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Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Болын-Балыкчы авыл
җирлегенең Генераль планына үзгәрешләр кертү турында
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Болын-Балыкчы
җирлеге Советы гамәлдәге законнарга туры китерү максатларында карар итте:

авыл

1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Болын-Балыкчы авыл җирлеге
Советының 2019 елның 12 июлендәге 144 номерлы карары белән расланган Татарстан
Республикасы Апас муниципаль районы Болын-Балыкчы авыл җирлеге Генераль
планына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1) «Гамәлдәге нигезләмә» бүлегенең 2.7.1 бүлегендәге «Мелиорацияләнүче
җирләрнең торышы» бүлекчәсенең җиденче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Авыл җирлеге территориясендә сугарулы, ягъни мелиорацияләнә торган авыл
хуҗалыгы
җирләре
бар.
«Җирләрне мелиорацияләү турында» 1996 елның 10 гыйнварындагы 4-ФЗ номерлы
Федераль законның 30 статьясы нигезендә сугарулы җирләрдә объектлар төзү һәм
җирләрне мелиорацияләү өчен билгеләнмәгән башка эшләр башкару сугарулы җирләрдә
туфракның су, һава һәм туклыклы режимнарын начарайтырга тиеш түгел, шулай ук
гидротехник корылмалар һәм мелиоратив саклагыч урман утыртмаларын аерым
урнашкан мелиорация системаларын эксплуатацияләүгә комачауларга тиеш;
2) "территорияне файдалануның махсус шартлары булган зоналар» бүлегендәге
«үләт базлары» бүлегендәге өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Территорияне ышанычсыз үләт базыннан һәм аның санитар-яклау зонасыннан
файдалану режимы Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгының 2020 елның
26 октябрендәге 626 номерлы боерыгы белән расланган Биологик калдыкларны күчерү,
саклау, эшкәртү һәм утильләштерүнең ветеринария кагыйдәләре белән билгеләнә.
Россия Федерациясе Баш дәүләт санитар табибының 2010 елның 13 маендагы 56
номерлы карары белән расланган «Себер түләмәсен профилактикалау» 3.1.7.2629-10
номерлы карары белән Себер түләмәсенең бозылу зоналарыннан файдалану режимы
регламентлана (3.1.3 нче таблица).»;
3) 3.5.1 нче таблицаның «Су саклау зонасы» графасында «Су объектларының су
саклау зоналарыннан, яр буе яклау һәм яр буе полосаларыннан файдалану
регламентлары»
икенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«автомобильләргә ягулык салу станцияләрен, ягулык-майлау материаллары
складларын төзү һәм реконструкцияләү (моңа автомобильләргә ягулык салу станцияләре,
ягулык-майлау материаллары складлары портлар, эчке су юллары инфраструктурасы
территорияләрендә, шул исәптән аз үлчәмле суднолар, федераль иминлек хезмәте
объектлары өчен базалар (корылмалар), транспорт чараларын техник карау һәм

ремонтлау өчен кулланыла торган техник хезмәт күрсәтү станцияләре, транспорт
чараларын юуны гамәлгә ашыру очракларыннан тыш;»;
икенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«пестицидлар һәм агрохимикатларны саклау (яр буе яклау полосалары чикләреннән
читтә диңгез портлары территорияләрендә махсуслаштырылган саклагычларда
агрохимикатлар сакланудан тыш), пестицидлар һәм агрохимикатлар куллану;»;
4) «Табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү чаралары
исемлеге» 3.10.2 бүлегендә:
«Торак пункт территориясенә табигый янгыннар таралуны булдырмау чаралары»
бүлекчәсенең өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2020 елның 16 сентябрендәге 1479 номерлы карары
белән расланган Россия Федерациясендә янгынга каршы режим кагыйдәләренә ярашлы
рәвештә, кар капламы төшкән көннән башлап җирле үзидарә органнарына,
учреждениеләргә, оешмаларга, барлык оештыру-хокукый рәвешләренә һәм милек
рәвешләренә бәйсез рәвештә башка юридик затларга, крестьян (фермер)
хуҗалыкларына, иҗтимагый берләшмәләргә, индивидуаль эшкуарларга, вазыйфаи
затларга, Россия Федерациясе гражданнарына, гражданлыгы булмаган чит ил
гражданнарына, урманга якын территориягә ия булган һәм (яисә) аңа якын урнашкан чит
ил гражданнарына аны корыган үләннәрдән, корган урыннардан, чүп-чардан, чүп-чарчардан, башка төр-чардан, урман куышлыгыннан кимендә 10,5 метр киңлектәге янгынга
каршы
полосадан
чистартырга
мөмкинлек
бирәләр.
Янгынга каршы минераллаштырылган полосалардан һәм төрле корылмалар һәм ярдәмче
корылмалар төзү, авыл хуҗалыгы эшләрен алып бару өчен, янучан материалларны, чүпчарны, көнкүреш калдыкларын, шулай ук агач, төзелеш һәм башка янучан материаллар
калдыкларын берләштерү өчен янгынга каршы минераллаштырылган полосалардан һәм
янгынга каршы аралардан файдалану тыела.»;
“Урманнарда янгын куркынычсызлыгын
түбәндәге эчтәлекле бишенче абзац өстәргә:

тәэмин

итү чаралары” бүлекчәсенә

«Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2020 елның 7 октябрендәге 1614 номерлы карары
белән расланган Урманнарда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре нигезендә, кар
капламы төшкәннән алып яңгыр катламының тотрыклы яңгыр яудырган яисә кар капламы
барлыкка килгән көнгә кадәр җирле үзидарә органнары, оештыру-хокукый рәвешләренә
һәм милек рәвешләренә бәйсез рәвештә учреждениеләр, оешмалар, башка юридик
затлар, крестьян (фермер) хуҗалыклары, иҗтимагый берләшмәләр, индивидуаль
эшкуарлар, вазыйфаи затлар, Россия Федерациясе гражданнары, чит ил гражданнары
һәм урманга якын территориягә (урман үсемлекләре белән капланган) ия булучы һәм
(яисә) күрсәтмә затлар коры үләннәрне, корыган урыннарны, корыган кибәннәрне,
корыган урыннарны, янгынга каршы кисү калдыкларын, янгынга каршы кисү калдыкларын
чистартуны тәэмин итә, янгынга каршы як территориянең кимендә 10,4 метр киңлегендә
һәм
башка
полосаларга
каршы
торучы
затлар.
Урманнарга, яклау һәм урман утыртмаларына терәлеп үк торучы һәм кимендә 0,5 метр
киңлектәге янгынга каршы минераллаштырылган полоса белән аерылмаган җир
кишәрлекләрендә ылыслы үсемлек, урман түшәмәсе, кипкән үлән һәм башка төрле
янучан материаллар (януга сәләтле матдәләр һәм материаллар) яндыру тыела.»;

5) «Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү чаралары исемлеген» 3.10.5 бүлегенең егерме
дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Янгын куркынычы арткан очракта, тиешле территорияләрдә җирле үзидарә
органнары карары белән янгынга каршы махсус режим билгеләнә ала.
Янгынга каршы махсус режим гамәлдә булган чорда тиешле территорияләрдә янгын
куркынычсызлыгы буенча муниципаль хокукый актлар белән янгын куркынычсызлыгы
буенча өстәмә таләпләр билгеләнә, шул исәптән халыкны торак пунктлар чикләреннән
читтә янгыннарны профилактикалау һәм локальләштерү өчен җәлеп итүне, урманнарга
баруны тыюны, урман янгыннары һәм башка ландшафт (табигый) янгыннары таралуга
каршы өстәмә чаралар күрүне, шулай ук торак пунктлар җирләренә торак пунктлар
чикләреннән тыш башка янгыннар (торак пунктлар чикләре буенча янгынга каршы
өзеклекләрне арттыруны, янгынга каршы минераллаштырылган полосалар төзүне һәм
мондый чараларны) күздә тота.»;
6) «Файдалы казылмалар ятмалары зоналары» 3.11 бүлегенең беренче абзацын
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
"Җир асты байлыкларының аерым участокларыннан файдалану ил оборонасын
һәм дәүләт иминлеген тәэмин итү, җир асты байлыкларыннан нәтиҗәле файдалану һәм
аларны саклау, әйләнә-тирә мохитне саклау максатларында чикләнергә яисә тыелырга
мөмкин.
Торак пунктлар һәм территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зоналар
территорияләрендә җир асты байлыкларыннан файдалану халыкның тормышы һәм
сәламәтлеге иминлеге, әйләнә-тирә мохитне саклау куркынычы тудырырга, тау
эшкәртмәләренең, бораулау скважиналарының һәм җир асты байлыкларыннан
файдалануга бәйле башка корылмаларның сакланышын да кертеп, биналарның һәм
корылмаларның сакланышын булдырырга мөмкин булган очракларда чикләнергә яисә
тыелырга
мөмкин.
Махсус сакланылучы табигать территорияләрендә җир асты байлыкларыннан файдалану
аларның территорияләрен махсус саклау режимы нигезендә гамәлгә ашырыла.».
2. «Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Күл-Күле авыл җирлегенең
Генераль планына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районының 03.03.2021 номерлы Карарын үз көчен югалткан дип танырга.
3. Әлеге карарның 1 пунктындагы 6 пунктчасы 2022 елның 1 гыйнварыннан үз
көченә керә.
4. Әлеге карарны рәсми хокукый мәгълүмат порталында (pravo.tatarstan.ru) һәм
Татарстан
Республикасы
Апас
муниципаль
районының
рәсми
сайтында
(apastovo.tatarstan.ru) игълан итәргә (бастырып чыгарырга).
5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы
Болын-Балыкчы авыл җирлеге
Башлыгы
М.И.Фатрахманов

