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«Җир асты байлыклары турында» 1992 елның 21 февралендәге 2395-1
номерлы Россия Федерациясе Законы, «Җир асты байлыклары турында» 1992 елның
25 декабрендәге 1722-XII номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 елның 6 июлендәге 325 номерлы
карары белән расланган Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары
министрлыгы турындагы нигезләмә нигезендә боерык бирәм:
1. Татарстан
Республикасы
Экология
һәм
табигать
ресурслары
министрлыгының 2020 елның 13 апрелендәге 481-п номерлы боерыгы белән
расланган Татарстан Республикасында җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары
кишәрлекләреннән файдалану хокукына аукцион үткәрүнең бертөр тәртибенә һәм
шартларына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.6 пунктта һәм алга таба – текст буенча «лицензияне теркәү» сүзләрен
«аукцион нәтиҗәләре буенча алынган лицензияне теркәү» сүзләренә алмаштырырга;
5.2.1 пунктның «з» пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«з) ел саен, 5 февральгә кадәр, Россия Федерациясенең Статистика буенча
дәүләт комитетының «Россия Табигать ресурслары министрлыгына файдалы
казылма запасларына, геологик разведка эшләренә һәм аларны финанслауга, судан
файдалануга һәм әйләнә-тирәлекне пычраткан өчен исәпләнгән түләүләргә
статистика күзәтүен оештыру өчен статистика кулланмасы раслау турында»
2000 елның 13 ноябрендәге 110 номерлы карары белән расланган 5-гр формалы

статистика хисаплылыгын һәм җир асты байлыкларыннан файдалану процессында
алына торган, файдалы казылма запасларының торышы һәм үзгәрүе турында төгәл
белешмәләрне үз эченә алган башка геологик мәгълүматны, шулай ук файдалы
казылмаларның хәзерге торышы һәм аларның күләме үзгәрү турындагы маркшейдер
хисабын Министрлыкка, Экологик, технологик һәм атом күзәтчелеге буенча
федераль хезмәтнең Идел буе идарәсенә (Ростехнадзор), «Идел буе федераль округы
буенча геологик мәгълүмат территориаль фонды» федераль бюджет
учреждениесенең Татарстан филиалына, «Россия федераль геология фонды»
федераль дәүләт унитар фәнни-җитештерү предприятиесенә тапшырырга;»;
5.2.1 пунктка түбәндәге эчтәлекле пунктча өстәргә:
«к) ел саен, 5 февральгә кадәр, Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының 2011 елның 4 ноябрендәге 917 номерлы карары белән расланган
Татарстан Республикасы территориясендә җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары
кишәрлекләреннән файдалану тәртибенә 1 нче кушымта нигезендә файдалы казылма
запасларының хисап балансына белешмәләрне Министрлыкка тапшырырга.»;
5.8 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.8. Әлеге Бертөр тәртипнең 5.2-5.7 пунктларында күрсәтелгән төп шартлар
лицензиягә һәм аның аерылгысыз состав өлешләренә әһәмиятле шартлар буларак
кертелергә тиеш. Әлеге шартларны үзгәртү федераль законнарда билгеләнгән
очракларда гына рөхсәт ителә.».
2. Хокукый тәэмин итү бүлегенә әлеге боерыкны дәүләт теркәвенә алу өчен
Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына җибәрергә.
3. Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тотуны министр урынбасары
Е.А.Тарнавскийга йөкләргә.
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