
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
ЮГАРЫ ЫНДЫРЧЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

 
КАРАР 

2019 ел, 12 июль                                                                                                 №151 
 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Югары Ындырчы 
авыл җирлеге Генераль планына үзгәрешләр кертү турында 

 
 

Россия Федерациясе Урман кодексы нигезендә, Татарстан Республикасы 
Апас муниципаль районы Югары Ындырчы авыл җирлеге Советы карар итте: 

1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Югары Ындырчы 
авыл җирлеге Советының 2019 елның 23 апрелендәге 143 номерлы карары 
белән расланган Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Югары 
Ындырчы авыл җирлеге Генераль планына кертергә түбәндәге үзгәрешләр 
кертергә: 

3.7.1 таблицаны «Урман фонды җирләреннән файдалану 
регламентлары» түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"Урман фонды җирләреннән файдалану регламентлары 
 

Зона исеме Күрсәтелгән зонадан файдалану 
режимы 

Норматив документлар 

Саклагыч урманнарда аларның максатчан 
билгеләнеше һәм файдалы функцияләре белән туры 
килми торган эшчәнлек башкару тыела. 

Россия Федерациясе 
Урман кодексы 
04.12.2006ел N 200-ФЗ    

Кыйммәтле 
урманнар 

Кыйммәтле урманнарда урман 
утыртмаларын түбәндәге очраклардан 
кала тоташ кисү тыела: 
- сайланма кисүләр үзләренең урта 
барлыкка китерә торган, су саклау, 
санитария-гигиена, сәламәтләндерү 
һәм башка файдалы функцияләрне 
юкка чыгара торган урман 
утыртмаларын алмаштыруны тәэмин 
итми торган очракларда, саклагыч 
урманнарның һәм алар башкара 
торган файдалы функцияләрне 
максатчан билгеләнешен саклауны 
тәэмин итә торган урман 
үсентеләренә, 
- урман инфраструктурасын төзүгә, 
үзгәртеп коруга бәйле булмаган 
объектларны эксплуатацияләү тыелган 
яисә чикләнгән очраклар җир асты 
байлыкларын геологик өйрәнү, 
файдалы казылма ятмаларын эшкәртү, 
сусаклагычларны һәм башка ясалма су 
объектларын, шулай ук гидротехник 
корылмаларны, елга портларын, 

Россия Федерациясе 
Урман кодексы 
04.12.2006ел N 200-ФЗ   
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причалларын куллану максатында 
Россия Федерациясе законнары 
нигезендә тыелган яисә чикләнмәгән; 
әлеге объектларның аерылгысыз 
технологик өлеше булган электр 
тапшыру линияләрен, элемтә 
линияләрен, юллар, торба 
үткәргечләрне һәм башка линия 
объектларын, шулай ук корылмаларны 
куллану. 
Кыйммәтле урманнарда, линияле 
объектлардан һәм гидротехник 
корылмалардан тыш, Капиталь 
төзелеш объектларын төзү һәм 
эксплуатацияләү тыела. 

 
2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Апас муниципаль районының рәсми 
сайтында җирлек бүлегендә урнаштырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Ындырчы авыл 
җирлеге башлыгына йөкләргә. 
 
 
Югары Ындырчы авылы 
җирлеге башлыгы     Ф.М.Гафиятуллин 
 
 


