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Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе  

муниципаль районы территориясендҽ  

урнашкан шҽхси һҽм көнкүреш ихтыяҗлары 

өчен гомуми файдаланудагы су объектларыннан 

файдалану кагыйдҽлҽрен раслау турында 

 

Россия Федерациясе Су кодексының 6, 27, 50 статьялары, «Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 15 

статьясындагы 1 өлешенең 28 пункты, Татарстан Республикасы 

территориясендҽ урнашкан су объектларында кешелҽр тормышын саклау 

кагыйдҽлҽре, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 елның 

23 апрелендҽге 256 номерлы карары белҽн расланган Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль районы уставының 46 статьясындагы 1 өлешенең 8 

пункты нигезендҽ, гомуми файдаланудагы өслекле су объектларыннан 

файдалану кагыйдҽлҽрен билгелҽү максатларында, Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль районы территориясендҽ урнашкан шҽхси һҽм 

көнкүреш ихтыяҗлары өчен КАРАР БИРҼМ: 

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

территориясендҽ урнашкан гомуми файдаланудагы су объектларыннан, шҽхси 

һҽм көнкүреш ихтыяҗлары өчен файдалану кагыйдҽлҽрен раслау. 

2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru һҽм “Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында” Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге 

адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үзем артыннан 

калдырам. 

 

 

Җитҽкче                                                                                             Р.Х. Хҽбибуллин 

 

      

mailto:balyk-bistage@tatar.ru
http://pravo.tatarstan.ru/


Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитҽкчесе  2017 елның 24 октябрендҽге 

232пи номерлы карары буенча расланды 

 

Кагыйдҽ 

 гомуми файдаланудагы су объектларыннан файдалану, Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы территориясендҽ урнашкан 

шҽхси һҽм көнкүреш ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү өлкҽсендҽ контракт системасы турында 

 

I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

 

1.1. Гомуми файдаланудагы су объектларын куллануның чын 

кагыйдҽлҽре, Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

территориясендҽ урнашкан шҽхси һҽм көнкүреш ихтыяҗлары өчен (алга таба – 

кагыйдҽлҽр) Россия Федерациясе Су кодексының 6, 27, 50 статьялары, «Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 15 

статьясындагы 1 өлешенең 28 пункты, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2009 елның 23 апрелендҽге 256 номерлы карары белҽн расланган 

Татарстан Республикасы территориясендҽ урнашкан су объектларында кешелҽр 

тормышын саклау кагыйдҽлҽре, Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы уставының 46 статьясындагы 1 өлешенең 8 пункты белҽн 

шҽхси һҽм көнкүреш ихтыяҗлары өчен Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы территориясендҽ урнашкан гомуми файдаланудагы җир 

өсте су объектларыннан файдалану кагыйдҽлҽрен билгелилҽр. 

1.2. Ҽлеге кагыйдҽлҽр шҽхси һҽм көнкүреш ихтыяҗлары өчен су алу 

(алу), су алу, кешелҽр коену, ял итү, туризм, спорт, һҽвҽскҽр һҽм спорт 

балыкчылыгына куелган талҽплҽрне билгели һҽм Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль районы территориясендҽ барлык милек 

формасындагы халык һҽм оешмалар өчен мҽҗбүри. 

1.3. Ҽлеге кагыйдҽлҽрдҽ кулланыла торган төп терминнар һҽм 

төшенчҽлҽр:  

– Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

территориясендҽ урнашкан су объектлары-елгалар (елгалар, инешлҽр), 

сулыклар (күллҽр, буалар, су басу карьералары, сусаклагычлар), сазлыклар, җир 

асты суларының табигый чыгышлары (чишмҽлҽр, гейзерлар)); 

- шҽхси һҽм көнкүреш ихтыяҗлары-эшмҽкҽрлек эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыруга бҽйле булмаган шҽхси, гаилҽ, йорт кирҽк-яраклары, шул исҽптҽн йөзү 

һҽм йөзү чаралары, шул исҽптҽн физик затларның шҽхси милкендҽ булган һҽм 

эшмҽкҽрлек эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру өчен файдаланылмаган кече суднолар; 

- һҽвҽскҽр һҽм спорт балыкчылыгы-шҽхси куллану өчен һҽм рекреацион 

максатларда су биоресурсларын чыгару (тоту) эшчҽнлеге; 



- ярдҽмче хуҗалык алып бару максатларында судан файдалану-шҽхси 

ярдҽмче хуҗалык алып бару өчен бирелгҽн яки сатып алынган бакчачылык, 

бакча, дача җир кишҽрлеклҽрен су сибү, шҽхси эшмҽкҽрлҽр булмаган физик 

затлар милкендҽ булган хайваннар һҽм кош-кортларны карау эшлҽрен алып 

бару; 

- суда ял итү (рекреация) - коену, сҽламҽтлҽндерү йөзү, яр буе полосасы 

чиклҽрендҽ булу; 

- су саклау зоналары-диңгезлҽрнең, елгаларның, инешлҽрнең, 

каналларның, күллҽрнең, сусаклагычларның һҽм аларда хуҗалык эшчҽнлеген 

һҽм башка төр эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыруның махсус режимы билгелҽнҽ 

торган территориялҽр. Су саклау зоналары чиклҽрендҽ территориялҽрендҽ 

хуҗалык һҽм башка төр эшчҽнлеккҽ өстҽмҽ чиклҽүлҽр кертелҽ торган яр буе 

полосалары билгелҽнҽ; 

- пляж-яр буе сулары булган табигый яки ясалма сулыкның яр буе 

участогы (Акватория), оештырылган ял итү, коену һҽм сҽламҽтлҽндерү һҽм 

профилактик процедураларны кабул итү өчен яраклы һҽм җиһазландырылган. 

1.4. Дҽүлҽт яки муниципаль милектҽ булган өске су объектлары гомуми 

файдаланудагы су объектлары, ягъни Россия Федерациясе Су кодексы белҽн 

башкача каралмаган очракта һҽркем файдалана алырлык су объектлары булып 

тора. 

1.5. Гомуми файдаланудагы су объектының яр буе линиясе (су 

объектының чиклҽре) буенда җир полосасы гомуми файдалану өчен тҽкъдим 

ителҽ. Гомуми файдаланудагы су объектларының яр буе полосасының киңлеге 

егерме метр тҽшкил итҽ, каналлар яр буе полосасыннан, шулай ук елгалардан 

һҽм инешлҽрдҽн кала, аларның озынлыгы башлангычтан алып арага кадҽр ун 

чакрымнан да артмаска тиеш. Каналлар яр буе полосасының, шулай ук 

елгаларның һҽм инешлҽрнең киңлеге, аларның озынлыгы чишмҽ башы ун 

километрдан артмаска тиеш. 

1.6. Һҽр граждан гомуми файдаланудагы су объектларының яр буе 

полосасыннан (механик транспорт чараларын кулланмыйча) алар янында 

хҽрҽкҽт итү һҽм тору өчен, шул исҽптҽн һҽвҽскҽр һҽм спорт балыкчылыгын 

тормышка ашыру һҽм йөзҽ торган йөзү чараларын куллану өчен файдаланырга 

хокуклы. 

 

II. Гомуми файдаланудагы су объектларыннан файдалану тҽртибе   шҽхси 

һҽм көнкүреш ихтыяҗлары өчен 

 

2.1. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

территориясендҽ шҽхси һҽм көнкүреш ихтыяҗлары өчен гомуми 

файдаланудагы су объектларын куллану һҽркем өчен ачык һҽм түлҽүсез гамҽлгҽ 

ашырыла, ҽгҽр Россия Федерациясе законнары белҽн башкасы каралмаган 

булса. 

Россия Федерациясе Су кодексының 41 статьясы нигезендҽ кеше 

тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ зыян китерү, радиацион һҽлакҽтлҽр яисҽ 

табигый һҽм техноген характердагы башка гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килү 



куркынычы, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыян китерү, гидроэнергетик объектларның 

сак зоналарын билгелҽү, шулай ук федераль законнарда каралган башка 

очракларда судан файдалану туктатылырга яки чиклҽнергҽ мөмкин. 

Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексында 

каралган очракларда судан файдалануны туктатып тору суд тҽртибендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. Башка очракларда судан файдалануны туктату Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитеты 

тарафыннан федераль законнар нигезендҽ башкарыла. 

Судан файдалануны чиклҽү Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты карары яки суд карары белҽн 

билгелҽнҽ. 

2.2. Шҽхси һҽм көнкүреш ихтыяҗлары өчен объектлар физик һҽм юридик 

затлар су кулланганда: 

- гомуми файдаланудагы су объектларын рациональ файдаланырга, 

законнар һҽм ҽлеге Кагыйдҽлҽр белҽн билгелҽнгҽн судан файдалану шартларын 

үтҽргҽ тиеш; 

- аларның киңлеге, озынлыгына карап, Россия Федерациясе Су кодексы 

белҽн билгелҽнгҽн су объектларының су саклау зоналарын һҽм яр буе саклык 

полосаларын куллану режимын үтҽргҽ тиеш; 

- Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн нигезлҽрдҽ су 

объектыннан файдалануны гамҽлгҽ ашыручы Судан файдаланучыларга 

аларның хокукларын чиклҽргҽ, шулай ук аларның законлы эшчҽнлегенҽ 

комачауларга хокуклы түгел; 

- кешелҽрнең су объектларында тормышын саклау кагыйдҽлҽре 

талҽплҽрен үтҽргҽ, шулай ук бирелгҽн вҽкалҽтлҽр чиклҽрендҽ эш итүче 

федераль, региональ башкарма хакимият органнарының, җирле үзидарҽ 

органнарының вазыйфаи затлары күрсҽтмҽлҽрен үтҽргҽ тиеш; 

- гомуми файдаланудагы су объектын куллануның билгелҽнгҽн режимын 

үтҽргҽ тиеш; 

- су сыйфатына, хайваннар һҽм үсемлеклҽр дөньясы объектларының яшҽү 

тирҽлегенҽ, шулай ук хуҗалык һҽм башка объектларга зыян китерүгҽ юл 

куймаска тиеш; 

- сулыклар ярларында туфракның катламын һҽм хайваннар һҽм 

үсемлеклҽр дөньясы объектларын юк итүгҽ яисҽ зыян китерүгҽ юл куймаска, 

моңа йогынты ясый торган авария хҽлендҽге хҽллҽргҽ юл куймау буенча 

чаралар күрергҽ тиеш  

су объектларының, хайваннар һҽм үсемлеклҽр дөньясы объектларының 

торышы; 

2.3. Шҽхси һҽм көнкүреш ихтыяҗлары өчен гомуми файдаланудагы су 

объектларыннан файдаланганда тыела: 

- тыюлар кертелгҽн максатлар өчен судан файдалану чиклҽнгҽн су 

объектларын куллану туктатылган яки тыелган; 

- эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итү өчен гомуми файдаланудагы су 

объектларыннан су алуны мөстҽкыйль рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырырга; 



- чүплеклҽрне оештыру һҽм сулыклар ярындагы көнкүреш, төзелеш 

калдыкларын туплау; 

- минераль, органик ашламалар, агу химикатлар, синтетик юу чаралары 

һҽм яр буе полосасында һҽм су объектлары акваториялҽрендҽ химик пычрану 

чыганаклары кулланырга; 

- хайваннар дөньясы объектларын һҽм биологик су ресурсларын табу 

(тоту) тыелган кораллар һҽм ысуллары кулланырга; 

- барлык акваториядҽ һҽм яр буе полосасында, шул исҽптҽн гомуми 

файдаланудагы су объектларына, йорт яны, дача, бакча-бакчаларындагы 

территория чиклҽрендҽ урнашкан су объектларын пычрату, чүплҽү һҽм бетерү 

чыганакларын кулланырга; 

- транспорт чаралары хҽрҽкҽте һҽм туктау (махсус транспорт 

чараларыннан тыш), юл хҽрҽкҽте һҽм юлларда һҽм су саклау зоналары 

чиклҽрендҽ каты өслекле махсус җиһазландырылган урыннарда гына; 

- гомуми файдаланудагы су объектларының яр буе полосасы чиклҽрендҽ 

ягулык, мойка һҽм автомобильлҽрне, башка машиналарны һҽм механизмнарны 

ремонтлауны гамҽлгҽ ашырырга; 

- пычранган юынты суларны суларга агызырга, аларда көнкүреш һҽм 

башка калдыкларны күмҽргҽ, зиратларны, үлҽт базларын урнаштырырга; 

- гомуми файдаланудагы су объектларының яр буе полосасында төзелеш 

эшлҽре, файдалы казылмалар чыгару буенча эшлҽр, җир казу һҽм җир асты 

экосистемаларын бозучы башка эшлҽр башкарырга; 

- су объектларында һҽм аларның су саклау һҽм (яки) балык саклау 

зоналары, яр буе саклау полосалары территориясендҽ су объектларын 

пычратуга һҽм чүплҽндерүгҽ, шулай ук гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килүгҽ 

китерҽ торган чаралар һҽм җиһазлар урнаштырырга; 

- балигъ булмаган балаларны өлкҽннҽр күзҽтүчесез калдыру да су 

объектларында һҽм алар янында калдыру; 

- су объектларының яр буе полосасына рөхсҽт алмыйча печҽн чабу;  

- массакүлҽм коену урыннарында этлҽрне коендырырга, шулай ук аларны 

якындагы территориядҽ куып чыгарырга; 

- гомуми файдаланудагы су объектларының су төшүен тормышка ашыру, 

терҽк плотиналар һҽм дамбаларны җимерергҽ яки су белҽн тҽэмин итү 

чыганакларын юк итҽргҽ; 

- гражданнарның хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен боза торган 

яки су объектларының, хайваннар һҽм үсемлеклҽр дөньясы объектларына зыян 

китерҽ торган гамҽллҽрне рөхсҽт итҽргҽ; 

- законлы нигезлҽрдҽ билгелҽнгҽн су объектлары участокларын билгелҽү 

җиһазларын һҽм чараларын үз белдеклҽп билгелҽргҽ һҽм билгелҽргҽ; 

- боз калынлыгы 7 сантиметрдан ким булганда сулыклар бозында хҽрҽкҽт 

итүне (шул исҽптҽн техника ярдҽмендҽ) тормышка ашырырга; 

- тыелган урыннарда коену һҽм су сыйфатына билгелҽнгҽн нормаларга 

туры килмҽү; 

- авыл хуҗалыгы хайваннары көтүе һҽм алар өчен җҽйге лагерьлар 

оештыру, ванн кимендҽ 500 метр-кешелҽрнең ял итү һҽм коену зоналарыннан 



агымы буенча югарырак. Авыл хуҗалыгы терлеклҽрен сую көтүче күзҽтүе 

астында башкарыла. 

2.4. Гомуми файдаланудагы су объектларыннан файдаланганда юридик 

затлар, физик затлар яки хосусый эшмҽкҽрлҽр Россия Федерациясе законнары, 

шул исҽптҽн Су кодексы, аеруча саклаулы табигый территориялҽр турындагы 

законнар, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге, Су биоресурслары, 

табигый дҽвалау ресурслары, дҽвалау-сҽламҽтлҽндерү урыннары һҽм 

курортлары турында, аерым алганда, су объектлары өчен махсус саклауның 

тиешле режимнары белҽн куллана: 

- аерым саклана торган су объектларына кертелгҽн; 

- аерым саклана торган табигый территориялҽр составына керҽ; 

- су объектларын санитар саклау зоналары, округлары чиклҽрендҽ 

урнашкан - эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итү чыганаклары; 

-  балык хуҗалыгы зоналары чиклҽрендҽ урнашкан; 

- табигый дҽвалау ресурслары булган; 

- урнашкан территориясендҽ дҽвалау-савыктыру урыны яки курорт 

округы чиклҽрендҽ аларны санитар саклау. 

2.5. Юридик затлар, физик затлар яки хосусый эшмҽкҽрлҽр гомуми 

файдаланудагы су объектларыннан файдаланганда су законнары һҽм ҽйлҽнҽ-

тирҽ мохитне саклау өлкҽсендҽге законнар белҽн билгелҽнгҽн башка 

талҽплҽрне үтҽделҽр. 

 

III. Коену өчен билгелҽнгҽн урыннар 

 

3.1. Гомуми файдаланудагы су объектларында кешелҽр коену Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының Татарстан Республикасы 

территориясендҽ урнашкан су объектларында кешелҽр тормышын саклау 

кагыйдҽлҽре турында 2009 елның 23 апрелендҽге 256 номерлы карары белҽн 

расланган «Татарстан Республикасы территориясендҽ урнашкан су 

объектларында кешелҽр тормышын саклау кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн 

талҽплҽр нигезендҽ башкарыла». 

3.2. «Су объектларын рекреациялҽү зоналарына гигиена талҽплҽре» ГОСТ 

17.1.5.02-80 нигезендҽ кешелҽр коену зоналарына түбҽндҽге талҽплҽр куела: 

- су объектындагы суның сыйфатына һҽм территориянең санитар 

торышына ГОСТ 17.1.5.02-80 талҽплҽренҽ туры килүе «су объектларын 

рекреациялҽү зоналарына гигиена талҽплҽре»; 

- суга уңайлы һҽм куркынычсыз караш булдыру яки урнаштыру 

мөмкинлеге булу; 

- рекреация зонасына керү юллары булу; 

- имин рельеф дна (ям булмау, су үсемлеклҽренең үсүе, кискен ташлар 

һҽм башкалар.); 

- уңайлы гидравлик режимы (водоворот булмау, агымнары артык 0,5 м/с, 

кискен колебаний дҽрҽҗҽсе су); 

- начар һҽм куркыныч процессларның (оползнялар, обваллар, авыллар, 

лавин) мөмкинлеклҽре булмау. 



Коену өчен билгелҽнгҽн урыннар, җирле шартларны исҽпкҽ алып, 

портлардан һҽм портлардан, порт корылмаларыннан, шлюзлардан, 

гидроэлектростанциялҽрдҽн, юынты сулардан, стойбищлардан һҽм терлек 

суыннан, шулай ук башка пычрану чыганакларыннан чыгарылырга тиеш. 

Коену өчен билгелҽнгҽн урыннар шулай ук «су объектларын 

рекреациялҽү зоналарына гигиена талҽплҽре " ГОСТ 17.1.5.02-80 каралган 

башка талҽплҽргҽ туры килергҽ тиеш. 

3.3. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

территориясендҽ түбҽндҽге зоналарда су коену тыела: 

  - сҽнҽгать предприятиелҽренең санитар-сак зоналарыннан читтҽ һҽм 

ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычрату чыганакларына һҽм тавыш чыганагына карата 

тир түгелгҽн яклардан читтҽ; 

 - җиһазландырылмаган һҽм куркыныч урыннарда; 

3.4. Су объектларын кулланганда тыела: 

- искҽрмҽлҽр һҽм тыю язулары куелган урыннарда коенырга; 

- йөзү чиклҽрен билгели торган буйлар өчен түлҽү; 

- мотор, җилкҽнле судноларга, үлчҽү көймҽлҽренҽ һҽм башка йөзү 

чараларына йөзҽргҽ; 

- суга катер, көймҽ, причаллар, шулай ук ҽлеге максатлар өчен 

җайлашмаган корылмалар белҽн сикерергҽ; 

- спиртлы эчемлеклҽр эчү, исерек килеш коену; 

- этлҽр һҽм башка хайваннар белҽн килү; 

- ярда һҽм кабиналарда чүп-чар калдыру; 

- туп һҽм спорт уеннарын, моның өчен билгелҽнмҽгҽн урыннарда уйнау, 

коенучылар алымнары белҽн суга чумырга; 

- ялган тревоглау; 

- такталарда, бүрҽнҽлҽрдҽ, ятакларда, автомобиль камераларында, 

надувлы матрацларда һҽм моның өчен махсус яраклаштырылмаган башка 

төрлҽрдҽ йөзҽргҽ. 

 

IV. Гомуми файдаланудагы су объектларын куллану рекреацион максатлар 

өчен (ял итү, туризм, спорт) 

 

4.1. Юридик затлар һҽм иҗтимагый оешмалар су объектларында ял итү, 

спорт чаралары, экскурсиялҽр һҽм башка массакүлҽм чаралар үткҽргҽндҽ суда 

кешелҽрнең иминлеге өчен җаваплы затларны, җҽмҽгать тҽртибен һҽм ҽйлҽнҽ-

тирҽ мохитне саклау өчен бүлеп бирҽлҽр. 

4.2. Ярышлар, бҽйрҽмнҽр, спорт чаралары, экскурсиялҽр яки башка 

массакүлҽм чаралар су объектларында җирле үзидарҽ органы һҽм Татарстан 

Республикасының кече суднолар буенча дҽүлҽт инспекциясе белҽн килешү 

буенча уздырыла (алга таба - ГИМС). ГИМС белҽн килештерү вакытында 

чараны оештыручылар суда кешелҽр иминлеге өчен җаваплы затлар, чараны 

үткҽрү регламенты, чараны үткҽрү участогы схемасы, шулай ук 

куркынычсызлык чаралары белҽн тҽэмин ителгҽн кече суднолар, кече суднолар 

белҽн идарҽ итү хокукы өчен таныклыклар тапшыралар. 



 4.3. Су объектыннан яки аның кишҽрлегеннҽн рекреацион максатларда 

файдаланган судан файдаланучылар, яр буйларын төзеклҽндергҽндҽ, батучы 

кешегҽ ярдҽм күрсҽтү һҽм коткару чаралары (Коткару боҗрасы, «Александров 

азагы», коткару баганасы) кирҽкле санда коткару чаралары (Коткару боҗрасы) 

күрсҽтү буенча мҽгълүмат стендларын җиһазлыйлар һҽм бу максатлар өчен 

бирелгҽн су объектларында яки аларның участокларында кешелҽрнең иминлеге 

өчен җаваплы булалар. 

4.4. Рекреация максатлары өчен биналарны, төзелмҽлҽрне, 

корылмаларны проектлау, төзү, аларны файдалануга тапшыру һҽм 

эксплуатациялҽү, шул исҽптҽн пляжларны төзеклҽндерү өчен, су законнары, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 23.04 карары белҽн 

расланган Татарстан Республикасы территориясендҽ урнашкан су 

объектларында кешелҽр тормышын саклау кагыйдҽлҽре нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы территориясендҽ урнашкан су объектларында кешелҽр 

тормышын саклау кагыйдҽлҽре турында» 2009 ел, 20 апрель, 256 нчы карары 

шҽһҽр төзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар белҽн расланган шҽһҽр 

төзелеше объектларында кешелҽр тормышын саклау кагыйдҽлҽре хакында. 

 

V. Халыкка һҽм җирле үзидарҽ органнарына хҽбҽр итү 

 

5.1. Гомуми судан файдалану яки аны чиклҽү шартлары турында халыкка 

массакүлҽм мҽгълүмат чаралары аша, Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштыру юлы белҽн 

хҽбҽр ителҽ: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru су объектлары ярлары буенда, 

башка ысуллар белҽн билгелҽнҽ торган махсус мҽгълүмати билгелҽр ярдҽмендҽ. 

5.2. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

территориясендҽ урнашкан су объектларында һҽлакҽтлҽр һҽм башка гадҽттҽн 

тыш хҽллҽр турында гражданнар кичекмҽстҽн җирле үзидарҽ органнарына 

хҽбҽр итҽргҽ тиеш. 

 

VI. Гомуми судан файдалану шартларын бозган өчен җаваплылык 

 

6.1. Ҽлеге Кагыйдҽлҽр Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы территориясендҽ барлык физик һҽм юридик затлар 

тарафыннан үтҽлергҽ тиеш. 

6.2. Гомуми судан файдалануның билгелҽнгҽн шартларын бозуда 

гаеплелҽр Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплылыкка 

тартылалар. 

 


