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Татарстан Рёспубликасы Саба муниципаль
районы ШекчJе авыл жирлеге Советыныц
14.01.2012 елrы N92 карары белэн расланган

"Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы Шекшё авыл цирлеге манфагатьларендэ
ачык сервитутларны билгелеу haM ryкгаry тэртибене"
yзrэрешлэр керry ryрында

кАрАр

N921

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 26.02.20.19 елгы Ng127
"ТатарстаН Республикасы мэнфэгатлэрендо ачык сервитугларны билгелау hэм
туктаry тартибенэ Yзгарешлор керry ryрында" карарына ryры китереп, ШекUJе
авь:л rцирлеге Советы

КАРАР ИттЕ:
1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы шекще авыл )iiирлеге

советыныц "татарстан Республикасы Саба муниципаль районы шекше авыл
цирлеге мэнфэгатьлэренда ачык сёрвиryтларны билгелэY haМ ryктаry тэртибен
раслау ryрында" 14.О1.2О12 елн Na2 карары белэн расланган Татарстан
Республикасы Саба муниципаль районы Шек.l.lе авыл жирлеге мэнфэгатьлэренда
ачык сервитуIларны билгелэY haм ryкгаry тартибена ryбондаге Yзгарещлэрне
кертерга:

1.1. 1 пунктны 'Россия Федерациясе Щир кодексыныц V.7 булеrе белэн
каралган очраклардан тыtл" сYзларе белан ryлыландырырга;

1.2. З пунlсны ryбандагечэ бэян итэргэ:
"З. Ачык сервитуг:
1) цир участогы аша Yry яки бару, Lлул исэптан гр (цаннарныц гомуми

кулланылыштагы су объеrглары яки аньlц яр буе полосаларына ирекле керyе
максатында;

2) жир участогына межалау билгеларен, дэYлат геодезик челтsрлэренец
геодезик пунктларын, гравиметрик пунlслар, нивелир лунктлар hэм аларl"а якын

, 
килy юлларын урнаtлтыру:
' З) цир участогында дренаж эцлэре уздыру;



4) су объектларыннан су ресурсларын алганда;
5) цир участогы aLtla авыл хуцалыгы хайваннарын куып алып чыкканда;
6) цир участогында билrелэнгэн Lлартларда ){ирле шартларга hэм гореф-

гадатларгэ срогы Туры килгендэl печэн чабу, авыл х}а{алыгы хайваннарын коry;
7) цир киtчорлеген ау hэм балык тоry, аквакульryра( балык урчеry)

максатларында кулланган очракларда билгелэнэ".
1,3. ,15 пункгныц беренче абзацында "х(ир участогыныц кадастр паспортьiна''

сyзларен "кyчемсез милекнец бердэм даyлат реестрына" сузлэре белэн
алыцтырырга;

1.4. 16 пунlсныц оченче абзацында "кччемсез милеккэ haм аныц белан алыш-
бирешларг€ хокукларны{ бердэм даYлат реестрына' сYзларен "кYчемсез милекнец
бердэм даулат реестрына" сYзларенэ алыtJJтырырга.

2. Олеге карарны (Интернет>, мэгьлyмат-телекоммуникация челтаренда
татарстан Республикасы хокукый мэгьлylvат рэсми порталында
http://pravo,tatarstan.ru адресы буенча, Татарстан Республикасы Саба муницилаль
районы Шекше авыл жирлеге расми сайтында http://saby.tatalstan.ru/гus/shiksh
адресы буенча haм саба муниципаль районы Шекше авыл цирле.енец мэгьлyмат
стендларында басть]рьaп чыIарь]рга.

3. Олеге карар басылып чыккан коненнэн Yз коченэ кера.
4.Олеге карарныц ралешен

Шекше авыл цирлеге ба

тоryны yз остемда калдырам,

Р.Р.Хайртдинов
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