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ресурслар
министрлыгының норматив хокукый актларын гамәлдәге законнарга туры китерү
максатларында боерык бирәм:
1. Татарстан Республикасы Экология һәм Табигый ресурслар
министрлыгының «Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан Актай
елгасының, Рабига күленең су саклау зоналарын һәм яр буе яклагыч полосаларын
билгеләү турында» 2015 елның 12 гыйнварындагы 12-п номерлы боерыгына (алга
таба – боерык) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
боерык преамбуласында «Күчемсез мөлкәтнең дәүләт кадастры турында»
2007 елның 24 июлендәге 221-ФЗ номерлы федераль законның 15 статьясы»,
«Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт хакимияте органнары һәм җирле
үзидарә органнары тарафыннан күчемсез мөлкәтнең дәүләт кадастрына
белешмәләр кертү өчен кирәкле документларны күчемсез мөлкәткә һәм аның
белән алыш-бирешләргә хокукларны дәүләт теркәвенә алу, күчемсез мөлкәтнең
кадастр исәбе һәм дәүләт кадастрын алып бару өлкәсендә вәкаләтле федераль
башкарма хакимият органына җибәрү кагыйдәләрен раслау турында, шулай ук
мондый документларның электрон формадагы форматына карата таләпләр
турында» 2014 елның 3 февралендәге 71 номерлы карары» сүзләрен төшереп
калдырырга;
2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2. Рабига күленең су саклау зонасының һәм яр буе яклагыч полосасының
киңлеген Россия Федерациясе Су кодексының 65 статьясы нигезендә әлеге
чикләрдә хуҗалык һәм башка төр эшчәнлекне гамәлгә ашыруның махсус
режимын исәпкә алып билгеләргә.
Рабига күленең яр буе яклагыч полосасының киңлеге яр авышлыгы 3° кимрәк
булганда – 40 м.
Рабига күленең су саклау зонасы киңлеге яр буе яклагыч полосасы киңлегенә
туры килә.».

2. Татарстан Республикасы Экология һәм Табигый ресурслар
министрлыгының «Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан Раифа
күленең су саклау зоналарын һәм яр буе яклагыч полосаларын билгеләү турында»
2015 елның 19 ноябрендәге 973-п номерлы боерыгына (алга таба – боерык)
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
боерык преамбуласында «Күчемсез мөлкәтнең дәүләт кадастры турында» 2007
елның 24 июлендәге 221-ФЗ номерлы федераль законның 15 статьясы», «Россия
Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт хакимияте органнары һәм җирле үзидарә
органнары тарафыннан күчемсез мөлкәтнең дәүләт кадастрына белешмәләр кертү
өчен кирәкле документларны күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алышбирешләргә хокукларны дәүләт теркәвенә алу, күчемсез мөлкәтнең кадастр исәбе
һәм дәүләт кадастрын алып бару өлкәсендә вәкаләтле федераль башкарма
хакимият органына җибәрү кагыйдәләрен раслау турында, шулай ук мондый
документларның электрон формадагы форматына карата таләпләр турында» 2014
елның 3 февралендәге 71 номерлы карары» сүзләрен төшереп калдырырга;
1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1. Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан Раифа күленең яр
буе яклагыч полосасының һәм су саклау зонасының киңлеген Россия Федерациясе
Су кодексының 65 статьясы нигезендә әлеге чикләрдә хуҗалык һәм башка төр
эшчәнлекне гамәлгә ашыруның махсус режимын исәпкә алып билгеләргә:
Раифа күленең яр буе яклагыч полосасының киңлеге: ярның авышлыгы 3° һәм
аннан да күбрәк градуслы булганда – 50 м; яр авышлыгы 3° кимрәк булганда – 40
м; нульле яки кара-каршы авышлыкта булганда – 30 м.
Раифа күленең су саклау зонасы киңлеге яр буе яклагыч полосасы киңлегенә туры
килә.».
3. Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары
министрлыгының «Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан түбәндәге
су объектларының: Бәрле елгасының, Норма елгасының, Пөтке елгасының, Үләмә
елгасының, Мохово күленең су саклау зоналарын һәм яр буе яклагыч
полосаларын билгеләү турында» 2017 елның 23 августындагы 987-п номерлы
боерыгына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.5. Мохово күле:
Мохово күленең яр буе яклагыч полосасының киңлеге: ярның авышлыгы 3°
азрак булганда – 40 м.
Мохово күленең су саклау зонасы киңлеге яр буе яклагыч полосасы
киңлегенә туры килә.».
4. Хокукый тәэминат бүлегенә (А.Е.Никулин) әлеге боерыкның дәүләт
теркәвенә алу өчен Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына
җибәрелүен тәэмин итәргә.
5. Әлеге Боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы итеп
билгелим.
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