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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 карары 

белән (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; 2018 ел, 21 май, 382 нче; 2018 ел, 25 декабрь, 1223 нче карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган А.И.Щеповских исемендәге төбәк 

әһәмиятендәге комплекслы юнәлешле «Степной» дәүләт табигать тыюлыгы 

турындагы нигезләмәгә, аңа түбәндәге эчтәлекле XI бүлек өстәп, үзгәреш кертергә:  
 

«XI. Җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану, 

тыюлык территориясендә капиталь төзелеш объектларын 

рөхсәт ителгән төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик максималь 

параметрлары 
 

10.1. Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «Җир 

кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторын раслау 

турында» 2014 ел, 1 сентябрь, 540 нчы боерыгы нигезендә тыюлык территориясендә 

булган җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның түбәндәге төрләре 

рөхсәт ителә, әгәр алар әлеге Нигезләмәнең VI бүлегендәге таләпләргә каршы 

килмәсә: 

җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре:  

табигатьне махсус саклау һәм өйрәнү эшчәнлеге (классификатор буенча код – 

9.0);  
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табигать территорияләрен саклау (9.1); 

җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның өстәмә төрләре: 

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча тонусны күтәрә торган, дару, чәчәк культуралары үстерү (1.4);  

умартачылык (1.12); 

торак пунктлар чикләрендә торак төзелеше (2.0);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча күчмә торак (2.4);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча фәнни эшчәнлекне тәэмин итү (3.9);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча эшмәкәрлек (4.0);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча ял (рекреация) (5.0); 

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча табигый-танып белү туристлыгы (5.2);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча туристлык хезмәте күрсәтү (5.2.1);  

аулау һәм балык тоту (5.3);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча гольф яки ял итеп атта йөрү өчен басулар (5.5);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча җир асты байлыкларыннан файдалану (6.1);  

оборона һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү (8.0). 

10.2. Тыюлык территориясендә капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән 

төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик максималь параметрлары: 

биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның иң чик катлары – ике кат; 

җир кишәрлеге чикләрендә төзелеш проценты – иң күбе 50 процент.». 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Комплекслы 

юнәлешле төбәк әһәмиятендәге «Балтач» дәүләт табигать тыюлыгы турындагы 

нигезләмәне раслау хакында» 2004 ел, 6 август, 360 нчы карары белән (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;  2018 ел, 21 май, 382 нче; 2018 ел,  

25 декабрь, 1223 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган Комплекслы юнәлешле төбәк әһәмиятендәге «Балтач» дәүләт табигать 

тыюлыгы турындагы нигезләмәгә, аңа түбәндәге эчтәлекле IX бүлек өстәп, үзгәреш 

кертергә: 
 

«IX. Җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану, 

тыюлык территориясендә капиталь төзелеш объектларын 

рөхсәт ителгән төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик максималь параметрлары 
 

23. Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «Җир 

кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторын раслау 

турында» 2014 ел, 1 сентябрь, 540 нчы боерыгы нигезендә Комплекслы юнәлешле 
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төбәк әһәмиятендәге «Балтач» дәүләт табигать тыюлыгы территориясендә булган 

җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның түбәндәге төрләре рөхсәт 

ителә, әгәр алар әлеге Нигезләмәнең VI бүлегендәге таләпләргә каршы килмәсә: 

җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре:  

табигатьне махсус саклау һәм өйрәнү эшчәнлеге (классификатор буенча код – 

9.0);  

табигать территорияләрен саклау (9.1); 

җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның өстәмә төрләре: 

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча тонусны күтәрә торган, дару, чәчәк культуралары үстерү (1.4);  

умартачылык (1.12); 

торак пунктлар чикләрендә торак төзелеше (2.0);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча күчмә торак (2.4);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча фәнни эшчәнлекне тәэмин итү (3.9);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча эшмәкәрлек (4.0);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча ял (рекреация) (5.0); 

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча табигый-танып белү туристлыгы (5.2);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча туристлык хезмәте күрсәтү (5.2.1);  

аулау һәм балык тоту (5.3);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча гольф яки ял итеп атта йөрү өчен басулар (5.5);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча җир асты байлыкларыннан файдалану (6.1);  

оборона һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү (8.0). 

24. Тыюлык территориясендә капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән 

төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик максималь параметрлары: 

биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның иң чик катлары – ике кат; 

җир кишәрлеге чикләрендә төзелеш проценты – иң күбе 50 процент.». 

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Төбәк әһәмиятендәге 

комплекслы юнәлешле «Зөя буйлары» дәүләт табигать тыюлыгын оештыру 

турында» 2008 ел, 14 апрель, 221 нче карары белән (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; 2018 ел, 21 май, 382 нче;  

2018 ел, 25 декабрь, 1223 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган Төбәк әһәмиятендәге комплекслы юнәлешле «Зөя буйлары» дәүләт 

табигать тыюлыгы турындагы нигезләмәгә, аңа түбәндәге эчтәлекле IX бүлек өстәп, 

үзгәреш кертергә: 
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«IX. Җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану, 

тыюлык территориясендә капиталь төзелеш объектларын 

рөхсәт ителгән төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик максималь параметрлары 

 

21. Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «Җир 

кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторын раслау 

турында» 2014 ел, 1 сентябрь, 540 нчы боерыгы нигезендә тыюлык территориясендә 

булган җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның түбәндәге төрләре 

рөхсәт ителә, әгәр алар әлеге Нигезләмәнең IV бүлегендәге таләпләргә каршы 

килмәсә: 

җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре:  

табигатьне махсус саклау һәм өйрәнү эшчәнлеге (классификатор буенча код – 

9.0);  

табигать территорияләрен саклау (9.1); 

җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның өстәмә төрләре: 

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча тонусны күтәрә торган, дару, чәчәк культуралары үстерү (1.4);  

умартачылык (1.12); 

торак пунктлар чикләрендә торак төзелеше (2.0);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча күчмә торак (2.4);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча фәнни эшчәнлекне тәэмин итү (3.9);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча эшмәкәрлек (4.0);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча ял (рекреация) (5.0); 

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча табигый-танып белү туристлыгы (5.2);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча туристлык хезмәте күрсәтү (5.2.1);  

аулау һәм балык тоту (5.3);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча гольф яки ял итеп атта йөрү өчен басулар (5.5);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча җир асты байлыкларыннан файдалану (6.1);  

оборона һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү (8.0). 

22. Тыюлык территориясендә капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән 

төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик максималь параметрлары: 

биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның иң чик катлары – ике кат; 

җир кишәрлеге чикләрендә төзелеш проценты – иң күбе 50 процент.». 

4..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 карары белән (Татарстан Республикасы 
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Министрлар Кабинетының 2018 ел, 21 май, 382 нче; 2018 ел, 25 декабрь, 1223 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Төбәк 

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

турындагы нигезләмәгә, аңа түбәндәге эчтәлекле VI бүлек өстәп, үзгәреш кертергә:  

 

«VI. Җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану, 

тыюлык территориясендә капиталь төзелеш объектларын 

рөхсәт ителгән төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик максималь параметрлары 

 

18. Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «Җир 

кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторын раслау 

турында» 2014 ел, 1 сентябрь, 540 нчы боерыгы нигезендә тыюлык территориясендә 

булган җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның түбәндәге төрләре 

рөхсәт ителә, әгәр алар әлеге Нигезләмәнең V бүлегендәге таләпләргә каршы 

килмәсә: 

җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре:  

табигатьне махсус саклау һәм өйрәнү эшчәнлеге (классификатор буенча код – 

9.0);  

табигать территорияләрен саклау (9.1); 

җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның өстәмә төрләре: 

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча тонусны күтәрә торган, дару, чәчәк культуралары үстерү (1.4);  

умартачылык (1.12); 

торак пунктлар чикләрендә торак төзелеше (2.0);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча күчмә торак (2.4);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча фәнни эшчәнлекне тәэмин итү (3.9);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча эшмәкәрлек (4.0);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча ял (рекреация) (5.0); 

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча табигый-танып белү туристлыгы (5.2);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча туристлык хезмәте күрсәтү (5.2.1);  

аулау һәм балык тоту (5.3);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча гольф яки ял итеп атта йөрү өчен басулар (5.5);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча җир асты байлыкларыннан файдалану (6.1);  

оборона һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү (8.0). 

19. Тыюлык территориясендә капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән 

төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик максималь параметрлары: 

биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның иң чик катлары – ике кат; 
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җир кишәрлеге чикләрендә төзелеш проценты – иң күбе 50 процент.». 

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

«Сорнар» төбәк әһәмиятендәге 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; 2018 ел, 21 май, 382 нче; 2018 ел, 25 декабрь, 1223 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

әлеге карар белән расланган «Әгерҗе» төбәк әһәмиятендәге дәүләт табигать 

зоология (аучылык) тыюлыгы турындагы нигезләмәгә түбәндәге эчтәлекле VI бүлек 

өстәргә: 

 
«VI. Җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану, 

тыюлык территориясендә капиталь төзелеш объектларын 

рөхсәт ителгән төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик максималь параметрлары 

 

6.1 Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «Җир 

кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторын раслау 

турында» 2014 ел, 1 сентябрь, 540 нчы боерыгы нигезендә тыюлык территориясендә 

булган җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның түбәндәге төрләре 

рөхсәт ителә, әгәр алар әлеге Нигезләмәнең V бүлегендәге таләпләргә каршы 

килмәсә: 

җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре:  

табигатьне махсус саклау һәм өйрәнү эшчәнлеге (классификатор буенча код – 

9.0);  

табигать территорияләрен саклау (9.1); 

җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның өстәмә төрләре: 

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча тонусны күтәрә торган, дару, чәчәк культуралары үстерү (1.4);  

умартачылык (1.12); 

торак пунктлар чикләрендә торак төзелеше (2.0);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча күчмә торак (2.4);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча фәнни эшчәнлекне тәэмин итү (3.9);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча эшмәкәрлек (4.0);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча ял (рекреация) (5.0); 

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча табигый-танып белү туристлыгы (5.2);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча туристлык хезмәте күрсәтү (5.2.1);  



7 

аулау һәм балык тоту (5.3);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча гольф яки ял итеп атта йөрү өчен басулар (5.5);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча җир асты байлыкларыннан файдалану (6.1);  

оборона һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү (8.0). 

6.2. Тыюлык территориясендә капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән 

төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик максималь параметрлары: 

биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның иң чик катлары – ике кат; 

җир кишәрлеге чикләрендә төзелеш проценты – иң күбе 50 процент.».; 

 

әлеге карар белән расланган «Биләр» төбәк әһәмиятендәге дәүләт табигать 

зоология (аучылык) тыюлыгы турындагы нигезләмәгә түбәндәге эчтәлекле VI бүлек 

өстәргә: 

 

«VI. Җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану, 

тыюлык территориясендә капиталь төзелеш объектларын 

рөхсәт ителгән төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик максималь параметрлары 

 

6.1 Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «Җир 

кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторын раслау 

турында» 2014 ел, 1 сентябрь, 540 нчы боерыгы нигезендә тыюлык территориясендә 

булган җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның түбәндәге төрләре 

рөхсәт ителә, әгәр алар әлеге Нигезләмәнең V бүлегендәге таләпләргә каршы 

килмәсә: 

җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре:  

табигатьне махсус саклау һәм өйрәнү эшчәнлеге (классификатор буенча код – 

9.0);  

табигать территорияләрен саклау (9.1); 

җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның өстәмә төрләре: 

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча тонусны күтәрә торган, дару, чәчәк культуралары үстерү (1.4);  

умартачылык (1.12); 

торак пунктлар чикләрендә торак төзелеше (2.0);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча күчмә торак (2.4);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча фәнни эшчәнлекне тәэмин итү (3.9);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча эшмәкәрлек (4.0);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча ял (рекреация) (5.0); 

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча табигый-танып белү туристлыгы (5.2);  
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Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча туристлык хезмәте күрсәтү (5.2.1);  

аулау һәм балык тоту (5.3);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча гольф яки ял итеп атта йөрү өчен басулар (5.5);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча җир асты байлыкларыннан файдалану (6.1);  

оборона һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү (8.0). 

6.2. Тыюлык территориясендә капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән 

төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик максималь параметрлары: 

биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның иң чик катлары – ике кат; 

җир кишәрлеге чикләрендә төзелеш проценты – иң күбе 50 процент.».; 

 

әлеге карар белән расланган «Сорнар» төбәк әһәмиятендәге дәүләт табигать 

зоология (аучылык) тыюлыгы турындагы нигезләмәгә түбәндәге эчтәлекле VI бүлек 

өстәргә: 
 

«VI. Җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану, 

тыюлык территориясендә капиталь төзелеш объектларын 

рөхсәт ителгән төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик максималь параметрлары 
 

6.1 Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «Җир 

кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторын раслау 

турында» 2014 ел, 1 сентябрь, 540 нчы боерыгы нигезендә тыюлык территориясендә 

булган җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның түбәндәге төрләре 

рөхсәт ителә, әгәр алар әлеге Нигезләмәнең V бүлегендәге таләпләргә каршы 

килмәсә: 

җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре:  

табигатьне махсус саклау һәм өйрәнү эшчәнлеге (классификатор буенча код – 

9.0);  

табигать территорияләрен саклау (9.1); 

җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның өстәмә төрләре: 

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча тонусны күтәрә торган, дару, чәчәк культуралары үстерү (1.4);  

умартачылык (1.12); 

торак пунктлар чикләрендә торак төзелеше (2.0);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча күчмә торак (2.4);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча фәнни эшчәнлекне тәэмин итү (3.9);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча эшмәкәрлек (4.0);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча ял (рекреация) (5.0); 

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча табигый-танып белү туристлыгы (5.2);  
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Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча туристлык хезмәте күрсәтү (5.2.1);  

аулау һәм балык тоту (5.3);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча гольф яки ял итеп атта йөрү өчен басулар (5.5);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча җир асты байлыкларыннан файдалану (6.1);  

оборона һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү (8.0). 

6.2. Тыюлык территориясендә капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән 

төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик максималь параметрлары: 

биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның иң чик катлары – ике кат; 

җир кишәрлеге чикләрендә төзелеш проценты – иң күбе 50 процент.».; 
 

6..Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Мишә» һәм 

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

41 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел,               

24 март, 192 нче; 2011 ел, 13 май, 393 нче; 2014 ел, 17 октябрь, 767 нче; 2017 ел,           

30 сентябрь, 737 нче; 2018 ел, 21 май, 382 нче; 2018 ел, 25 декабрь, 1223 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «Мишә» төбәк 

әһәмиятендәге дәүләт табигать зоология (аучылык) тыюлыгы турындагы 

нигезләмәгә, аңа түбәндәге эчтәлекле VI бүлек өстәп, үзгәреш кертергә: 
 

«VI. Җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану, 

тыюлык территориясендә капиталь төзелеш объектларын 

рөхсәт ителгән төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик максималь параметрлары 
 

6.1 Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «Җир 

кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторын раслау 

турында» 2014 ел, 1 сентябрь, 540 нчы боерыгы нигезендә тыюлык территориясендә 

булган җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның түбәндәге төрләре 

рөхсәт ителә, әгәр алар әлеге Нигезләмәнең V бүлегендәге таләпләргә каршы 

килмәсә: 

җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре:  

табигатьне махсус саклау һәм өйрәнү эшчәнлеге (классификатор буенча код – 

9.0);  

табигать территорияләрен саклау (9.1); 

җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның өстәмә төрләре: 

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча тонусны күтәрә торган, дару, чәчәк культуралары үстерү (1.4);  

умартачылык (1.12); 

торак пунктлар чикләрендә торак төзелеше (2.0);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча күчмә торак (2.4);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча фәнни эшчәнлекне тәэмин итү (3.9);  
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Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча эшмәкәрлек (4.0);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча ял (рекреация) (5.0); 

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча табигый-танып белү туристлыгы (5.2);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча туристлык хезмәте күрсәтү (5.2.1);  

аулау һәм балык тоту (5.3);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча гольф яки ял итеп атта йөрү өчен басулар (5.5);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча җир асты байлыкларыннан файдалану (6.1);  

оборона һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү (8.0). 

6.2. Тыюлык территориясендә капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән 

төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик максималь параметрлары: 

биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның иң чик катлары – ике кат; 

җир кишәрлеге чикләрендә төзелеш проценты – иң күбе 50 процент.».; 
 

әлеге карар белән расланган «Шомбыт» төбәк әһәмиятендәге дәүләт табигать 

зоология (аучылык) тыюлыгы турындагы нигезләмәгә түбәндәге эчтәлекле VI бүлек 

өстәргә: 
 

«VI. Җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану, 

тыюлык территориясендә капиталь төзелеш объектларын 

рөхсәт ителгән төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик максималь параметрлары 
 

6.1 Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «Җир 

кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторын раслау 

турында» 2014 ел, 1 сентябрь, 540 нчы боерыгы нигезендә тыюлык территориясендә 

булган җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның түбәндәге төрләре 

рөхсәт ителә, әгәр алар әлеге Нигезләмәнең V бүлегендәге таләпләргә каршы 

килмәсә: 

җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре:  

табигатьне махсус саклау һәм өйрәнү эшчәнлеге (классификатор буенча код – 

9.0);  

табигать территорияләрен саклау (9.1); 

җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның өстәмә төрләре: 

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча тонусны күтәрә торган, дару, чәчәк культуралары үстерү (1.4);  

умартачылык (1.12); 

торак пунктлар чикләрендә торак төзелеше (2.0);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча күчмә торак (2.4);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча фәнни эшчәнлекне тәэмин итү (3.9);  
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Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча эшмәкәрлек (4.0);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча ял (рекреация) (5.0); 

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча табигый-танып белү туристлыгы (5.2);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча туристлык хезмәте күрсәтү (5.2.1);  

аулау һәм балык тоту (5.3);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча гольф яки ял итеп атта йөрү өчен басулар (5.5);  

Татарстан Республикасының Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты 

белән килешү буенча җир асты байлыкларыннан файдалану (6.1);  

оборона һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү (8.0). 

6.2. Тыюлык территориясендә капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән 

төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик максималь параметрлары: 

биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның иң чик катлары – ике кат; 

җир кишәрлеге чикләрендә төзелеш проценты – иң күбе 50 процент.».; 
 

7. Түбәндәгеләр үз көчен югалткан дип санарга: 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Җирләрне махсус сакла-

ныла торган табигать территорияләренә резервлау турында» 2000 ел, 13 октябрь, 

730 нчы карары; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының «Җирләрне махсус сакланыла торган табигать 

территорияләренә резервлау турында» 2000 ел, 13 октябрь, 730 нчы карарына 

үзгәрешләр кертү хакында» 2010 ел, 11 май, 341 нче карары; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының кайбер карарларына үзгәрешләр кертү турында» 2011 ел, 

8 август, 641 нче карарының ундүртенче – унсигезенче абзацлары; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Махсус сакланыла 

торган табигать территорияләре мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының кайбер карарларына үзгәрешләр кертү турында» 2012 ел, 

17 июль, 600 нче карарының 2 пункты; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Махсус сакланыла 

торган табигать территорияләре мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының кайбер карарларына үзгәрешләр кертү турында» 2016 ел, 

11 июль, 475 нче карарының 2 пункты; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер карарларына үзгәрешләр кертү 

турында» 2017 ел, 7 декабрь, 949 нчы карарының 2 пункты. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  


