражданнар, оешмалар һәм учреждениеләр
муниципаль берәмлеге территориясендә.
4. Компенсационное яшелләндерү
4.1. Компенсационное яшелләндерү эшләре гамәлгә ашырыла очракларда
разрешенной вырубки, законсыз җәрәхәтләре яки юк яшеллек. Компенсационное
яшелләндерү җитештерелә алдагы сезонга яраклы өчен төшерү агач, куак һәм
газонов, әмма соңга калмыйча елдан бирле билгеләү фактын җәрәхәтләре яки юк
яшеллек.
4.2. Компенсационное яшелләндерү җитештерелә хисабына гражданнар яки
юридик затлар мәнфәгатьләрендә яки нәтиҗәсендә гамәлләрдән чыккан саналган
биналарга зыян китерү яки юк яшеллек.
4.3. Нигезендә әлеге Нигезләмә зыян причиненный яшел насаждениям,
кичермәячәк кайтару бу табигый формада - компенсационное яшелләндерү:
торгызуга яшел үсентеләр урынына уничтоженных белән коэффицентом 2.

5. Сагы яшел үсентеләр " шәһәр төзү эшчәнлеген башкарганда
5.1. Тормышка ашыру өчен шәһәр төзелеше эшчәнлеге өлкәсендә муниципаль
берәмлектә алып барыла белән таләпләрен яклау буенча яшел үсентеләр.
5.2. Озелененные территориясендә, шул исәптән яшел массивы, шулай ук җир
участоклары өчен билгеләнгән үсеш озелененных территорияләре алынмый төзү
һәм файдалану, түгел связанному белән аларны максатчан билгеләнеше.
5.3. Оештырганда төзелеш участокларында җир шөгыльләнүче яшеллеккә
насаждениями, предпроектная документлары булырга тиеш тотарга кирәк бәя
яшел үсентеләр тиешле вырубке. Зыян кайтаруга бу очракларда гамәлгә
ашырыла аша алдан өчен түләү кертү вырубленную агач һәм компенсационного
яшелләндерү билгеләнгән тәртиптә разделами 2 һәм 3 Нигезләмәнең.
6. Саклау яшеллек тормышка ашырганда эшмәкәрлек эшчәнлеге
6.1. Бу озелененных территорияләрдә һәм яшел массивах тыела сәүдә һәм башка
эшмәкәрлек җирлектә киң колач алып, палаткалар урнаштыру һәм башка
корылмаларны гамәлгә ашыру өчен эшкуарлык эшчәнлеге рөхсәтеннән башка
башкарма комитеты Урмандеево авыл җирлеге Татарстан Республикасы Аксубай
муниципаль районының.
6.2. Тормышка ашырганда эшмәкәрлек эшчәнлеген озелененных
территорияләрдә һәм яшел массивах файдалану тыела взрывоопасных,
огнеопасных һәм агулы матдәләр, пычрату һәм территорияне пычрату, башка
гамәлләр, сәләтлеләр, повлечь артыннан саналган биналарга зыян китерү яки юк
яшеллек.
7. Административ җаваплылык
7.1. Зат гаепле бозуда Нигезләмәнең җаваплы җаваплылык законнар нигезендә
Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы.

Кушымта № 1
К нигезләмә тәртибе турында вырубки яшеллек
территориясендә Урмандеево авыл җирлеге
Республикасы аксубай муниципаль районының
Татарстан да кергән җир
дәүләт урман фонды, РФ
Җитәкчесе
Башкарма комитет Урмандеево авыл
авыл җирлеге, Аксубай муниципаль районы
Татарстан Республикасы
нче____________________________________
(күрсәтергә атамасы, оештыру яки Ф. И. О., адрес)
ГАРИЗА ОГРАНИЧЕННУЮ ВЫРУБКУ АГАЧ-куак массивы буйлап
ТЕРРИТОРИЯСЕНДӘ Урмандеево АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ
Сорыйм рөхсәт итәргә вырубку агач, куак, агач-куак (кирәкле, бобслей),
локализованных җир участогында,
находящемся____________________________________________________
(күрсәтергә атамасы, оештыру яки Ф. И. О. һәм төре хокук җир кишәрлегенә)
һәм урнашкан җирләрдә _______________________________________
(күрсәтергә торак пункт)
Җир кишәрлегенә чагыла булу:
агач __________________________ данә.
куак __________________________ данә.
Процессында үзләштерү һәм төзекләндерү, җир участогын обязуюсь тормышка
ашырырга хакы өчен вырубку агач һәм үткәрергә компенсационную центы агачкуак.
_____________ ______________
Ф. И. О. (Имза)
Дата ____________
Кушымта :
1. Исходно - разрешительная документлары.

2. Планы, җир участогы белән нанесением аңа төрен һәм санын яшеллек, вырубку
күздә тотыла торган җитештерергә.
Кушымта № 2
к Нигезләмә тәртибе турында вырубки яшел
үсентеләр территориясендә Урмандеево
авыл җирлеге, Аксубай
муниципаль районы Татарстан Республикасы
түгел кергән җирләр дәүләт урман фонды, РФ
АКТ ТАНУ ТУРЫНДА ЯШЕЛЛЕК ПОДЛЕЖАЩИМИ ВЫРУБКЕ
Башкарма комитет Урмандеево авыл җирлеге ______________ муниципаль
районы Татарстан Республикасы "_____"_________ ________ г.
Комиссия составында:
1._____________________________________________________________
( Ф. И. О., вазыйфасы)
2._____________________________________________________________
( Ф. И. О., вазыйфасы)
3._____________________________________________________________
( Ф. И. О., вазыйфасы) үткәрде тикшерү яшеллек.
Тикшерү нәтиҗәләре урнаштырылган:
________________________________________________________________
___________________________________________________________
Нәтиҗәләр: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________
Комиссия әгъзалары:
1. ________________________ _______________________
(имза) (Ф. И. О.)
2. ________________________ _______________________
(имза) (Ф. И. О.)
3. ________________________ _______________________

(имза) (Ф. И. О.)

