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Шәһәр Советының 2008 елның 25
сентябрендәге 34/14 номерлы Карары белән
расланган
Яр
Чаллы
шәһәре
территориясендә
урнашкан
гомуми
кулланыштагы су объектларыннан шәхси
һәм көнкүреш ихтыяҗлары өчен файдалану
Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон,
«Гражданнар тарафыннан үз ихтыяҗлары өчен бакчачылык һәм яшелчәчелек алып
бару һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү
турында» 2017 елның 29 июлендәге 217-ФЗ номерлы Федераль закон, «Һәвәскәр
балыкчылык турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына
үзгәрешләр кертү турында» 2018 елның 25 декабрендәге 475-ФЗ номерлы
Федераль закон, шәһәр Уставының 28 статьясы 2 өлешенең 68 пункты нигезендә,
Шәһәр Советы
КАРАР бирде:
1. Шәһәр Советының 2008 елның 25 сентябрендәге 34/14 номерлы Карары
белән расланган (Шәһәр Советының 2014 елның 16 октябрендәге 33/10 номерлы
Карары редакциясендә) Яр Чаллы шәһәре территориясендә урнашкан гомуми
файдаланудагы су объектларыннан шәхси һәм көнкүреш ихтыяҗлары өчен
файдалану Кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
1) 2 пунктта:
- 2 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2) Һәвәскәр балыкчылык һәм ау;»;
- 3 пунктчада «дачалар» сүзен төшереп калдырырга;

2) 6 пунктның 1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1) су обьектларыннан Россия Федерациясе законнарында һәм Татарстан
Республикасы законнарында билгеләнгән тәртиптә ял итү, туризм, спорт, һәвәскәр
балыкчылык, бакчачылык, яшелчәчелек җирләренә су сибү, шәхси ярдәмче
хуҗалык алып бару өчен, шәхси (көнкүреш) ихтыяҗлары өчен файдалануга бәйле
башка максатларда файдалану;»;
3) 7 пунктта:
- 6 пунктчада «сыек һәм каты көнкүреш калдыклары» сүзләрен «җитештерү
һәм куллану калдыкларын күмү» сүзләренә алыштырырга;
- 8 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«8) зиратларны, үләт базларын, җитештерү һәм куллану калдыкларын, химик,
шартлаткыч, агулы, агулаучы матдәләрне урнаштыру объектларын, радиоактив
калдыкларны күмү пунктларын урнаштыру;»;
4) 18 пунктта «яр буе линиясенә» сүзләреннән соң «(су объекты чикләре
буенча)» сүзләрен өстәргә;
5) 19 пунктта беренче җөмләне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Елгаларның, инешләрнең, каналларның, күлләрнең, сусаклагычларның һәм
аларның яр буе саклау полосаларының киңлеге шәһәр территориясеннән читтә
тиешле яр буе линиясе (су объекты чикләре) урнашкан урыннан билгеләнә.»;
6) 26 пунктта «яр буе линиясе» сүзләрен «яр буе линиясенең урнашу урыны
(су объекты чикләре)» сүзләренә алыштырырга);
7) 27 пунктта:
- 2 пунктчада «күмү урыннары» сүзләрен «урнаштыру объектлары» сүзләренә
алыштырырга;
- 5 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5) автомобильләргә ягулык салу станцияләрен, ягулык-майлау материаллары
складларын төзү һәм реконструкцияләү (ягулык салу станцияләре, ягулык-майлау
материаллары складлары портлар, эчке су юллары инфраструктурасының, шул
исәптән аз сыешлы суднолар кую өчен базалар (корылмалар), федераль
куркынычсызлык хезмәте органнары объектлары территорияләрендә урнашкан
очраклардан тыш), транспорт чараларын техник карау һәм ремонтлау өчен
файдаланыла торган техник хезмәт күрсәтү станцияләрен төзү һәм
реконструкцияләү, транспорт чараларын юу;»;
8) 28 пунктта түбәндәге эчтәлекле 5 пунктча өстәргә:
«5) су объектларын һәм алар янәшәсендәге территорияләрне нефть һәм нефть
продуктлары агызудан һәм әйләнә-тирә мохиткә башка тискәре йогынтыдан
саклауны тәэмин итә торган корылмалар.»;
9) 28.1 пунктта «гражданнарның коммерциягә карамаган бакчачылык,
яшелчәчелек яки дача берләшмәләре» сүзләрен «гражданнар тарафыннан үз
ихтыяҗлары өчен бакчачылык яки яшелчәчелек алып бару»
сүзләренә
алыштырырга;
10) 30 пунктта «җирлектә» сүзләрен төшереп калдырырга, «шул исәптән»
сүзләреннән соң «җирлектәге билгеләмә» сүзләрен өстәргә.

2. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Шәһәр Советының шәһәр
төзелеше, шәһәр инфраструктурасын һәм торак-коммуналь хуҗалыкны үстерү
мәсьәләләре буенча даими комиссиясенә йөкләргә
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