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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының аерым карарларына 

үзгәрешләр кертү турында   

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Татарстан 

Республикасында Махсус сакланыла торган табигать территорияләре дәүләт 

реестры турында” 1997 ел, 23 сентябрь, 721 нче карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2009 ел, 24 июль, 520 нче, 2009 ел, 12 август, 550 нче, 

2011 ел, 8 август, 641 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2 пунктта «Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен 

«Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты» 

сүзләренә алмаштырырга; 

5 пунктта «Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен 

«Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты» 

сүзләренә алмаштырырга; 

6 пунктта «Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен 

«Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты» 

сүзләренә алмаштырырга. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы территориясендә җитештерү процессларын гамәлгә ашырганда, 

шулай ук транспорт магистральләрен, үткәргеч торбаларны, элемтә һәм электр 

тапшыру линияләрен  файдаланганда хайваннар дөньясы объектлары үлүне 

булдырмый калу буенча таләпләр турында» 2000 ел, 15 сентябрь, 669 нчы карарына 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2007 ел, 27 июнь, 255 нче, 2010 

ел, 19 апрель, 273 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
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преамбулада «Хайваннар дөньясын саклау һәм рациональ файдалану 

турында» Татарстан Республикасы Законы» сүзләрен «Татарстан Республикасы 

Экология кодексы» сүзләренә алмаштырырга; 

2 пунктта «Татарстан Республикасы хайваннар дөньясы объектларын саклау 

һәм файдалану идарәсе» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биология 

ресурслары буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы территориясендә 

җитештерү процессларын гамәлгә ашырганда, шулай ук транспорт магистральләрен, 

үткәргеч торбаларны, элемтә һәм электр тапшыру линияләрен  файдаланганда 

хайваннар дөньясы объектлары үлүне булдырмый калу буенча таләпләрдә: 

1 пунктта «Хайваннар дөньясын саклау һәм рациональ файдалану турында» 

Татарстан Республикасы Законы» сүзләрен «Татарстан Республикасы Экология 

кодексы» сүзләренә алмаштырырга. 

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Татарстан 

Республикасының балык хуҗалыгы советын оештыру турында” 2006 ел, 12 апрель, 

166 нчы карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел, 19 

апрель, 270 нче, 2010 ел, 8 июнь, 448 нче, 2016 ел, 17 декабрь, 944 нче карарлары 

белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3 пунктта «агросәнәгать комплексы бүлеге» сүзләрен «җир асты байлыкларын, 

табигый ресурсларны һәм әйләнә-тирә мохитны саклау мәсьәләләре буенча бүлек» 

сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Балык хуҗалыгы 

советы составын яңа редакциядә бәян итәргә (теркәлгән). 

4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Гражданнар, юридик 

затлар һәм гражданлыгы булмаган затлар Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

органнары саклый торган су биология ресурслары төрләрен юкка чыгару, законсыз 

тоту яки чыгару аркасында китергән зыянны түләттерү күләмен исәпләү өчен 

таксаларны раслау турында» 2007 ел, 25 май, 200 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 ел, 17 июнь, 410 нчы карары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2 пунктта «Татарстан Республикасы хайваннар дөньясы объектларын саклау 

һәм файдалану идарәсе» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биология 

ресурслары буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алмаштырырга. 

5. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында махсус сакланыла торган табигать территорияләре дәүләт 

реестрын раслау һәм махсус сакланыла торган табигать территорияләре мәсьәләләре 

буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер карарларына 

үзгәрешләр кертү турында» 2009 ел, 24 июль, 520 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел, 24 март, 192 нче; 2011 ел, 13 май, 

393 нче; 2011 ел, 26 июль, 604 нче; 2011 ел, 8 август, 641 нче; 2012 ел, 17 июль, 600 

нче; 2013 ел,  27 март, 208 нче; 2013 ел, 1 июнь, 374 нче; 2013 ел, 6 июнь, 390 нчы;  

2014 ел, 20 май, 355 нче; 2014 ел, 11 июнь, 399 нчы; 2014 ел, 17 октябрь, 767 нче; 

2014 ел, 24 ноябрь, 904 нче; 2016 ел, 11 июль, 475 нче; 2016 ел, 21 июль, 493 нче;  

2016 ел, 21 июнь, 475 нче; 2017 ел, 31 гыйнвар, 42 нче; 2017 ел, 30 сентябрь, 744 нче 
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карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

3 пунктта «Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен 

«Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты» 

сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасында махсус сакланыла 

торган табигать территорияләре дәүләт реестрында, икенче чыгарылыш: 

«Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен тиешле 

килешләрдәге «Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт 

комитеты» сүзләренә алмаштырырга; 

«Дәүләт техник күзәтчелеге органы» сүзләрен тиешле килешләрдәге 

«Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты» 

сүзләренә алмаштырырга. 

6. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы территориясендә аучылык ресурсларына һәм су биология 

ресурсларына кертелмәгән хайваннар дөньясы объектларын аулау тәртибен раслау 

турында» 2010 ел, 22 апрель, 293 нче карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2011 ел, 15 октябрь, 853 нче; 2012 ел, 9 апрель, 283 нче, 

2012 ел, 25 сентябрь, 799 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 

алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:   

2 пунктта «Татарстан Республикасы хайваннар дөньясы объектларын саклау 

һәм файдалану идарәсе» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биология 

ресурслары буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы территориясендә 

аучылык ресурсларына һәм су биология ресурсларына кертелмәгән хайваннар 

дөньясы объектларын аулау тәртибендә: 

2.1 пунктта «Татарстан Республикасы хайваннар дөньясы объектларын саклау 

һәм файдалану идарәсе (алга таба – Идарә)» сүзләрен «Татарстан Республикасының 

Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты (алга таба – Дәүләт комитеты)» 

сүзләренә алмаштырырга; 

2.3 пунктта «Идарә» сүзен «Дәүләт комитеты» сүзләренә алмаштырырга; 

2.6.1 пунктның бишенче абзацында «Идарә» сүзен «Дәүләт комитеты» 

сүзләренә алмаштырырга; 

2.8 пунктта «Идарә» сүзен «Дәүләт комитеты» сүзләренә алмаштырырга; 

2.10 пунктның 1 пунктчасында «Идарә» сүзен «Дәүләт комитеты» сүзләренә 

алмаштырырга; 

2.11 пунктта «Идарә» сүзен «Дәүләт комитеты» сүзләренә алмаштырырга; 

2.12 пунктта «Идарә» сүзен «Дәүләт комитеты» сүзләренә алмаштырырга; 

2.13 пунктта «Идарә» сүзен «Дәүләт комитеты» сүзләренә алмаштырырга; 

3.1 пунктта «Идарә» сүзен «Дәүләт комитеты» сүзләренә алмаштырырга. 

7. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының аулау лимиты билгеләнми торган аучылык ресурсларын 

аулауның рөхсәт ителә торган нормаларын һәм аучылык биләмәләренең үткәрү 

мөмкинлеге нормаларын раслау турында» 2010 ел, 24 декабрь, 1119 нчы карарына 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 ел, 24 август, 704 нче 
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карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

2 пунктта «Татарстан Республикасы хайваннар дөньясы объектларын саклау 

һәм файдалану идарәсе» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биология 

ресурслары буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алмаштырырга. 

8. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының үсемлекләр дөньясы объектларын дәүләт исәбенә алу турында» 

2013 ел, 24 сентябрь, 676 нчы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2 пунктта «Татарстан Республикасы хайваннар дөньясы объектларын саклау 

һәм файдалану идарәсе» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биология 

ресурслары буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алмаштырырга. 

9. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Ботаника 

коллекцияләрен дәүләт исәбенә алу, тулыландыру, саклау, сатып алу, сату, җибәрү, 

Татарстан Республикасыннан читкә чыгару һәм аңа читтән кертү тәртибен раслау 

турында» 2013 ел, 24 сентябрь, 677 нче карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2 пунктта «Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгына» 

сүзләрен «Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт 

комитетына» сүзләренә алмаштырырга; 

3 пунктта «Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен 

«Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты» 

сүзләренә алмаштырырга. 

10. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан  

Республикасының Хайваннар дөньясы объектларын саклау һәм алардан файдалану 

идарәсе коллегиясе турындагы нигезләмәне һәм аның составын раслау хакында» 

2014 ел, 21 июль, 515 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2016 ел, 25 март, 172 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

исемендә «Татарстан Республикасы хайваннар дөньясы объектларын саклау 

һәм файдалану идарәсе» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биология 

ресурслары буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алмаштырырга. 

преамбуланың икенче абзацында «Татарстан Республикасы хайваннар 

дөньясы объектларын саклау һәм файдалану идарәсе коллегиясе турында 

нигезләмә» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча 

дәүләт комитеты коллегиясе хакында нигезләмә» сүзләренә алмаштырырга; 

преамбуланың өченче абзацында «Татарстан Республикасы хайваннар 

дөньясы объектларын саклау һәм файдалану идарәсе коллегиясе составы» сүзләрен 

«Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

коллегиясе составы» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы хайваннар дөньясы 

объектларын саклау һәм файдалану идарәсе коллегиясе турында нигезләмәдә: 

исемендә «Татарстан Республикасы хайваннар дөньясы объектларын саклау 

һәм файдалану идарәсе» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биология 

ресурслары буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алмаштырырга; 

1 пунктның беренче абзацында «Татарстан Республикасы хайваннар дөньясы 

объектларын саклау һәм файдалану идарәсенең» сүзләрен «Татарстан 
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Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитетының» сүзләренә,  

«Татарстан Республикасы хайваннар дөньясы объектларын саклау һәм файдалану 

идарәсенең (алга таба – идарә)» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биология 

ресурслары буенча дәүләт комитетының (алга таба – Дәүләт комитеты)» сүзләренә, 

«Идарә» сүзен «Дәүләт комитеты» сүзләренә алмаштырырга; 

1 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Хайваннар һәм үсемлекләр дөньясы объектларын саклау һәм файдалану 

өлкәсендә, Татарстан Республикасы Кызыл китабын алып баруда, Татарстан 

Республикасы территориясендә төбәк әһәмиятендәге аерым саклана торган табигать 

территорияләрен оештыру һәм эшләүдә дәүләт идарәсе функцияләрен гамәлгә 

ашыру өлешендә мөһим мәсьәләләр буенча килешенгән карарлар эшләү 

коллегиянең төп бурычы булып тора.»; 

2 пунктның беренче абзацында «Идарә башлыгы» сүзләрен «Дәүләт комитеты 

рәисе» сүзләренә, «Идарә белгечләре» сүзләрен «Дәүләт комитеты белгечләре» 

сүзләренә алмаштырырга; 

2 пунктның икенче абзацында «Идарә башлыгы» сүзләрен «Дәүләт комитеты 

рәисе» сүзләренә алмаштырырга; 

5 пунктның беренче абзацында «Идарә» сүзен «Дәүләт комитеты» сүзләренә 

алмаштырырга; 

5 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«хайваннар һәм үсемлекләр дөньясы объектларын саклау һәм файдалану 

өлкәсендә, Татарстан Республикасы Кызыл китабын алып баруда, Татарстан 

Республикасы территориясендә төбәк әһәмиятендәге аерым саклана торган табигать 

территорияләрен оештыру һәм эшләүдә алда торган һәм агымдагы мәсьәләләр;»; 

5 пунктның бишенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«хайваннар һәм үсемлекләр дөньясы саклау өлкәсендә, Татарстан 

Республикасы Кызыл китабын алып баруда, Татарстан Республикасы 

территориясендә төбәк әһәмиятендәге аерым саклана торган табигать 

территорияләрен оештыру һәм эшләүдә инновацион технологияләрне һәм яңа 

хезмәтләр күрсәтүне гамәлгә кертү мәсьәләләре;»; 

5 пунктның алтынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«хайваннар һәм үсемлекләр дөньясы объектларын саклау һәм файдалануны 

үстерү, Татарстан Республикасы Кызыл китабын алып бару, Татарстан 

Республикасы территориясендә төбәк әһәмиятендәге аерым саклана торган табигать 

территорияләрен оештыру һәм эшләү өлкәсендә финанслау турында тәкъдимнәр;»; 

5 пунктның җиденче абзацында «Идарә» сүзен «Дәүләт комитеты» сүзләренә 

алмаштырырга; 

6 пунктта «Идарә» сүзен «Дәүләт комитеты» сүзләренә алмаштырырга; 

11 пунктта «Идарә башлыгы» сүзләрен «Дәүләт комитеты рәисе» сүзләренә 

алмаштырырга; 

12 пунктның беренче абзацында «Идарә башлыгы» сүзләрен «Дәүләт 

комитеты рәисе» сүзләренә алмаштырырга; 

12 пунктның икенче абзацында «Идарәдә» сүзен «Дәүләт комитетында» 

сүзләренә, «Идарә» сүзен «Дәүләт комитеты» сүзләренә алмаштырырга; 
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18 пунктта «Идарә башлыгы» сүзләрен «Дәүләт комитеты рәисе» сүзләренә 

алмаштырырга; 

19 пунктның өченче абзацында «Идарә» сүзен «Дәүләт комитеты» сүзләренә 

алмаштырырга; 

20 пунктта «Идарә» сүзен «Дәүләт комитеты» сүзләренә алмаштырырга; 

21 пункта «Идарә башлыгы» сүзләрен «Дәүләт комитеты рәисе» сүзләренә 

алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы хайваннар дөньясы 

объектларын саклау һәм файдалану идарәсе коллегиясе составын яңа редакциядә 

бәян итәргә (теркәлгән). 

11. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Ел саен «Уылдык 

чәчү» операциясен үткәрү турында» 2016 ел, 8 февраль, 80 нче карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә:  

4 пунктның беренче абзацында «Татарстан Республикасы хайваннар дөньясы 

объектларын саклау һәм файдалану идарәсенең» сүзләрен «Татарстан Республикасы 

Биология ресурслары буенча дәүләт комитетының» сүзләренә алмаштырырга; 

5 пунктның дүртенче абзацында «Татарстан Республикасы хайваннар дөньясы 

объектларын саклау һәм файдалану идарәсенең» сүзләрен «Татарстан Республикасы 

Биология ресурслары буенча дәүләт комитетының» сүзләренә алмаштырырга; 

6 пунктта «Татарстан Республикасы хайваннар дөньясы объектларын саклау 

һәм файдалану идарәсенең» сүзләрен «Татарстан Республикасы Биология 

ресурслары буенча дәүләт комитетының» сүзләренә алмаштырырга; 

8 пунктта «Татарстан Республикасы хайваннар дөньясы объектларын саклау 

һәм файдалану идарәсенең» сүзләрен «Татарстан Республикасы Биология 

ресурслары буенча дәүләт комитетының» сүзләренә алмаштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


