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Татарстан Республикасы Саба муниципаль 
районы Иске Икшермэ авыл >к;ирлеге Советыньщ 
12.01.2012 елгы № 2 карары белэн расланган 
“Татарстан Республикасы Саба муниципаль 
районы Иске Икшермэ авыл >кирлеге мэнфэгатьлэрендэ 
ачык сервитутларны билгелэу Иэм туктату тэртибенэ” 
узгэрешлэр керту турында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ 26.02.2019 елгы №127 
“Татарстан Республикасы мэнфэгатлэрендэ ачык сервитутларны билгелэу Иэм 
туктату тэртибенэ узгэрешлэр керту турында” карарына туры китереп, Иске 
Икшермэ авыл >кирлеге Советы

КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Иске Икшермэ авыл 

ж;ирлеге Советыньщ “Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Иске 
Икшермэ авыл >к;ирлеге мэнфэгатьлэрендэ ачык сервитутларны билгелэу Иэм 
туктату тэртибен раслау турында” 12.01.2012 елгы № 2 карары белэн расланган 
Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Иске Икшермэ авыл >цирлеге 
мэнфэгатьлэрендэ ачык сервитутларны билгелэу Иэм туктату тэртибенэ 
тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

1.1. 1 пунктны “Россия Федерациясе Ж|ир кодексыньщ V.7 булеге белэн 
каралган очраклардан тыш” сузлэре белэн тулыландырырга;

1.2. 3 пунктны тубэндэгечэ бэян итэргэ:
“3. Ачык сервитут:
1) >цир участогы аша уту яки бару, шул исэптэн гражданнарныц гомуми 

кулланылыштагы су объектлары яки аныц яр буе полосаларына ирекле керуе 
максатында;

2) >к;ир участогына межалау билгелэрен, дэулэт геодезик челтэрлэренец 
геодезик пунктларын, гравиметрик пунктлар, нивелир пунктлар h9M аларга якын 
килу юлларын урнаштыру;

3) ж;ир участогында дренаж эшлэре уздыру;
4) су объектларыннан су ресурсларын алганда;
5) ж;ир участогы аша авыл хуж;алыгы хайваннарын куып алып чыкканда;
6) ж;ир участогында билгелэнгэн шартларда >кирле шартларга Ьэм гореф- 

гадэтлэргэ срогы туры килгэндэ, печэн чабу, авыл ху>к;алыгы хайваннарын кету;
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7) >кир кишэрлеген ay h8M балык тоту, аквакультура (балык урчету) 
максатларында кулланган очракпарда билгелэнэ.

1.3. 15 пунктныц беренче абзацында “>кир участогыньщ кадастр паспортына” 
сузлэрен “кучемсез милекнец бердэм дэулэт реестрына” сузлэре белэн 
алыштырырга;

1.4. 16 пунктньщ еченче абзацында “кучемсез милеккэ Иэм аньщ белэн алыш- 
бирешларга хокукларньщ бердэм дэулэт реестрына” сузлэрен “кучемсез 
милекнен бердэм дэулэт реестрына” сузлэренэ алыштырырга.

2. Элеге карарны «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
Татарстан Республикасы хокукый мэгьлумат рэсми портал ында 
http://pravo.tatarstan.ru адресы буенча, Татарстан Республикасы Саба муниципаль 
районы Иске Икшермэ авыл ж;ирлеге рэсми сайтында http://saby.tatarstan.ru/rus/ 
ikshurma адресы буенча h9M Саба муниципаль районы Иске Икшермэ авыл 
>к;ирлегенец мэгьлумат стендларында бастырып чыгарырга.

3. блеге карар басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.
4. блеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны уз естемдэ калдырам.

Авыл >к;ирлеге башлыгы:
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