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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының кайбер карарларына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы Лениногорск муниципаль районы территориясендә төбәк 

әһәмиятендәге комплекслы юнәлешле А.И.Щеповских исемендәге «Степной» 

дәүләт табигать тыюлыгын оештыру турында» 2000 ел, 26 октябрь, 744 нче 

карарына  (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2008 ел, 22 гыйнвар,              

27 нче; 2011 ел, 14 апрель, 295 нче; 2012 ел, 9 февраль, 93 нче; 2012 ел, 2 май,               

349 нчы; 2014 ел, 24 ноябрь, 904 нче; 2015 ел, 15 апрель, 253 нче; 2016 ел, 11 июнь, 

398 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

4 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» 

сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

7 нче пунктта «Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгының» 

сүзләрен «Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитетының» сүзләренә алыштырырга; 

8 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгына, Татарстан Республикасының Хайваннар дөньясын саклау һәм 

алардан файдалану идарәсенә» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

9 нчы пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар 

буенча дәүләт комитетына» сүзләренә алыштырырга; 
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әлеге карар белән расланган А.И.Щеповских исемендәге төбәк әһәмиятендәге 

комплекслы юнәлешле «Степной» дәүләт табигать тыюлыгы турындагы 

нигезләмәдә: 

I бүлекнең 1.3 нче пунктында «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгы» сүзләрен – «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча 

дәүләт комитеты» сүзләренә, 1.4 нче пунктында «Татарстан Республикасы Урман 

хуҗалыгы министрлыгының» сүзләрен «Татарстан Республикасы Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитетының» сүзләренә алыштырырга; 

II бүлекнең 2.3 нче пунктында «Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы 

министрлыгының» сүзләрен «Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча 

дәүләт комитетының» сүзләренә алыштырырга; 

IV бүлектә: 

өченче, алтынчы, җиденче, тугызынчы абзацларда тиешле килешләрдәге 

«Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен тиешле 

килешләрдәге «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитеты» сүзләренә алыштырырга;  

V бүлектә:  

5.1 нче пунктта «Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министры» 

сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты 

рәисе» сүзләренә алыштырырга; 

5.2 нче пунктта: 

бишенче, сигезенче, унберенче абзацларда «Татарстан Республикасының 

Урман хуҗалыгы министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының 

Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

җиденче абзацта «Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министрына» 

сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты 

рәисенә» сүзләренә алыштырырга; 

VI бүлектә: 

6.1 нче пунктның алтынчы абзацында «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

6.2 нче пунктның дүртенче абзацында «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

VIII бүлекнең алтынчы абзацында «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

IХ бүлектә «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» 

сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитеты» сүзләренә алыштырырга. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Мишә» һәм 

«Шомбыт» дәүләт табигать аучылык тыюлыклары турында» 2004 ел, 29 гыйнвар,             

41 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел,               

24 март, 192 нче; 2011 ел, 13 май, 393 нче; 2014 ел, 17 октябрь, 767 нче; 2017 ел,           
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30 сентябрь, 737 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге карар белән расланган «Мишә» төбәк әһәмиятендәге дәүләт табигать 

зоология (аучылык) тыюлыгы турындагы нигезләмәдә: 

I бүлекнең 1.3 нче пунктында: 

беренче абзацта «Татарстан Республикасының Хайваннар дөньясы 

объектларын саклау һәм алардан файдалану идарәсе» сүзләрен – «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә, «Идарә» 

сүзен «Комитет» сүзенә алыштырырга; 

икенче абзацта «Идарәнең» сүзен «Комитетның» сүзенә алыштырырга; 

II бүлекнең исемендә «Идарәнең» сүзен «Комитетның» сүзенә алыштырырга; 

III бүлекнең исемендә һәм 3.1 нче пунктындагы беренче абзацта тиешле 

килешләрдәге «Идарә» сүзен тиешле килешләрдәге «Комитет» сүзенә 

алыштырырга; 

IV бүлекнең исемендә, 4.1 нче пунктындагы беренче абзацта, 4.2 нче 

пунктындагы беренче, бишенче, алтынчы абзацларда тиешле килешләрдәге «Идарә» 

сүзен тиешле килешләрдәге «Комитет» сүзенә алыштырырга; 

V бүлекнең 5.2 нче пунктындагы беренче абзацта «Идарә белән» сүзләрен 

«Комитет белән» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган «Шомбыт» төбәк әһәмиятендәге дәүләт табигать 

зоология (аучылык) тыюлыгы турындагы нигезләмәдә: 

I бүлекнең 1.3 нче пунктында: 

беренче абзацта «Татарстан Республикасының Хайваннар дөньясы 

объектларын саклау һәм алардан файдалану идарәсе» сүзләрен – «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә, «Идарә»  

сүзен «Комитет» сүзенә алыштырырга; 

икенче абзацта «Идарәнең» сүзен «Комитетның» сүзенә алыштырырга; 

II бүлекнең исемендә «Идарәнең» сүзен «Комитетның» сүзенә алыштырырга; 

III бүлекнең исемендә һәм 3.1 нче пунктындагы беренче абзацта тиешле 

килешләрдәге «Идарә» сүзен тиешле килешләрдәге «Комитет» сүзенә 

алыштырырга; 

IV бүлекнең исемендә, 4.1 нче пунктындагы беренче абзацта, 4.2 нче 

пунктындагы беренче, бишенче, алтынчы абзацларда тиешле килешләрдәге «Идарә» 

сүзен тиешле килешләрдәге «Комитет» сүзенә алыштырырга; 

V бүлекнең 5.2 нче пунктындагы беренче абзацта «Идарә белән» сүзләрен 

«Комитет белән» сүзләренә алыштырырга. 

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Комплекслы 

юнәлешле төбәк әһәмиятендәге «Балтач» дәүләт табигать тыюлыгы турындагы 

нигезләмәне раслау хакында» 2004 ел, 6 август, 360 нчы карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 ел, 10 июнь, 259 нчы; 2010 ел,         

19 апрель, 276 нчы; 2011 ел, 14 апрель, 295 нче; 2012 ел, 9 февраль, 93 нче;  2015 ел, 

15 апрель, 253 нче; 2016 ел, 11 июнь, 398 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
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3 нче пунктта «Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгының» 

сүзләрен «Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитетының» сүзләренә алыштырырга; 

5 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар 

буенча дәүләт комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Комплекслы юнәлешле төбәк әһәмиятендәге 

«Балтач» дәүләт табигать тыюлыгы турындагы нигезләмәдә: 

I бүлекнең 4 нче һәм 9 нчы пунктларында «Татарстан Республикасы Урман 

хуҗалыгы министрлыгының» сүзләрен «Татарстан Республикасы Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитетының» сүзләренә алыштырырга; 

III бүлекнең 14 нче пунктындагы өченче, алтынчы, сигезенче, унынчы һәм 

ундүртенче абзацларда тиешле килешләрдәге Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен тиешле килешләрдәге «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

IV бүлекнең 15 нче пунктында «Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы 

министры» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча 

дәүләт комитеты рәисе» сүзләренә алыштырырга; 

VI бүлекнең 19 нчы пунктындагы алтынчы һәм унбишенче абзацларда тиешле 

килешләрдәге «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» 

сүзләрен тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар 

буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

VII бүлекнең 22 нче пунктында «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга. 

4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Ландшафт 

юнәлешендә төбәк әһәмиятендәге «Чулпан» дәүләт табигать тыюлыгы турындагы 

нигезләмәне раслау хакында» 2004 ел, 19 август, 379 нчы карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел, 13 май, 359 нчы; 2011 ел,             

14 апрель, 295 нче; 2012 ел, 9 февраль, 93 нче; 2015 ел, 15 апрель, 253 нче; 2016 ел, 

11 июнь, 398 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

4 нче пунктта «Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгының» 

сүзләрен «Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитетының» сүзләренә алыштырырга; 

5 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар 

буенча дәүләт комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Ландшафт юнәлешендә төбәк әһәмиятендәге 

«Чулпан» дәүләт табигать тыюлыгы турындагы нигезләмәдә: 

I бүлекнең 4 нче пунктында «Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы 

министрлыгының» сүзләрен «Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча 

дәүләт комитетының» сүзләренә алыштырырга; 
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III бүлекнең 11 нче пунктындагы өченче, алтынчы, сигезенче, унынчы һәм 

ундүртенче абзацларда тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен тиешле килешләрдәге «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

IV бүлекнең 12 нче пунктында «Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы 

министры» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча 

дәүләт комитеты рәисе» сүзләренә алыштырырга; 

VII бүлекнең 19 нчы пунктында «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга. 

5. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Долгая Поляна» 

тарих-архитектура һәм табигать паркын төбәк әһәмиятендәге комплекслы юнәлешле 

«Долгая Поляна» дәүләт табигать тыюлыгы итеп үзгәртеп оештыру һәм Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «Тәтеш районы территориясендә «Долгая 

Поляна» тарих-архитектура һәм табигать паркын төзү турында» 2000 ел, 7 июль,          

486 нчы карары үз көчен югалткан дип тану хакында» 2004 ел, 3 ноябрь, 471 нче 

карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 ел, 18 июль, 

352 нче; 2010 ел, 22 апрель, 292 нче; 2011 ел, 14 апрель, 295 нче; 2012 ел, 9 февраль, 

93 нче; 2012 ел, 2 май, 349 нчы; 2015 ел, 15 апрель, 253 нче; 2016 ел, 11 июнь,        

398 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

4 нче пунктның икенче һәм өченче абзацларында тиешле килешләрдәге 

«Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен тиешле 

килешләрдәге «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

5 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар 

буенча дәүләт комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Төбәк әһәмиятендәге комплекслы юнәлешле 

«Долгая Поляна» дәүләт табигать тыюлыгы турындагы нигезләмәдә: 

I бүлекнең 4 нче һәм 8 нче пунктларында «Татарстан Республикасы Урман 

хуҗалыгы министрлыгының» сүзләрен «Татарстан Республикасы Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитетының» сүзләренә алыштырырга; 

III бүлекнең 13 нче пунктындагы өченче, алтынчы, сигезенче, унынчы һәм 

ундүртенче абзацларда тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен тиешле килешләрдәге «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

IV бүлектә: 

14 нче пунктта «Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министры» 

сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты 

рәисе» сүзләренә алыштырырга; 

15 нче пунктның бишенче һәм тугызынчы абзацларында «Татарстан 

Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгына» сүзләрен «Татарстан 
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Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетына» сүзләренә 

алыштырырга; 

V бүлекнең 17 нче пунктындагы бишенче абзацта «Татарстан 

Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

VI бүлекнең 20 нче пунктындагы икенче абзацта «Татарстан 

Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

VII бүлекнең 22 нче пунктында «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга. 

6. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Әгерҗе», «Биләр», 

«Сорнар» дәүләт табигать зоология (аучылык) тыюлыклары турындагы 

нигезләмәләрне раслау турында» 2004 ел, 17 ноябрь, 494 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2007 ел, 29 декабрь, 780 нче; 2009 ел,           

13 май, 302 нче; 2009 ел, 8 июль, 465 нче; 2009 ел, 12 август, 550 нче; 2011 ел,                

13 май, 393 нче; 2011 ел, 26 июль, 604 нче; 2014 ел, 17 октябрь, 767 нче; 2017 ел,           

30 сентябрь, 737 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

преамбулада «Махсус саклана торган табигать территорияләре турында»          

1997 ел, 16 октябрь, 1360 нчы Татарстан Республикасы Законы белән» сүзләрен 

«Татарстан Республикасы Экология кодексы белән» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган «Әгерҗе» төбәк әһәмиятендәге дәүләт табигать 

зоология (аучылык) тыюлыгы турындагы нигезләмәдә: 

I бүлекнең 1.3 нче пунктында: 

беренче абзацта «Татарстан Республикасының Хайваннар дөньясы 

объектларын саклау һәм алардан файдалану идарәсе» сүзләрен – «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә, «Идарә» 

сүзен «Комитет» сүзенә алыштырырга; 

икенче абзацта «Идарәнең» сүзен «Комитетның» сүзенә алыштырырга; 

II бүлекнең исемендә «Идарәнең» сүзен «Комитетның» сүзенә алыштырырга; 

III бүлекнең исемендә һәм 3.1 нче пунктындагы беренче абзацта тиешле 

килешләрдәге «Идарә» сүзен тиешле килешләрдәге «Комитет» сүзенә 

алыштырырга; 

IV бүлекнең исемендә, 4.1 нче пунктындагы беренче абзацта, 4.2 нче 

пунктындагы беренче, бишенче, алтынчы абзацларда тиешле килешләрдәге «Идарә» 

сүзен тиешле килешләрдәге «Комитет» сүзенә алыштырырга; 

V бүлекнең 5.2 нче пунктындагы беренче абзацта «Идарә» сүзен «Комитет» 

сүзенә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган «Биләр» төбәк әһәмиятендәге дәүләт табигать 

зоология (аучылык) тыюлыгы турындагы нигезләмәдә: 

I бүлекнең 1.3 нче пунктында: 
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беренче абзацта «Татарстан Республикасының Хайваннар дөньясы 

объектларын саклау һәм алардан файдалану идарәсе» сүзләрен – «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә, «Идарә» 

сүзен «Комитет» сүзенә алыштырырга; 

икенче абзацта «Идарәнең» сүзен «Комитетның» сүзенә алыштырырга; 

II бүлекнең исемендә «Идарәнең» сүзен «Комитетның» сүзенә алыштырырга; 

III бүлекнең исемендә һәм 3.1 нче пунктындагы беренче абзацта тиешле 

килешләрдәге «Идарә» сүзен тиешле килешләрдәге «Комитет» сүзенә 

алыштырырга; 

IV бүлекнең исемендә, 4.1 нче пунктындагы беренче абзацта, 4.2 нче 

пунктындагы беренче, бишенче, алтынчы абзацларда тиешле килешләрдәге «Идарә» 

сүзен тиешле килешләрдәге «Комитет» сүзенә алыштырырга; 

V бүлекнең 5.2 нче пунктындагы беренче абзацта «Идарә» сүзен «Комитет» 

сүзенә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган «Сорнар» төбәк әһәмиятендәге дәүләт табигать 

зоология (аучылык) тыюлыгы турындагы нигезләмәдә: 

I бүлекнең 1.3 нче пунктында: 

беренче абзацта «Татарстан Республикасының Хайваннар дөньясы 

объектларын саклау һәм алардан файдалану идарәсе» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә, «Идарә» 

сүзен «Комитет» сүзенә алыштырырга; 

икенче абзацта «Идарәнең» сүзен «Комитетның» сүзенә алыштырырга; 

II бүлекнең исемендә «Идарәнең» сүзен «Комитетның» сүзенә алыштырырга; 

III бүлекнең исемендә һәм 3.1 нче пунктындагы беренче абзацта тиешле 

килешләрдәге «Идарә» сүзен тиешле килешләрдәге «Комитет» сүзенә 

алыштырырга; 

IV бүлекнең исемендә, 4.1 нче пунктындагы беренче абзацта, 4.2 нче 

пунктындагы беренче, бишенче, алтынчы абзацларда тиешле килешләрдәге «Идарә» 

сүзен тиешле килешләрдәге «Комитет» сүзенә алыштырырга; 

V бүлекнең 5.2 нче пунктындагы беренче абзацта «Идарә» сүзен «Комитет» 

сүзенә алыштырырга. 

7. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Төбәк әһәмиятендәге 

комплекслы юнәлештәге «Свияжский» табигый дәүләт тыюлыгы турындагы 

нигезләмәне раслау хакында» 2005 ел, 14 гыйнвар, 1 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 ел, 25 июль, 365 нче; 2009 ел,          

19 июнь, 406 нчы; 2010 ел, 12 апрель, 256 нчы; 2011 ел, 14 апрель, 295 нче; 2012 ел, 

9 февраль, 93 нче; 2012 ел, 2 май, 349 нчы; 2015 ел, 15 апрель, 253 нче; 2015 ел,               

5 сентябрь, 637 нче; 2016 ел, 11 июнь, 398 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3 нче пунктта «Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгының» 

сүзләрен «Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитетының» сүзләренә алыштырырга; 

5 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар 

буенча дәүләт комитетына» сүзләренә алыштырырга; 
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әлеге карар белән расланган Төбәк әһәмиятендәге комплекслы юнәлештәге 

«Свияжский» табигый дәүләт тыюлыгы турындагы нигезләмәдә: 

I бүлекнең 4 нче пунктындагы беренче һәм икенче абзацларда һәм 5 нче 

пунктында тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгы» сүзләрен тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының 

Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

III бүлекнең 9 нчы пунктындагы өченче, алтынчы, сигезенче, унынчы һәм 

ундүртенче абзацларда тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен тиешле килешләрдәге «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

IV бүлектә: 

10 нчы пунктта «Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министры» 

сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты 

рәисе» сүзләренә алыштырырга; 

11 нче пунктта: 

бишенче һәм унынчы абзацларда «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

җиденче абзацта «Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министрына» 

сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты 

рәисенә» сүзләренә алыштырырга; 

V бүлекнең 13 нче пунктындагы бишенче абзацта «Татарстан 

Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

VI бүлекнең 16 нчы пунктындагы алтынчы абзацта «Татарстан 

Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

VII бүлекнең 18 нче пунктында «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга. 

8. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Төбәк әһәмиятендәге 

комплекс юнәлешендәге «Ашыт» дәүләт табигый тыюлыгы  турындагы нигезләмәне 

раслау хакында» 2005 ел, 20 июнь, 295 нче карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2011 ел, 14 апрель, 295 нче; 2012 ел, 9 февраль, 93 нче; 

2012 ел, 2 май, 349 нчы; 2015 ел, 15 апрель, 253 нче; 2016 ел, 11 июнь, 398 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

3 нче пунктның икенче һәм өченче абзацларында тиешле килешләрдәге 

«Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен тиешле 

килешләрдәге «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитеты» сүзләренә алыштырырга; 
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5 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар 

буенча дәүләт комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Төбәк әһәмиятендәге комплекс юнәлешендәге 

«Ашыт» дәүләт табигый тыюлыгы турындагы нигезләмәдә: 

I бүлекнең 4 нче пунктындагы беренче һәм икенче абзацларда һәм 5 нче 

пунктында тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгы» сүзләрен тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының 

Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

III бүлекнең 9 нчы пунктындагы өченче, алтынчы, сигезенче, унынчы һәм 

ундүртенче абзацларда тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен тиешле килешләрдәге «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

IV бүлектә: 

10 нчы пунктта «Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министры» 

сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты 

рәисе» сүзләренә алыштырырга; 

11 нче пунктта: 

бишенче һәм унынчы абзацларда «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

җиденче абзацта «Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министрына» 

сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты 

рәисенә» сүзләренә алыштырырга; 

V бүлекнең 13 нче пунктындагы бишенче абзацта «Татарстан 

Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

VI бүлекнең 16 нчы пунктындагы дүртенче абзацта «Татарстан 

Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

VII бүлекнең 18 нче пунктында «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга. 

9. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Төбәк әһәмиятендәге 

«Чатыр Тау» комплекслы юнәлештәге дәүләт табигый тыюлыгы турындагы 

нигезләмәне раслау хакында» 2005 ел, 18 июль, 353 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 ел, 14 апрель, 295 нче; 2012 ел,          

9 февраль, 93 нче; 2012 ел, 2 май, 349 нчы; 2015 ел, 15 апрель, 253 нче; 2016 ел,               

11 июнь, 398 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

3 нче пунктның икенче һәм өченче абзацларында тиешле килешләрдәге 

«Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан 
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Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

5 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар 

буенча дәүләт комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Төбәк әһәмиятендәге «Чатыр Тау» комплекслы 

юнәлештәге дәүләт табигый тыюлыгы турындагы нигезләмәдә: 

I бүлекнең 4 нче пунктындагы беренче һәм икенче абзацларда һәм 5 нче 

пунктында тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча 

дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

III бүлекнең 9 нчы пунктындагы өченче, алтынчы, сигезенче, унынчы һәм 

ундүртенче абзацларда тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен тиешле килешләрдәге «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

IV бүлектә: 

10 нчы пунктта «Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министры» 

сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты 

рәисе» сүзләренә алыштырырга; 

11 нче пунктта: 

бишенче һәм унынчы абзацларда «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

җиденче абзацта «Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министрына» 

сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты 

рәисенә» сүзләренә алыштырырга; 

V бүлекнең 13 нче пунктындагы бишенче абзацта «Татарстан 

Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

VI бүлекнең 16 нчы пунктындагы алтынчы абзацта «Татарстан 

Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

VII бүлекнең 18 нче пунктында «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга. 

10. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Төбәк әһәмиятендәге 

«Кичке Таң» комплекслы юнәлештәге дәүләт табигый тыюлыгы турындагы 

нигезләмәне раслау хакында» 2005 ел, 18 июль, 360 нчы карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел, 11 ноябрь, 891 нче; 2012 ел,                 

9 февраль, 93 нче; 2012 ел, 2 май, 349 нчы; 2015 ел, 15 апрель, 253 нче; 2016 ел,           

11 июнь, 398 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешне кертергә: 
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3 нче пунктның икенче һәм өченче абзацларында тиешле килешләрдәге 

«Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен тиешле 

килешләрдәге «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

5 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар 

буенча дәүләт комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Төбәк әһәмиятендәге «Кичке Таң» комплекслы 

юнәлештәге дәүләт табигый тыюлыгы турындагы нигезләмәдә: 

I бүлекнең 4 нче пунктындагы беренче һәм икенче абзацларда һәм 5 нче 

пунктында тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгы» сүзләрен тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының 

Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

III бүлекнең 9 нчы пунктындагы өченче, алтынчы, сигезенче, унынчы һәм 

ундүртенче абзацларда тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен тиешле килешләрдәге «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

IV бүлектә: 

10 нчы пунктта «Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министры» 

сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты 

рәисе» сүзләренә алыштырырга; 

11 нче пунктта: 

бишенче һәм унынчы абзацларда «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

җиденче абзацта «Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министрына» 

сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты 

рәисенә» сүзләренә алыштырырга; 

V бүлекнең 13 нче пунктындагы бишенче абзацта «Татарстан 

Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

VI бүлекнең 16 нчы пунктындагы алтынчы абзацта «Татарстан 

Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

VII бүлекнең 18 нче пунктында «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга. 

11. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Комплекслы 

юнәлештәге «Чистые луга» төбәк әһәмиятендәге дәүләт табигать тыюлыгы 

турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2005 ел, 31 октябрь, 513 нче карарына 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 ел, 14 апрель, 295 нче; 

2012 ел, 9 февраль, 93 нче; 2012 ел, 2 май, 349 нчы; 2015 ел, 15 апрель, 253 нче;    
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2016 ел, 11 июнь, 398 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3 нче пунктның икенче һәм өченче абзацларында тиешле килешләрдәге 

«Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгының» сүзләрен тиешле 

килешләрдәге «Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитетының» сүзләренә алыштырырга; 

5 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар 

буенча дәүләт комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Комплекслы юнәлештәге «Чистые луга» төбәк 

әһәмиятендәге дәүләт табигать тыюлыгы турындагы нигезләмәдә: 

I бүлекнең 4 нче пунктындагы беренче һәм икенче абзацларда һәм 5 нче 

пунктында тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгы» сүзләрен тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының 

Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

III бүлекнең 8 нче пунктындагы өченче, алтынчы, җиденче, тугызынчы 

абзацларда тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгы» сүзләрен тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының 

Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

IV бүлектә: 

9 нчы пунктта «Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министры» 

сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты 

рәисе» сүзләренә алыштырырга; 

10 нчы пунктта: 

бишенче, сигезенче һәм унберенче абзацларда «Татарстан Республикасының 

Урман хуҗалыгы министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының 

Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

җиденче абзацта Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министрына» 

сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты 

рәисенә» сүзләренә алыштырырга; 

V бүлекнең 12 нче пунктындагы алтынчы абзацта «Татарстан 

Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

VI бүлекнең 16 нчы пунктындагы дүртенче абзацта «Татарстан 

Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

VII бүлекнең 18 нче пунктында «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга. 

12. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Комплекслы 

юнәлештәге «Спасский» төбәк әһәмиятендәге дәүләт табигать тыюлыгы турындагы 

нигезләмәне раслау хакында» 2005 ел, 23 ноябрь, 549 нчы карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 ел, 14 апрель, 295 нче; 2012 ел,          
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9 февраль, 93 нче; 2012 ел, 2 май, 349 нчы; 2015 ел, 15 апрель, 253 нче; 2016 ел,              

11 июнь, 398 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

3 нче пунктның икенче һәм өченче абзацларында тиешле килешләрдәге 

«Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

5 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар 

буенча дәүләт комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Комплекслы юнәлештәге «Спасский» төбәк 

әһәмиятендәге дәүләт табигать тыюлыгы турындагы нигезләмәдә: 

I бүлекнең 4 нче пунктындагы беренче һәм икенче абзацларда һәм 5 нче 

пунктында тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы 

министрлыгының» сүзләрен тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасы 

Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетының» сүзләренә алыштырырга; 

III бүлекнең 8 нче пунктындагы өченче, алтынчы, җиденче, тугызынчы 

абзацларда тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгы» сүзләрен тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының 

Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

IV бүлектә: 

9 нчы пунктта һәм 10 нчы пунктның җиденче абзацында тиешле килешләрдәге  

«Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министры» сүзләрен тиешле 

килешләрдәге «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитеты рәисе» сүзләренә алыштырырга; 

10 нчы пунктның бишенче, сигезенче һәм унберенче абзацларында «Татарстан 

Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгына» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетына» сүзләренә 

алыштырырга; 

V бүлектә: 

исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«V. Тыюлык администрациясенең вазыйфаи затлары хокуклары һәм 

бурычлары»; 

11 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«11. Тыюлык администрациясенең вазыйфаи затлары (инспекторлары) 

үзләренә йөкләнгән бурычларны һәм функцияләрне үтәү өчен түбәндәге хокукларга 

ия: 

махсус саклана торган табигать территорияләрен саклау һәм алардан 

файдалану өлкәсендә әйләнә-тирә табигать мохите һәм табигать ресурслары өчен 

билгеләнгән режимны яки аларны саклау һәм алардан файдалану буенча башка 

кагыйдәләрне бозуларны кисәтүгә, ачыклауга һәм булдырмауга юнәлдерелгән төбәк 

дәүләт күзәтчелегендә тотуны гамәлгә ашырырга; 

ведомство карамагындагы территориядә ачыкланган административ хокук 

бозулар турында беркетмәләр төзергә, шулай ук административ хокук бозулар 

турындагы эшләр башкаруны тәэмин итү чараларын кулланырга; 
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административ хокук бозулар турындагы эшләрне законнар нигезендә 

карарга; 

ведомство карамагындагы территориядә табигатьне саклау законнарын 

бозуларны бетерү буенча закон нигезендә күрсәтмәләр бирергә; 

җирле үзидарә органнарыннан, юридик һәм физик затлардан махсус саклана 

торган табигать территорияләрен саклау һәм алардан файдалану өлкәсендә төбәк 

дәүләт күзәтчелегендә тотуны гамәлгә ашыру, шулай ук тыюлык 

администрациясенә йөкләнгән башка бурычларны һәм функцияләрне үтәү өчен 

кирәкле белешмәләрне (мәгълүматны) билгеләнгән тәртиптә сорарга һәм түләүсез 

алырга; 

ведомство карамагындагы территориядә махсус саклана торган табигать 

территорияләрен саклау һәм алардан файдалану өлкәсендә төбәк дәүләт 

күзәтчелегендә тотуны гамәлгә ашыру өчен теләсә кайсы объектта билгеләнгән 

тәртиптә тоткарлыксыз булырга; 

хезмәт йөкләмәләрен башкарганда хезмәт урынында файдаланыла торган ату 

коралын һәм махсус чараларны билгеләнгән тәртиптә йөртергә һәм аларны 

кулланырга; 

тыюлыкка булышлык күрсәтү өчен башка табигать саклау органнары һәм 

оешмалары белгечләрен билгеләнгән тәртиптә җәлеп итәргә; 

үз компетенциясе кысаларында дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә 

органнары, юридик һәм физик затлар белән үзара хезмәттәшлек итәргә; 

гамәлдәге законнар белән күздә тотылган башка хокукларга ия булырга.»; 

12 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«12. Тыюлык администрациясенең вазыйфаи затлары (инспекторлары) 

түбәндәгеләргә бурычлы: 

махсус саклана торган табигать территорияләрен саклау һәм алардан 

файдалану өлкәсендә төбәк дәүләт күзәтчелегендә тотуны гамәлгә ашырырга; 

республика әһәмиятендәге махсус саклана торган табигать территорияләре 

кадастрын алып бару өчен кирәкле мәгълүматлар җыюны, хайваннар дөньясы 

объектларын (шул исәптән Татарстан Республикасының Кызыл китабына 

кертелгәннәрен) исәпкә алуны гамәлгә ашырырга; 

табигатьне саклау законнарын һәм ведомство карамагындагы территориянең 

махсус саклау режимын бозуларны профилактикалау максаты белән халык арасында 

аңлату эшен һәм экология белемнәрен пропагандалауны алып барырга; 

ведомство карамагындагы территориядә фәнни-тикшеренү эшләрен үткәрүдә 

булышлык күрсәтергә, күзәтү көндәлеген алып барырга; 

ведомство карамагындагы территориядә ут чыга башлауны яки янгын чыгуны 

күргән очракта, тыюлык һәм Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы 

эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгының территориаль органнары 

җитәкчелегенә хәбәр итеп, аларны бетерү өчен кичектермәстән чаралар күрергә; 

ведомство карамагындагы территориянең махсус саклау режимын бозуларны 

ачыклаган һәм аларны үз көчләре белән бетерү мөминлеге булмаган очракта, бу 

турыда тыюлык җитәкчелегенә һәм хокук саклау органнарына кичектермәстән хәбәр 

итәргә; 
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хезмәт эшчәнлеге турындагы хисап документларын һәм ачыкланган бозулар 

турындагы мәгълүматны югарыдагы вазыйфаи затка үзгәрешләр кертү авкытында 

һәм билгеләнгән тәртиптә кертергә; 

ышанып тапшырылган мөлкәтне, хезмәт һәм башка төзелмәләрне, элемтә 

чараларын һәм башка матди кыйммәтләрне (табигатьне саклау законнарын һәм 

ведомство карамагындагы территориянең махсус саклау режимын бозучылардан 

алынган мөлкәтне вакытлыча саклауга алынганнарны да кертеп) төзек хәлдә тотарга 

һәм аларның сакланган булуын тәэмин итәргә.»; 

IV бүлекнең 15 нче пунктындагы дүртенче абзацта «Татарстан 

Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

VII бүлекнең 17 нче пунктында «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга. 

13. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Төбәк әһәмиятендәге 

комплекслы юнәлешле «Зөя буйлары» дәүләт табигать тыюлыгын оештыру 

турында» 2008 ел, 14 апрель, 221 нче карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2011 ел, 14 апрель, 295 нче; 2012 ел, 9 февраль, 93 нче; 

2015 ел, 15 апрель, 253 нче; 2016 ел, 11 июнь, 398 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

4 нче пунктта «Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгының» 

сүзләрен «Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитетының» сүзләренә алыштырырга; 

5 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар 

буенча дәүләт комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Төбәк әһәмиятендәге комплекслы юнәлешле «Зөя 

буйлары» дәүләт табигать тыюлыгы турындагы нигезләмәдә: 

I бүлекнең 3.1 нче пунктында «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча 

дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

IV бүлекнең 9 нчы пунктындагы унтугызынчы абзацта «Татарстан 

Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгының» сүзләрен «Татарстан 

Республикасы Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетының» сүзләренә 

алыштырырга; 

V бүлекнең 15 нче пунктындагы өченче, алтынчы, сигезенче, унынчы һәм 

унөченче абзацларда тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен тиешле килешләрдәге «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

VI бүлекнең 16 нчы пунктында һәм 17 нче пунктындагы алтынчы абзацта 

тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министры» 

сүзләрен тиешле килешләрдәге «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар 

буенча дәүләт комитеты рәисе» сүзләренә алыштырырга; 
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VIII бүлекнең 20 нче пунктында «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга. 

14. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә төбәк 

әһәмиятендәге «Лесной ключ» дәүләт табигать зоология (аучылык) тыюлыгын 

оештыру турында» 2013 ел, 4 май, 300 нче карарына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

3 нче пункт үз көчен югалткан дип санарга: 

4 нче пунктта «Татарстан Республикасының Хайваннар дөньясы объектларын 

саклау һәм алардан файдалану идарәсе» сүзләрен «Татарстан Республикасының 

Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

5 нче пунктта «Татарстан Республикасының Хайваннар дөньясы объектларын 

саклау һәм алардан файдалану идарәсенә» сүзләрен «Татарстан Республикасының 

Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Төбәк әһәмиятендәге «Лесной ключ» дәүләт 

табигать зоология (аучылык) тыюлыгы турындагы нигезләмәдә: 

I бүлекнең 4 нче пунктында «Татарстан Республикасының Хайваннар дөньясы 

объектларын саклау һәм алардан файдалану идарәсе» сүзләрен – «Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә, «Идарә» 

сүзен «Комитет» сүзенә алыштырырга; 

II бүлекнең исемендә һәм 6 нчы пунктындагы беренче абзацта тиешле 

килешләрдәге «Идарә» сүзен тиешле килешләрдәге «Комитет» сүзенә 

алыштырырга; 

III бүлекнең исемендә, 7 нче пунктындагы беренче, өченче, җиденче һәм 

унберенче абзацларда, 8 нче пунктындагы беренче, алтынчы һәм җиденче 

абзацларда тиешле килешләрдәге «Идарә» сүзен тиешле килешләрдәге «Комитет» 

сүзенә алыштырырга; 

V бүлекнең 12 нче пунктында «Татарстан Республикасының Хайваннар 

дөньясы объектларын саклау һәм алардан файдалану идарәсе» сүзләрен «Комитеты» 

сүзенә алыштырырга. 

15. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Төбәк әһәмиятенә ия 

булган «Лабыш таулары» һәм «Лобач тавы» ландшафт юнәлешендәге дәүләт 

табигать тыюлыклары турындагы нигезләмәләрне раслау хакында» 2013 ел, 6 июль, 

482 нче карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

түбәндәге эчтәлекле 3 нче пункт өстәргә: 

«3. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасының 

Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетына йөкләргә.»; 

әлеге карар белән расланган Төбәк әһәмиятенә ия булган «Лабыш таулары» 

ландшафт юнәлешендәге дәүләт табигать тыюлыгы турындагы нигезләмәдә: 

I бүлекнең 4 нче пунктында «Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы 

министрлыгының» сүзләрен «Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча 

дәүләт комитетының» сүзләренә алыштырырга; 

IV бүлекнең 9 нчы пунктындагы уналтынчы абзацта «Татарстан 

Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Татарстан 
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Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» сүзләренә 

алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Төбәк әһәмиятенә ия булган «Лобач тавы» 

ландшафт юнәлешендәге дәүләт табигать тыюлыгы турындагы нигезләмәдә: 

I бүлекнең 4 нче пунктында «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы 

министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча 

дәүләт комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

IV бүлекнең 9 нчы пунктындагы уналтынчы абзацта «Татарстан Республикасы 

Урман хуҗалыгы министрлыгының» сүзләрен «Татарстан Республикасы Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитетының» сүзләренә алыштырырга. 

16. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Җирләрне 

республика әһәмиятендәге махсус саклана торган территорияләр җирләренә кертү, 

алардан файдалану һәм аларны саклау тәртибен раслау турында» 2016 ел,  

23 декабрь, 984 нче карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

түбәндәге эчтәлекле 3 нче пункт өстәргә: 

«3. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасының 

Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетына йөкләргә.»; 

әлеге карар белән расланган Җирләрне республика әһәмиятендәге махсус 

саклана торган территорияләр җирләренә кертү, алардан файдалану һәм аларны 

саклау тәртибендә: 

II бүлекнең 3 нче пунктындагы икенче һәм өченче абзацларда «Татарстан 

Республикасы Хайваннар дөньясы объектларын саклау һәм алардан файдалану 

идарәсе» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

IV бүлекнең 12 нче пунктындагы бишенче абзацта «Татарстан 

Республикасының Хайваннар дөньясы объектларын саклау һәм алардан файдалану 

идарәсе» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитеты» сүзләренә алыштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


