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Гомумтаралган 	файдалы  казылмалар  
чыгарганда , 	шулай 	ук 	Татарстан  
Республикасы  Сарман  муниципаль  районы  
территориясенда  файдалы  казылмалар  
чыгаруга  байле  булмаган  Жир  асты  
корылмаларын  тезеганда  жир  асты  
байлыкларыннан  файдалануга  нам  аларны  
саклауга  муниципаль  контроль  турында  
нигезламане  раслау  какында  

«Россия  Федерациясенда  жирле  узидаране  оешты  руныц  гомуми  
принциплары  турында» 2003 елны  ц  6 октябрендаге  131-Ф3 номерлы  Федераль  
закон  ньщ  19 статьясы , «жир  асты  байлыклары  турында» 1992 елныц  21 

февралендаге  2395-1 номерлы  Федераль  закон, , Татарстан  Республикасы  

Сарман  муниципаль  районы  Советыныц  2015 елнын  18 ноябрендаге  17 номерлы  
«Татарстан  Республикасы  «Сарман  муниципаль  районы » муниципаль  берамлеге  
Уставын  яца  редакцияда  кабул  иту  турында » карары  белан  расланган  Татарстан  
Республикасы  «Сарман  муниципаль  районы » муниципаль  берамлеге  Уставы  нам  
2019 елныц  23 декабрендаге  Татарстан  Республикасы  Иминлек  Советы  утырышы  
беркетмасенец  8 пунктын  утауга  муниципаль  район  Советы  карар  чыгарды : 

1. Гомумтаралган  файдалы  казылмалар  чыгарганда , шулай  ук  Татарстан  
Республикасы  Сарман  муниципаль  районы  территориясенда  файдалы  казылмалар  
чыгаруга  байле  булмаган  жир  асты  корылмалары  тезеганда  жир  асты  
байлыкларыннан  файдалануга  нам  аларны  саклауга  муниципаль  контроль  
турындагы  нигезламане  1-нче  кушымта  нигезенда  расларга . 

2. алеге  карарны  Татарстан  Республикасы  хокукый  магьлуматыныц  расми  
порталында  (ргауо . аагап .гп ) нам  Сарман  муниципаль  районыны  н  Интернет -
телекоммуникация  челтарендаге  расми  сайтында  урнаштырырга . 

3. алеге  карарныц  уталешен 	 тотуны  муниципаль  район  
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Сарман  муниципаль  районы  
Советыныц  2020 елныц  228 номерлы  
карарына  1 нче  кушымта  

Татарстан  Республикасы  Сарман  муниципаль  районы  территориясенда  

гомумтаралган  файдалы  казылмалар  чыгарганда , шулай  ук  файдалы  казылмалар  
чыгаруга  байле  булмаган  жир  асты  корылмаларын  тезеганда  жир  асты  

байлыкларыннан  файдалануныц  нам  саклауныц  муниципаль  контроле  турында  
Нигезлама  

1. 2леге  Нигезлама  «жир  асты  байлыклары  турында» 1992 елныц  21 

февралендаге  2395-1 номерлы  Россия  Федерациясе  Законы  нигезенда  эшланде  
нам  гомумтаралган  файдалы  казылмалар  чыгарганда , шулай  ук  файдалы  
казылмалар  чыгаруга  байле  булмаган  жир  асты  корылмаларын  тезеганда  (алга  
таба  -  муниципаль  геологик  контроль ) жир  асты  байлыкларыннан  файдалануга  
нам  саклауга  муниципаль  контроль  уздыру  тартибен  билгели  нам  муниципаль  
контрольне  гамалга  ашыручы  органнарны , аларныц  вакалатларен , хокукларын , 

бурычларын  нам  эш  тартибен  билгели , 
2. Гомумтаралган  файдалы  казылмалар  чыгарганда , шулай  ук  файдалы  

казылмалар  чыгаруга  байле  булмаган  жир  асты  корылмаларын  тезеганда  жир  
асты  байлыкларыннан  файдаланучыларны  ц  барлык  жир  асты  байлыкларыннан  

ф  айдалануньщ  билгеланган  тартибен , Россия  Федерациясе  законнары , Татарстан  
Республикасы  законнары  талапларен  утауне  таэмин  иту  гомуми  таралган  файдалы  
казылмалар  чыгарганда  жир  асты  байлыкларыннан  файдалануны  нам  аларны  
саклауны  муниципаль  контрольнец  бурычы  булып  тора . 

3. Гомумтаралган  файдалы  казылмалар  чыгарганда , шулай  ук  файдалы  
казылмалар  чыгаруга  байле  булмаган  жир  асты  корылмаларын  кулланганда  нам  
саклаганда  муниципаль  контроль  Россия  Федерациясе  законнары  нигезенда  
Татарстан  Республикасы  Сарман  муниципаль  районы  Башкарма  комитеты  (алга  
таба  - Башкарма  комитет ) тарафыннан  гамалга  ашырыла . 

4. Табигатьтан  файдалану  елкасенда  башкарма  комитет  тубандаге  масьалалар  
буенча  муниципаль  геологик  контрольне  гамалга  ашы  ра : 

а) гомумтаралган  файдалы  казылмалар  чыгарганда , шулай  ук  файдалы  
казылмалар  чыгаруга  байле  булмаган  жир  асты  корылмаларын  тезеганда  жир  
асты  байлыкларыннан  файдалануга  нам  аларны  саклауга  байле  федераль  
законнар , Россия  Федерациясенец  башка  норматив  хокукый  актлары  талапларен  
жир  асты  байлыкларыннан  файдаланучылар  тарафыннан  утау ; 

б ) жир  асты  байлыклары  участокларыннан  файдалануга  лицензияда  булган  
жир  асты  байлыкларыннан  файдалану  шартларын  утау ; 

в) файдалы  казылма  запаслары  ныц  торышы  нам  узгарту  турында  геологик  
нам  башка  беренчел  документациянец  эчталегенец  дереслеге ; 

г) файдалы  казылма  ятмаларын  разведкалау  нам  чы  гару  белан  шегыльлануче  
оешмалар  тарафыннан  даулат  хисаплылыгын  уз  компетенциясе  чикларенда  
геологик  магьлумат  фондларына  тапшыруныц  билгеланган  тартибен  утау ; 

д) жир  асты  байлыкларыннан  файдаланган  ечен  тулауларне  исаплау  ечен  
киракле  белешмаларнец  дереслеге ; 

е ) Россия  Федерациясе  законнары  нам  башка  норматив  хокукый  актлары , 

Татарстан  Республикасы  законнары  талапларен  нам  уз  территорияларенда  жир  



асты  байлыкларыннан  файдалану  менасабатларен  хсайга  салу  буенча  алар  

тарафыннан  кабул  ителган  норматив  хокукый  актлар  талапларен  утау ; 

5. Тиешле  территорияларда  геологик  контроль  буенча  вазыйфаи  затлар  

муниципаль  геологик  контроль  органы  исеменнан  хокуклы : 

а) жир  асты  байлыкларыннан  файдаланучыларга , жир  асты  байлыкларыннан  

рациональ  файдалану  нам  аларны  саклау  эшларен  башкару  ечен  жаваплы  

вазыйфаи  затларга  федераль  законнар , Россия  Федерациясенец  башка  норматив  

хокукый  актлары , жир  асты  байлыкларыннан  рациональ  файдалану  нам  саклауга  

байле  Татарстан  Республикасы  законнары  талапларен  бозуларны  бетеру  буенча  
мажбури  булган  курсатмане  утау  ечен  бирерга ; 

б ) жир  асты  байлыкларыннан  файдаланучыга  нам  аца  жир  асты  байлыклары  

кишарлегеннан  файдалануга  лицензия  бирган  органга  тикшеру  натижаларе , 

ачыкланган  бозулар , федераль  законнар , Россия  Федерациясенец  башка  норматив  

хокукый  актлары , жир  асты  байлыкларыннан  рациональ  файдалануга  нам  
саклауга  байле  Татарстан  Республикасы  законнары  талапларен  язмача  хабар  
итарга , кирок  булганда  жир  асты  байлыкларыннан  файдалану  хокукын  туктатып  

тору , чиклау  яки  туктату  турында  такъдимнар  кертерга ; 

в ) жир  асты  байлыкларыннан  уз  белдегец  белан  файдалануны  нам  файдалы  

казылма  ятмалары  майданнарын  тезуне  билгеланган  тартипта  туктатырга ; 

г) кирок  булган  очракта , Россия  Федерациясе  законнарында  билгеланган  жир  

асты  байлыкларыннан  рациональ  файдалану  нам  саклау  буенча  эшларне  алып  

бару  тартибен  бозуда  гаепле  затларны  жаваплылыкка  тарту  турында  

материалларны  хокук  саклау  нам  даулат  контрольда  тоту  органнарына  
тапшырырга ; 

д) муниципаль  геологик  контроль  органнары  эшенда  катнашу  ечен  оешма  

житакчеларен  нам  белгечларне  хсалеп  итарга . 

6. Жир  асты  байлыкларыннан  файдаланучылар  муниципаль  геологик  

контрольне , эш  ечен  киракле  шартларны  булдырырга , контроль  буенча  чаралар  

объекты  булган  нам  тикшеру  предметына  караган  документларны  тапшырырга , 

муниципаль  геологик  контрольне  гамалга  ашыручы  органнар  компетенциясена  

керуче  масьалалар  буенча  ацлатмалар  бирерга  тиеш . 

7. Муниципаль  геологик  контрольне  гамалга  ашыруга  нигезсез  равешта  

комачаулаучы , алеге  контрольне  гамалга  ашыручы  вазыйфаи  затларга  карата  

кечлау  яиса  кечлау  гамалларе  куркынычын  кулланучы  затлар  Россия  
Федерациясе  законнарында  билгеланган  жаваплылык  тоталар . 

8. Муниципаль  геологик  контрольне  гамалга  ашыручы  орган  карарларына  

Россия  Федерациясе  законнарында  билгеланган  тартипта  судка  шикаять  

бирелерга  мемкин . 

9. Муниципаль  геологик  контрольне  гамалга  ашыручы  вазыйфаи  затлар  

Россия  Федерациясе  законнары  нигезенда  жаваплы  . 
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