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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2018 ел, 24 декабрь, 1214 нче 

карары белән расланган Татарстан 

Республикасының норматив хокукый 

актлары (муниципаль хокукый актлар) 

белән каралган, шул исәптән Россия 

Федерациясенең тапшырылган вәкаләт-

ләрен һәм Россия Федерациясенең һәм 

Татарстан Республикасының уртак 

карамагындагы мәсьәләләр буенча вәка-

ләтләрне гамәлгә ашырганда, гомумроссия 

база (тармак) исемлекләренә (классифи-

каторларына) кертелмәгән дәүләт һәм 

муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең һәм 

эшләрнең төбәк исемлегенә (классифи-

каторына) үзгәрешләр кертү турында 
 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының норматив хокукый актлары (муниципаль хокукый актлар) белән 

каралган, шул исәптән Россия Федерациясенең тапшырылган вәкаләтләрен һәм 

Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының уртак карамагындагы 

мәсьәләләр буенча вәкаләтләрне гамәлгә ашырганда, гомумроссия база (тармак) 

исемлекләренә (классификаторларына) кертелмәгән дәүләт һәм муниципаль хезмәт 

күрсәтүләрнең һәм эшләрнең төбәк исемлеген (классификаторын) раслау 

турында»2018 ел, 24 декабрь, 1214 нче карары белән расланган Татарстан 

Республикасының норматив хокукый актлары (муниципаль хокукый актлар) белән 

каралган, шул исәптән Россия Федерациясенең тапшырылган вәкаләтләрен һәм 
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Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының уртак карамагындагы 

мәсьәләләр буенча вәкаләтләрне гамәлгә ашырганда, гомумроссия база (тармак) 

исемлекләренә (классификаторлары) кертелмәгән дәүләт һәм муниципаль хезмәт 

күрсәтүләрнең һәм эшләрнең төбәк исемлегенә (классификаторына) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

3 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«3. Әйләнә-тирә мохитне саклау  
 

3.1. Табигать ком-

плексларын, 

уникаль һәм 

эталон табигать 

кишәрлекләрен 

һәм объектлар-

ны саклау 

хайваннар 

дөньясы 

объектла-

рын (си-

рәк очрый 

торган 

һәм юкка 

чыгу 

куркыны-

чы яный 

торган 

объект-

ларны 

кертеп) 

һәм алар-

ның яшәү 

мохитен 

саклау 

буенча 

чаралар 

үткәрү 

 

азык ба-

сула-

рын, 

туклан-

дыру 

мәй-

данчык-

ларын, 

су эчерә 

торган 

урын-

нарны, 

ияләш-

терү 

урын-

нарын, 

катыр 

туфрак-

лар, 

ясалма 

оялар 

булдыру 

  эш түләүсез 

дәүләт 

эше  

92.53 01.07.2014 31.12.2099 Татарстан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә, 

юридик 

зат, фи-

зик зат, 

дәүләт 

хаки-

мия-

тенең 

башкар-

ма орга-

ны, му-

ници-

паль 

берәм-

лекнең 

җирле 

үзидарә 

органы 

объектлар 

саны, 

берәмлек 

  юк юк 1) «Махсус сакланыла 

торган табигать террито-

рияләре турында» 1995 

елның 14 мартындагы 

33-ФЗ номерлы 

Федераль закон; 

2) «Хайваннар дөньясы 

турында» 1995 елның            

24 апрелендәге 52-ФЗ 

номерлы Федераль закон 

(6 статья) ; 

3) «Ау турында һәм 

аучылык ресурсларын 

саклау турында һәм Рос-

сия Федерациясенең ае-

рым закон актларына 

үзгәрешләр кертү ха-

рында» 2009 елның        

24 июлендәге 209-ФЗ 

номерлы Федераль закон 

(47 статья) ; 

4) Россия Федерациясе 

Табигать ресурслары һәм 

экология министрлыгы-

ның «Биотехник чаралар 

төрләрен һәм составын, 

шулай ук аучылык бай-

лыкларын саклау макс-

атларында аларны 

үткәрү тәртибен раслау 

турында» 2010 елның        

24 декабрендәге 560 

номерлы боерыгы; 

5) Татарстан Республи-

касы Экология кодексы 

(8 статья); 

6) Татарстан Респуб-

ликасы Министрлар 

Кабинетының «Төбәк 

әһәмиятендәге махсус 

сакланыла торган 

табигать территория-

ләрен саклау һәм 

алардан файдалану 

өлкәсендә төбәк дәүләт 

күзәтчелеген гамәлгә 

ашыру тәртибен раслау 

турында» 2013 ел,          

13 апрель, 249 нчы 

карары 

чаралар 

үткәрүгә 

җәлеп 

ителгән 

мәйдан, 

гектар 

үткәрелгән 

чаралар 

турында 

актлар 

саны, 

берәмлек 

3.2. Табигать ком- хайван- азыклар  эш түләүсез 92.53 01.07.2014 31.12.2099 Татарстан бюд- җәмгы- объектлар   юк юк 1) «Махсус сакланыла 
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плексларын, уни-

каль һәм эталон 

табигать кишәр-

лекләрен һәм 

объектларны 

саклау 

нар 

дөньясы 

объектла-

рын (си-

рәк очрый 

торган 

һәм юкка 

чыгу 

куркыны-

чы яный 

торган 

объект-

ларны 

кертеп) 

һәм алар-

ның яшәү 

мохитен 

саклау 

буенча 

чаралар 

үткәрү 

әзерләү 

һәм 

саклау 

дәүләт 

эше  

Респуб-

ликасы 

жет ять мән-

фәгать-

ләрендә, 

юридик 

зат, фи-

зик зат, 

дәүләт 

хакими-

ятенең 

башкар-

ма орга-

ны, му-

ници-

паль 

берәм-

лекнең 

җирле 

үзидарә 

органы 

саны, 

берәмлек 

торган табигать террито-

рияләре турында»          

1995 елның 14 мартын-

дагы 33-ФЗ номерлы 

Федераль закон; 

2) «Хайваннар дөньясы 

турында» 1995 елның            

24 апрелендәге 52-ФЗ 

номерлы Федераль закон 

(6 статья); 

3) «Ау турында һәм 

аучылык ресурсларын 

саклау турында һәм Рос-

сия Федерациясенең ае-

рым закон актларына 

үзгәрешләр кертү ту-

рында» 2009 елның 24 

июлендәге 209-ФЗ 

номерлы Федераль закон 

(47 статья) ; 

4) Россия Федерациясе 

Табигать ресурслары һәм 

экология министрлыгы-

ның «Биотехник чаралар 

төрләрен һәм составын, 

шулай ук аучылык бай-

лыкларын саклау макс-

атларында аларны 

үткәрү тәртибен раслау 

турында» 2010 елның        

24 декабрендәге 560 но-

мерлы боерыгы; 

5) Татарстан Республи-

касы Экология кодексы 

(8 статья); 

6) Татарстан Респуб-

ликасы Министрлар 

Кабинетының «Төбәк 

әһәмиятендәге махсус 

сакланыла торган 

табигать территория-

ләрен саклау һәм 

алардан файдалану 

өлкәсендә төбәк дәүләт 

күзәтчелеген гамәлгә 

ашыру тәртибен раслау 

турында» 2013 ел, 13 

апрель, 249 нчы карары 

чаралар 

үткәрүгә 

җәлеп 

ителгән 

мәйдан, 

гектар 

әзерләнгән 

азык 

күләме, 

тонна 

үткәрелгән 

чаралар 

турында 

актлар 

саны, 

берәмлек 

3.3. Табигать ком-

плексларын, 

уникаль һәм 

эталон табигать 

хайван-

нар 

дөньясы 

объектла-

туклан-

дыру 

чаралары 

үткәрү 

 эш түләүсез 

дәүләт 

эше  

92.53 01.07.2014 31.12.2099 Татарстан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә, 

объектлар 

саны, 

берәмлек 

  юк юк 1) «Махсус сакланыла 

торган табигать террито-

рияләре турында» 1995 

елның 14 мартындагы 
   

чаралар 



5 
 

кишәрлекләрен 

һәм объектлар-

ны саклау 

рын (си-

рәк очрый 

торган 

һәм юкка 

чыгу 

куркыны-

чы яный 

торган 

объект-

ларны 

кертеп) 

һәм алар-

ның яшәү 

мохитен 

саклау 

буенча 

чаралар 

үткәрү 

юридик 

зат, фи-

зик зат, 

дәүләт 

хакими-

ятенең 

башкар-

ма орга-

ны, му-

ници-

паль 

берәм-

лекнең 

җирле 

үзидарә 

органы 

үткәрүгә 

җәлеп 

ителгән 

мәйдан, 

гектар  

33-ФЗ номерлы 

Федераль закон; 

2) «Хайваннар дөньясы 

турында» 1995 елның            

24 апрелендәге 52-ФЗ 

номерлы Федераль закон 

(6 статья); 

3) «Ау турында һәм 

аучылык ресурсларын 

саклау турында һәм Рос-

сия Федерациясенең ае-

рым закон актларына 

үзгәрешләр кертү ту-

рында» 2009 елның         

24 июлендәге 209-ФЗ 

номерлы Федераль закон 

(47 статья) ; 

4) Россия Федерациясе 

Табигать ресурслары һәм 

экология министрлыгы-

ның «Биотехник чаралар 

төрләрен һәм составын, 

шулай ук аучылык бай-

лыкларын саклау макс-

атларында аларны 

үткәрү тәртибен раслау 

турында» 2010 елның        

24 декабрендәге 560 но-

мерлы боерыгы; 

5) Татарстан Республи-

касы Экология кодексы 

(8 статья); 

6) Татарстан Респуб-

ликасы Министрлар 

Кабинетының «Төбәк 

әһәмиятендәге махсус 

сакланыла торган 

табигать территория-

ләрен саклау һәм 

алардан файдалану 

өлкәсендә төбәк дәүләт 

күзәтчелеген гамәлгә 

ашыру тәртибен раслау 

турында» 2013 ел, 13 

апрель, 249 нчы карары 

куела тор-

ган азык 

күләме, 

тонна 

үткәрелгән 

чаралар 

турында 

актлар 

саны, 

берәмлек 

3.4. Табигать ком-
плексларын, 
уникаль һәм 
эталон табигать 
кишәрлекләрен 
һәм объектлар-
ны саклау 

хайван-
нар 
дөньясы 
объектла-
рын (си-
рәк очрый 
торган 

хайван-
нар 
дөньясы 
объ-
ектлары 
санын 
тәртип-

 эш түләүсез 

дәүләт 

эше  

92.53 01.07.2014 31.12.2099 Татарстан 
Респуб-
ликасы 

бюд-
жет  

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә, 

юридик 

зат, фи-

питомник-
тагы хай-
ваннарның 
сирәк һәм 
юкка чыга 
торган 
төрләре 

  юк юк 1) «Махсус сакланыла 

торган табигать террито-

рияләре турында» 1995 

елның 14 мартындагы 

33-ФЗ номерлы Феде-

раль закон; 
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һәм юкка 
чыгу 
куркыны-
чы яный 
торган 
объект-
ларны 
кертеп) 
һәм алар-
ның яшәү 
мохитен 
саклау 
буенча 
чаралар 
үткәрү 

кә салу зик зат, 

дәүләт 

хакими-

ятенең 

башкар-

ма орга-

ны, му-

ници-

паль 

берәм-

лекнең 

җирле 

үзидарә 

органы 

саны, баш 2) «Хайваннар дөньясы 

турында» 1995 елның           

24 апрелендәге 52-ФЗ 

номерлы Федераль закон 

(61, 19, 23, 27 статьялар); 
3) Татарстан Республи-
касы Экология кодексы 
(126, 127, 131 статьялар); 
4) Татарстан Респуб-
ликасы Министрлар 
Кабинетының «Төбәк 
әһәмиятендәге махсус 
сакланыла торган 
табигать территория-
ләрен саклау һәм 
алардан файдалану 
өлкәсендә төбәк дәүләт 
күзәтчелеген гамәлгә 
ашыру тәртибен раслау 
турында» 2013 ел,           
13 апрель, 249 нчы 
карары 

питомник-
та үстерел-
гән һәм та-
бигый 
яшәү 
мохитенә 
чыга-
рылган 
хайваннар 
саны, баш 

3.5. Хайваннар 
дөньясы объ-
ектларын (шул 
исәптән сирәк 
һәм юкка чыгу 
куркынычы 
янаган объ-
ектларны кер-
теп) саклау ча-
раларын 
үткәрүне 
тәэмин итү 

һәркем 
файдала-
на алыр-
лык аучы-
лык җир-
сулары 
террито-
риясендә, 
аеруча 
саклана 
торган 
табигать 
террито-
риялә-
рендә һәм 
башка та-
бигать 
террито-
рияләрен-
дә хай-
ваннар 
дөньясы 
объектла-
рының 
(аучылык 
ресурс-
лары 
объектлар
ын 
кертеп) 
төрлеле-

  эш түләүсез 

дәүләт 

эше  

92.53 01.07.2014 31.12.2099 Татарстан 
Респуб-
ликасы 

бюд-
жет 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә, 

юридик 

зат, фи-

зик зат, 

дәүләт 

хакими-

ятенең 

башкар-

ма орга-

ны, му-

ници-

паль 

берәм-

лекнең 

җирле 

үзидарә 

органы 

чаралар 
саны, 
берәмлек 

  юк юк 1) «Махсус сакланыла 

торган табигать 

территорияләре 

турында»  

1995 елның 14 мартын-

дагы 33-ФЗ номерлы 

Федераль закон; 

2) «Хайваннар дөньясы 

турында» 1995 елның      

24 апрелендәге 52-ФЗ 

номерлы Федераль закон 

(61, 19, 23, 27 статьялар); 
3) Татарстан 
Республикасы Экология 
кодексы (126, 127, 131 
статьялар); 
4) Татарстан Респуб-
ликасы Министрлар 
Кабинетының «Төбәк 
әһәмиятендәге махсус 
сакланыла торган 
табигать территория-
ләрен саклау һәм 
алардан файдалану 
өлкәсендә төбәк дәүләт 
күзәтчелеген гамәлгә 
ашыру тәртибен раслау 
турында» 2013 ел,                 
13 апрель, 249 нчы 
карары 

   рейдлар 
белән 
чыгулар 
саны, 
берәмлек 

хайваннар 
саны, баш 
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ген 
саклау 
һәм 
тәэмин 
итеп тору 

3.6. Хайваннар 
дөньясы объ-
ектларын (шул 
исәптән сирәк 
һәм юкка чыгу 
куркынычы 
янаган объ-
ектларны кер-
теп) саклау ча-
раларын 
үткәрүне 
тәэмин итү 

туклан-
дыру ча-
ралары 
үткәрү 

  эш түләүсез 

дәүләт 

эше  

92.53 01.07.2014 31.12.2099 Татарстан 
Респуб-
ликасы 

бюд-
жет  

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә, 

юридик 

зат, фи-

зик зат, 

дәүләт 

хакими-

ятенең 

башкар-

ма орга-

ны, му-

ници-

паль 

берәм-

лекнең 

җирле 

үзидарә 

органы 

чаралар 
саны, 
берәмлек 

  юк юк 1) «Махсус сакланыла 

торган табигать террито-

рияләре турында»              

1995 елның 14 мартын-

дагы 33-ФЗ номерлы 

Федераль закон; 

2) «Хайваннар дөньясы 

турында» 1995 елның    

24 апрелендәге 52-ФЗ 

номерлы Федераль закон 

(61, 19, 23, 27 статьялар); 
3) Татарстан Республи-
касы Экология кодексы 
(126, 127, 131 статьялар); 
4) Татарстан Респуб-
ликасы Министрлар 
Кабинетының «Төбәк 
әһәмиятендәге махсус 
сакланыла торган таби-
гать территорияләрен 
саклау һәм алардан 
файдалану өлкәсендә 
төбәк дәүләт күзәтче-
леген гамәлгә ашыру 
тәртибен раслау турын-
да» 2013 ел, 13 апрель, 
249 нчы карары 

рейдлар 
белән 
чыгулар 
саны, 
берәмлек 

хайваннар 
саны, баш 

куела тор-
ган азык 
күләме, 
тонна 

3.7. Хайваннарның 
сирәк һәм юкка 
чыга торган 
төрләрен 
саклау һәм үр-
четү буенча 
эшләр башкару 

хайван-
нарның 
сирәк һәм 
юкка чы-
га торган 
төрләрен 
саклау 
һәм үр-
четү 
буенча 
эшләр 
башкару 

азык ба-
сула-
рын, 
туклан-
дыру 
мәй-
данчык-
ларын, 
су эчерә 
торган 
урын-
нарны, 
ияләш-
терү 
урын-
нарын, 
катыр 
туфрак-
лар, 
ясалма 
оялар 

 эш түләүсез 

дәүләт 

эше  

92.53 01.07.2014 31.12.2099 Татарстан 
Респуб-
ликасы 

бюд-
жет  

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә, 

юридик 

зат, фи-

зик зат, 

дәүләт 

хакими-

ятенең 

башкар-

ма орга-

ны, му-

ници-

паль 

берәм-

лекнең 

җирле 

үзидарә 

органы 

чаралар 
саны, 
берәмлек 

  юк юк 1) «Махсус сакланыла 

торган табигать террито-

рияләре турында» 1995 

елның 14 мартындагы 

33-ФЗ номерлы Феде-

раль закон; 

2) «Хайваннар дөньясы 

турында» 1995 елның     

24 апрелендәге 52-ФЗ 

номерлы Федераль закон 

(61, 19, 23, 27 статьялар); 
3) Татарстан Республи-
касы Экология кодексы 
(126, 127, 131 статьялар); 
4) Татарстан Респуб-
ликасы Министрлар 
Кабинетының «Төбәк 
әһәмиятендәге махсус 
сакланыла торган таби-
гать территорияләрен 

чараларга  
җәлеп 
ителгән 
мәйдан, 
гектаров 

куела тор-
ган азык 
күләме, 
тонна  

үткәрелгән 
чаралар 
турында 
актлар са-
ны, 
берәмлек 

питомник-
тагы хай-
ваннарның 



8 
 

булдыру сирәк һәм 
юкка чыга 
торган 
төрләре 
саны, баш 

саклау һәм алардан 
файдалану өлкәсендә 
төбәк дәүләт күзәтче-
леген гамәлгә ашыру 
тәртибен раслау турын-
да» 2013 ел, 13 апрель, 
249 нчы карары 

   питомник-
та үстерел-
гән һәм та-
бигый 
яшәү 
мохитенә 
чыгарыл-
ган хай-
ваннар са-
ны, баш  

3.8. Елга урынна-
рын, сусакла-
гычлар һәм 
башка су объ-
ектларын чи-
старту, 
чишмәләр тер-
риториясен 
төзекләндерү 

   эш түләүсез 

дәүләт 

эше  

92.53 01.07.2014 31.12.2099 Татарстан 
Респуб-
ликасы 

бюд-
жет  

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә, 

юридик 

зат, фи-

зик зат, 

дәүләт 

хакими-

ятенең 

башкар-

ма орга-

ны, му-

ници-

паль 

берәм-

лекнең 

җирле 

үзидарә 

органы 

чаралар 
саны, 
берәмлек 

  юк юк 1) «Махсус сакланыла 

торган табигать террито-

рияләре турында» 1995 

елның 14 мартындагы 

33-ФЗ номерлы Феде-

раль закон; 

2) «Хайваннар дөньясы 

турында» 1995 елның       

24 апрелендәге 52-ФЗ 

номерлы Федераль закон 

(61, 19, 23, 27 статьялар); 
3) Татарстан Республи-
касы Экология кодексы 
(126, 127, 131 статьялар); 
4) Татарстан Респуб-
ликасы Министрлар 
Кабинетының «Төбәк 
әһәмиятендәге махсус 
сакланыла торган таби-
гать территорияләрен 
саклау һәм алардан 
файдалану өлкәсендә 
төбәк дәүләт күзәтче-
леген гамәлгә ашыру 
тәртибен раслау турын-
да» 2013 ел, 13 апрель, 
249 нчы карары 

3.9. Татарстан Рес-

публикасы 

милкендә бул-

ган җир 

кишәрлек-

ләрендә 

урнашкан ур-

маннарда (шул 

исәптән аеруча 

саклана торган 

төбәк әһәмия-

көнкүреш 

калдык-

лары һәм 

чүп-чар 

януны 

ачыклау 

һәм бе-

терү 

   эш түләүсез 

дәүләт 

эше  

92.53 28.10.2015 31.12.2099 Татарстан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет  

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә, 

юридик 

зат, фи-

зик зат, 

дәүләт 

хакими-

ятенең 

башкар-

объектлар 

саны, 

берәмлек 

  юк юк 1) Россия Федерациясе 

Урман кодексы 

(51, 531, 534, 82, 83, 84 

статьялар); 

2) Махсус сакланыла 

торган табигать террито-

рияләре турында»            

1995 елның 14 мартын-

дагы 33-ФЗ номерлы 

Федераль закон; 

3) «Хайваннар дөньясы 

   чараларга 
җәлеп 
ителгән 
мәйдан, 
гектар  

үткәрелгән 
чаралар 
турында 
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тендәге та-

бигать терри-

торияләрен 

кертеп) урман 

янгыннары 

барлыкка 

килүне һәм та-

ралуны кисәтү 

 

ма орга-

ны, му-

ници-

паль 

берәм-

лекнең 

җирле 

үзидарә 

органы 

актлар са-
ны, 
берәмлек 

турында» 1995 елның    

24 апрелендәге 52-ФЗ 

номерлы Федераль закон 

(61, 19, 23, 27 статьялар); 

4) «Җитештерү һәм кул-

лану калдыклары ту-

рында» 1998 елның        

24 июнендәге 89-ФЗ 

номерлы Федераль закон 

(6 статья); 

5) Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең 

«Урманнарны янгынга 

каршы төзекләндерү 

чаралары турында» 2011 

ел, 16 апрель, 281 нче 

карары; 

6) Татарстан Республи-

касы Экология кодексы 

(165 статья); 

7) «Татарстан Республи-

касында урманнардан 

файдалану турында» 

2008 елның 22 маендагы 

ТРЗ-22 номерлы Татар-

стан Республикасы 

Законы (3 статья); 

8) Татарстан Респуб-

ликасы Министрлар 

Кабинетының «Төбәк 

әһәмиятендәге махсус 

сакланыла торган таби-

гать территорияләрен 

саклау һәм алардан 

файдалану өлкәсендә 

төбәк дәүләт күзәтче-

леген гамәлгә ашыру 

тәртибен раслау турын-

да» 2013 ел, 13 апрель, 

249 нчы карары 

3.10. Татарстан Рес-

публикасы 

милкендә бул-

ган җир 

кишәрлек-

ләрендә 

урнашкан ур-

маннарда (шул 

исәптән аеруча 

саклана торган 

төбәк әһәмия-

махсус-

лашты-

рылган 

диспет-

черлык 

хезмәте 

функция-

ләрен 

гамәлгә 

ашыру 

   эш түләүсез 

дәүләт 

эше  

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татарстан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет  

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә, 

юридик 

зат, фи-

зик зат, 

дәүләт 

хакими-

ятенең 

башкар-

ма орга-

диспетчер-

лык хез-

мәтләре 

саны, 

берәмлек 

  юк юк 1) Россия Федерациясе 

Урман кодексы 

(51, 532 статьялар); 

2) Россия Федерациясе 

субъектларының баш-

карма хакимият орган-

нары өчен Россия Феде-

рациясенең Гражданнар 

оборонасы, гадәттән 

тыш хәлләр һәм табигый 

бәла-казалар салган 

зыяннарны бетерү эшлә-
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тендәге та-

бигать терри-

торияләрен 

кертеп) урман 

янгыннары 

барлыкка 

килүне һәм та-

ралуны кисәтү 

 

 

ны, му-

ници-

паль 

берәм-

лекнең 

җирле 

үзидарә 

органы 

ре министрлыгы тара-

фыннан расланган зур 

масштаблы гадәттән 

тыш хәлләргә һәм ян-

гыннарга чара күрүгә 

карата Россия Федераци-

ясе субъектларының 

әзерлеген арттыруга 

юнәлдерелгән чараларны 

гамәлгә ашыруны тәэ-

мин итү мәсьәләсе буен-

ча методик тәкъдимнәр 

( 1.7.1, 1.7.2 пунктчалар); 

3) Татарстан Республи-

касы Экология кодексы 

(165 статья); 

4) «Татарстан Республи-

касында урманнардан 

файдалану турында» 

2008 елның 22 маендагы 

ТРЗ-22 номерлы 

Татарстан Республикасы 

Законы (3 статья); 

5) Татарстан Республи-

касы Министрлар Каби-

нетының «Татарстан 

Республикасы террито-

риясендә янгынга каршы 

махсус режим кертү 

турында» 2017 ел, 3 ап-

рель, 212 нче карары 

3.11. Татарстан Рес-

публикасы 

милкендә бул-

ган җир 

кишәрлек-

ләрендә 

урнашкан ур-

маннарда (шул 

исәптән аеруча 

саклана торган 

төбәк әһәмия-

тендәге та-

бигать терри-

торияләрен 

кертеп) урман 

янгыннары 

барлыкка 

килүне һәм та-

ралуны кисәтү 

 

 

янгын 

күзәтү 

пунктла-

рын 

(вышка-

лар, мач-

талар, па-

вильон-

нар һәм 

башка 

күзәтү 

пунктла-

рын), ян-

гынга 

каршы 

инвентарь 

туплау 

пунктла-

рын 

җиһаз-

ландыру-

   эш түләүсез 

дәүләт 

эше  

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татарстан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет  

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә, 

юридик 

зат, фи-

зик зат, 

дәүләт 

хакими-

ятенең 

башкар-

ма орга-

ны, му-

ници-

паль 

берәм-

лекнең 

җирле 

үзидарә 

органы 

янгын 

күзәтү 

пунктлары 

саны, 

берәмлек 

  юк юк 1) Россия Федерациясе 

Урман кодексы 

(51, 531 статьялар); 

2) Татарстан Республи-

касы Экология кодексы 

(165 статья); 

3) «Татарстан Республи-

касында урманнардан 

файдалану турында» 

2008 елның 22 маендагы 

ТРЗ-22 номерлы 

Татарстан Республикасы 

Законы (3 статья); 

4) Татарстан Республи-

касы Министрлар Каби-

нетының «Татарстан 

Республикасы террито-

риясендә янгынга каршы 

махсус режим кертү 

турында» 2017 ел, 3 ап-

рель, 212 нче карары 

янгынга 
каршы ин-
вентарь 
туплау 
пунктлары 
саны 
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ны һәм 

эксплуа-

тация-

ләүне ое-

штыру  

3.12. Татарстан Рес-

публикасы 

милкендә бул-

ган җир 

кишәрлек-

ләрендә 

урнашкан ур-

маннарда (шул 

исәптән аеруча 

саклана торган 

төбәк әһәмия-

тендәге та-

бигать терри-

торияләрен 

кертеп) урман 

янгыннары 

барлыкка 

килүне һәм та-

ралуны кисәтү 

 

урман ян-

гыннарын 

ачыклау 

һәм 

исәпкә 

алу си-

стемасын, 

җир өсте, 

авиация 

яки кос-

мик чара-

лар кул-

ланып, 

аларның 

үсешен 

күзәтү 

система-

сын ое-

штыру 

   эш түләүсез 

дәүләт 

эше  

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татарстан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә, 

юридик 

зат, фи-

зик зат, 

дәүләт 

хакими-

ятенең 

башкар-

ма орга-

ны, му-

ници-

паль 

берәм-

лекнең 

җирле 

үзидарә 

органы 

урман 

кишәрлеге 

мәйданы, 

гектар 

  юк юк 1) Россия Федерациясе 

Урман кодексы 

(51, 532 статьялар); 

2) Татарстан Республи-

касы Экология кодексы 

(165 статья); 

3) «Татарстан Республи-

касында урманнардан 

файдалану турында» 

2008 елның 22 маендагы 

ТРЗ-22 номерлы 

Татарстан Республикасы 

Законы (3 статья); 

4) Татарстан Республи-

касы Министрлар Каби-

нетының «Татарстан 

Республикасы террито-

риясендә янгынга каршы 

махсус режим кертү 

турында» 2017 ел, 3 ап-

рель, 212 нче карары; 

 
7 бүлекнең 7.2 – 7.5 нче пунктларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«7.2. Балалар, 

үсмерләр һәм 

яшьләрнең 

ялын оештыру 

түгәрәк-

ләр һәм 

секцияләр 

    эш түләүсез 

дәүләт 

(муници-

паль) эше  

92.51; 

75.13; 

85.32; 

92.62 

02.10.2015 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы, 

муници-

паль  

берәм-

лек 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

физик 

зат 

түгәрәкләр 

һәм 

секцияләр 

саны, 

берәмлек 

  юк юк 1) «Балигъ булмаганнар-

ның күзәтүчесезлеген 

һәм хокук бозуларын 

профилактикалау систе-

масы нигезләре турын-

да» 1999 елның  

24 июнендәге 120-ФЗ 

номерлы Федераль закон 

(17, 25 статьялар); 

2) «Россия Федерация-

сендә җирле үзидарәне 

оештыруның гомуми 

принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрен-

дәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль закон  

(14, 16 статьялар); 

3) «Татарстан Республи-

касында җирле үзидарә 

турында» 2004 елның       

28 июлендәге ТРЗ-45 но-

мерлы Татарстан Рес-

публикасы Законы  

шөгыльлә-

нүчеләр 

саны, кеше 
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(15, 16, 17 статьялар); 

4) Татарстан Респуб-

ликасы Министрлар 

Кабинетының «Татар-

стан Республикасында 

балалар, үсмерләр һәм 

яшьләр арасында спорт-

сәламәтләндерү эшен 

яхшырту чаралары ту-

рында» 1999 ел,  

20 декабрь, 826 нчы 

карары (3 – 15 пунктлар) 

7.3. Балалар, 

үсмерләр һәм 

яшьләрнең 

ялын оештыру 

мәдәни-ял, 

спорт-

масса-

күләм 

чаралар 

    эш түләүсез 

дәүләт 

(муници-

паль) эше  

92.51; 

75.13; 

85.32; 

92.62 

02.10.2015 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы, 

муници-

паль  

берәм-

лек 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

физик 

зат 

чаралар 

саны, 

берәмлек 

  юк юк 1) «Балигъ булмаганнар-

ның күзәтүчесезлеген 

һәм хокук бозуларын 

профилактикалау систе-

масы нигезләре турын-

да» 1999 елның  

24 июнендәге 120-ФЗ 

номерлы Федераль закон 

(17, 25 статьялар); 

2) «Россия 

Федерациясендә җирле 

үзидарәне оештыруның 

гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 

октя-брендәге 131-ФЗ 

номер-лы Федераль 

закон  

(14, 16 статьялар); 

3) «Татарстан Республи-

касында җирле үзидарә 

турында» 2004 елның  

28 июлендәге ТРЗ-45 но-

мерлы Татарстан Рес-

публикасы Законы  

(15, 16, 17 статьялар); 

4) Татарстан Респуб-

ликасы Министрлар 

Кабинетының «Татар-

стан Республикасында 

балалар, үсмерләр һәм 

яшьләр арасында спорт-

сәламәтләндерү эшен 

яхшырту чаралары ту-

рында» 1999 ел,  

20 декабрь, 826 нчы 

карары (3 – 15 пунктлар) 

шөгыльлә-

нүчеләр 

саны, кеше 
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7.4. Балалар, 

үсмерләр һәм 

яшьләрнең 

ялын оештыру 

иҗтима-

гый 

берләш-

мәләр 

    эш түләүсез 

дәүләт 

(муници-

паль) эше  

92.51; 

75.13; 

85.32; 

92.62 

02.10.2015 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы, 

муници-

паль  

берәм-

лек 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

физик 

зат 

иҗтимагый 

берләш-

мәләр са-

ны, 

берәмлек 

  юк юк 1) «Балигъ булмаганнар-

ның күзәтүчесезлеген 

һәм хокук бозуларын 

профилактикалау систе-

масы нигезләре турын-

да» 1999 елның  

24 июнендәге 120-ФЗ 

номерлы Федераль закон 

(17, 25 статьялар); 

2) «Россия Федерация-

сендә җирле үзидарәне 

оештыруның гомуми 

принциплары турында» 

2003 елның 6 октя-

брендәге 131-ФЗ номер-

лы Федераль закон  

(14, 16 статьялар); 

3) «Татарстан Республи-

касында җирле үзидарә 

турында» 2004 елның  

28 июлендәге ТРЗ-45 но-

мерлы Татарстан Рес-

публикасы Законы  

(15, 16, 17 статьялар); 

4) Татарстан Респуб-

ликасы Министрлар 

Кабинетының «Татар-

стан Республикасында 

балалар, үсмерләр һәм 

яшьләр арасында спорт-

сәламәтләндерү эшен 

яхшырту чаралары ту-

рында» 1999 ел,  

20 декабрь, 826 нчы 

карары (3 – 15 пунктлар) 

шөгыльлә-

нүчеләр 

саны, кеше 

7.5. Балалар, 

үсмерләр һәм 

яшьләрнең 

ялын оештыру 

башка ял 

итү 

эшчән-

леге 

    эш түләүсез 

дәүләт 

(муници-

паль) эше  

92.51; 

75.13; 

85.32; 

92.62 

02.10.2015 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы, 

муници-

паль  

берәм-

лек 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

физик 

зат 

чаралар 

саны, 

берәмлек 

  юк юк 1) «Балигъ булмаганнар-

ның күзәтүчесезлеген 

һәм хокук бозуларын 

профилактикалау систе-

масы нигезләре турын-

да» 1999 елның  

24 июнендәге 120-ФЗ 

номерлы Федераль закон 

(17, 25 статьялар); 

2) «Россия Федерация-

сендә җирле үзидарәне 

оештыруның гомуми 

принциплары турында» 

2003 елның 6 октя-

брендәге 131-ФЗ номер-

лы Федераль закон  

(14, 16 статьялар); 

шөгыльлә-

нүчеләр 

саны, кеше 



14 
 

3) «Татарстан Республи-

касында җирле үзидарә 

турында» 2004 елның  

28 июлендәге ТРЗ-45 но-

мерлы Татарстан Рес-

публикасы Законы  

(15, 16, 17 статьялар); 

4) Татарстан Респуб-

ликасы Министрлар 

Кабинетының «Татар-

стан Республикасында 

балалар, үсмерләр һәм 

яшьләр арасында спорт-

сәламәтләндерү эшен 

яхшырту чаралары ту-

рында» 1999 ел,  

20 декабрь, 826 нчы 

карары (3 – 15 пунктлар) 
 

11 бүлекнең 11.12 нче пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
 

«11.12. Вазыйфаи 

затларга, 

дәүләт орган-

нарына, җирле 

үзидарә 

органнарына 

һәм дәүләт, 

муниципаль 

учреж-

дениеләргә 

транспорт 

хезмәте күр-

сәтүне оешты-

ру һәм гамәлгә 

ашыру 

Вазыйфаи 

затларга, 

дәүләт 

орган-

нарына, 

җирле 

үзидарә 

органнар

ына һәм 

Татарстан 

Республи

касының 

норматив 

хокукый 

актлары 

белән 

билгелән-

гән очрак-

ларда 

дәүләт, 

муници-

паль 

учреж-

дениеләр-

гә, муни-

ципаль 

берәм-

лекләрнең 

җирле 

үзидарә 

органна-

    эш түләүсез 

дәүләт 

(муници-

паль) эше  

60.23 14.01.2016 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы, 

муници-

паль  

берәм-

лек 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

физик 

зат, 

юридик 

зат 

транспорт 

чаралары 

саны, 

берәмлек 

 

  юк юк 1) «Россия Федерациясе 

субъектлары дәүләт 

хакимиятенең закон 

чыгару (вәкиллекле) һәм 

башкарма органнарын 

оештыруның гомуми 

принциплары турында» 

1999 елның 6 октябрен-

дәге 184-ФЗ номерлы  

Федераль закон  

(261 статьяның 1, 2, 3 нче 

пунктлары, 262, 263 

статьялар); 

22) «Россия Федерация-

сендә җирле үзидарәне 

оештыруның гомуми 

принциплары турында» 

2003 елның 6 октя-

брендәге 131-ФЗ номер-

лы Федераль закон  

(14, 16 статьялар); 

3) «Татарстан Республи-

касында җирле үзидарә 

турында» 2004 елның  

28 июлендәге ТРЗ-45 

номерлы Татарстан  

Республикасы Законы  

(15, 16, 17 статьялар); 

4) Татарстан Респуб-

ликасы Министрлар 

Кабинетының «Татар-
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рына 

авто-

транспорт 

хезмәте 

күрсәтү 

стан Республикасында 

балалар, үсмерләр һәм 

яшьләр арасында спорт-

сәламәтләндерү эшен 

яхшырту чаралары ту-

рында» 1999 ел,  

20 декабрь, 826 нчы 

карары (3 – 15 пунктлар) 
 

18 бүлекнең 18.35 нче пунктындагы 14 графада «чаралар саны, берәмлек» сүзләрен «яссылык корылмалары һәм спорт заллары мәйданы, кв.метр» сүзләренә алыштырырга; 

20 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

 

«20. Урман  хуҗалыгы 
 

20.1. Урманнарны 

янгыннан 

саклау өчен 

билгеләнгән 

урман юлларын 

булдыру 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

объектлар-

ның 

озынлыгы, 

километр 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 531, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.2. Урманнарны 

янгыннан 

саклау өчен 

билгеләнгән 

урман юлларын 

реконструкци-

яләү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

объектлар-

ның 

озынлыгы, 

километр 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 531, 82, 83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.3. Урманнарны 

янгыннан 

      эш түләүсез 

дәүләт 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

бюд-

жет, 

җәмгы-

ять мән-

объектлар-

ның 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
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саклау өчен 

билгеләнгән 

урман юлларын 

эксплуатация-

ләү 

эше Респуб-

ликасы 

авто-

ном 

фәгать-

ләрендә 

озынлыгы, 

километр 

(507, 531, 82, 83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.4. Урманнарны 

саклау һәм 

яклау буенча 

авиация 

эшләрен үткәрү 

максатларында 

кулланыла тор-

ган верто-

летлар өчен 

утырту мәй-

данчыклары 

төзү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

вертолетлар 

өчен утыр-

ту мәй-

данчыкла-

ры саны, 

берәмлек 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 
статьялар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология 
министрлыгының 
«Урман мөнәсәбәт-ләре 
өлкәсендә Россия 
Федерациясе 
субъектларының дәүләт 
хакимияте органнарына 
тапшырылган Россия 
Федерациясенең аерым 
вәка-ләтләрен гамәлгә 
ашыру чаралары 
исемлеген рас-лау ту-
рында» 2018 елның 13 
июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.5. Урманнарны 
саклау һәм 
яклау буенча 
авиация эш-
ләрен үткәрү 
максатларында 
кулланыла тор-
ган самолетлар 
өчен утырту 
мәйданчыкла-
ры төзү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

самолетлар 

өчен утыр-

ту мәй-

данчыкла-

ры саны, 

берәмлек 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
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лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.6. Урманнарны 

саклау һәм 

яклау буенча 

авиация 

эшләрен үткәрү 

максатларында 

кулланыла тор-

ган верто-

летлар өчен 

утырту мәй-

данчыкларын 

реконструк-

цияләү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

вертолетлар 

өчен утыр-

ту мәй-

данчыкла-

ры саны, 

берәмлек 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 
статьялар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология 
министрлыгының 
«Урман мөнәсәбәт-ләре 
өлкәсендә Россия 
Федерациясе 
субъектларының дәүләт 
хакимияте органнарына 
тапшырылган Россия 
Федерациясенең аерым 
вәка-ләтләрен гамәлгә 
ашыру чаралары 
исемлеген рас-лау ту-
рында» 2018 елның 13 
июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.7. Урманнарны 

саклау һәм 

яклау буенча 

авиация эш-

ләрен үткәрү 

максатларында 

кулланыла тор-

ган самолетлар 

өчен утырту 

мәйданчыкла-

рын рекон-

струкцияләү  

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

самолетлар 

өчен утыр-

ту мәй-

данчыкла-

ры саны, 

берәмлек 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.8. Урманнарны 

саклау һәм 

яклау буенча 

авиация 

эшләрен үткәрү 

максатларында 

кулланыла тор-

ган верто-

летлар өчен 

утырту мәй-

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

вертолетлар 

өчен утыр-

ту мәй-

данчыкла-

ры саны, 

берәмлек 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
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данчыкларын 

эксплуатация-

ләү  

те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.9. Урманнарны 

саклау һәм 

яклау буенча 

авиация эш-

ләрен үткәрү 

максатларында 

кулланыла тор-

ган самолетлар 

өчен утырту 

мәйданчыкла-

рын эксплуата-

цияләү  

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

самолетлар 

өчен утыр-

ту мәй-

данчыкла-

ры саны, 

берәмлек 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.10. Урман межала-
рын, янгынга 
каршы буш 
аралар булдыру 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

объектлар 
озынлыгы, 
километр 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.11. Янгынга кар-
шы минерал-
лаштырылган 
полосалар 
булдыру 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

объектлар 
озынлыгы, 
километр 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
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ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.12. Янгын су-
лыкларын һәм 
янгынга каршы 
су белән 
тәэмин итү чы-
ганакларына 
керү юлларын 
урнаштыру 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

сулыклар 
саны, 
берәмлек 
 
 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.13. Гидромелиора-
ция эшләрен 
үткәрү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

каналлар 
озынлыгы, 
километр  

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.14. Урман утырт-
маларының 
токым со-
ставын сайлап 
кисеп җайга 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
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салу юлы белән 
урманнарның 
табигый янгын 
куркынычын 
киметү 

Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.15. Чыбык-чабык, 

урман 

агачлары 

астындагы 

коры-сары, 

корыган үлән 

һәм башка 

урман янучан 

материалларын 

янгынга каршы 

контрольдә 

тотыла торган 

профилактик 

яндыру үткәрү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 531, 82, 83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.16. Урман межалар 

чистарту, ян-

гынга каршы 

буш урыннар-

ны карау 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

объектлар 

озынлыгы, 

километр 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 531, 82, 83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.17. Янгынга кар-

шы минерал-

      эш түләүсез 

дәүләт 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар- бюд-

жет, 

җәмгы-

ять мән-

объектлар 

озынлыгы, 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
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лаштырылган 

полосаларны 

чистарту һәм 

яңарту 

эше стан 

Респуб-

ликасы 

авто-

ном 

фәгать-

ләрендә 

километр (507, 531, 82, 83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.18. Янгын сулык-

ларын һәм 

янгынга каршы 

су белән тәэмин 

итү чыганак-

ларына керү 

юлларын 

эксплуа-

тацияләү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

сулыклар 

саны, 

берәмлек 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.19. Урманнарда 

яшәүче граж-

даннарның ял 

итү зоналарын 

төзекләндерү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

төзеклән-

дерелгән ял 

итү зонала-

ры саны, 

берәмлек 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
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257 номерлы боерыгы 

20.20. Шлагбаумнар 
урнаштыру, 
янгын куркы-
нычсызлыгын 
тәэмин итү 
максатларында 
гражданнарның 
урманнарда 
булуын 
чикләүне 
тәэмин итә 
торган 
киртәләр 
урнаштыру 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

шлагбаум-

нар, 

киртәләр 

саны, 

берәмлек 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.21. Шлагбаумнар-

ны, янгын 

куркынычсыз-

лыгын тәэмин 

итү максатла-

рында граж-

даннарның ур-

маннарда бу-

луын чикләүне 

тәэмин итә 

торган 

киртәләрне 

реконструкция

ләү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

шлагбаум-

нар, 

киртәләр 

саны, 

берәмлек 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.22. Янгыннан 
ышыклый 
торган киртә-
ләр булдыру 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

ышыклау 
киртәләре 
озынлыгы, 
километр 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
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чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.23. Янгыннан 
ышыклый 
торган 
киртәләрне 
карап тоту 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

ышыклау 
киртәләре 
озынлыгы, 
километр 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.24. Яфраклы 
агачлар 
урманы 
буйларын ясау 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

яфраклы 
агачлар 
урманы 
буйлары, 
километр 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.25. Урманнарда 

янгын куркы-

нычсызлыгы 

чаралары ту-

рындагы 

мәгълүматны 

үз эченә алган 

стендлар, бил-

геләр һәм 

күрсәткечләр 

булдыру һәм 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

стендлар, 

билгеләр 

һәм 

күрсәткеч-

ләр саны 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
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урнаштыру рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.26. Урманнарда 
янгын куркы-
нычлыгын һәм 
урманнарга 
җир                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
өстендә пат-
рульлек итү 
юлы белән ян-
гын куркы-
нычлыгын мо-
ниторинглау 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 

кишәрлеге 

мәйданы, 

гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 531, 82, 83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.27. Урман янгын-

нарын сүндерү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 

кишәрлеге 

мәйданы, 

гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.28. Урман патоло-

гиясен тикшерү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 

кишәрлеге 

мәйданы, 

гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
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Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.29. Зарарлы орга-
низмнар чыга-
накларын тик-
шерү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 

кишәрлеге 

мәйданы, 

гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.30. Зарарлы орга-
низмнар чыга-
накларын бе-
терү, җир өсте 
алымы, химик 
ысул белән 
башкарганда 
зарарлы орга-
низмнар санын 
юк итү яки ки-
метү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.31. Зарарлы орга-
низмнар чыга-
накларын бе-
терү, җир өсте 
алымы, биоло-
гик ысул белән 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 

кишәрлеге 

мәйданы, 

гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
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башкарганда 
зарарлы орга-
низмнар санын 
юк итү яки ки-
метү 

экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.32. Зарарлы орга-

низмнар чыга-

накларын бе-

терү, авиация 

алымы, химик 

ысул белән 

башкарганда 

зарарлы орга-

низмнар санын 

юк итү яки ки-

метү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 

кишәрлеге 

мәйданы, 

гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.33. Зарарлы орга-
низмнар чыга-
накларын бе-
терү, авиация 
алымы, 
биологик ысул 
белән башкар-
ганда зарарлы 
организмнар 
санын юк итү 
яки киметү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 

кишәрлеге 

мәйданы, 

гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.34 Зарарлы орга-

низмнар чыга-

накларын бе-

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

бюд-

жет, 

авто-

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

урман 

кишәрлеге 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
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терү, зарарлы 

организмнар 

белән зарар-

ланган урман 

утыртмалары-

ның төрен һәм 

яшь составын 

җайга салу 

максатларын-

да урман 

утыртмаларын 

кисү, ау агач-

ларын кисү һәм 

кую 

ликасы ном ләрендә мәйданы, 

гектар 

лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.35. Зарарлы орга-

низмнар чыга-

накларын бе-

терү, зарарлы 

организмнар 

белән зарар-

ланган урман 

утыртмалары-

ның төрен һәм 

яшь составын 

җайга салу 

максатларын-

да урман 

утыртмаларын 

кисү, зарарлы 

организмнар 

чыганаклары 

булган урман 

утыртмаларын 

кисү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 

кишәрлеге 

мәйданы, 

гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.36. Зарарлы орга-
низмнар бар-
лыкка килүне 
кисәтү, урман-
нарны саклау 
буенча профи-
лактика чара-
лары, биотех-
ник чаралар 
үткәрү, бөҗәк 
ашый торган 
кортларның 
һәм башка 
бөҗәк ашый 
торган хайван-
нарның яшәү 
һәм үрчетү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
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шартларын  
яхшырту 

ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.37. Зарарлы орга-
низмнар бар-
лыкка килүне 
кисәтү, урман-
нарны саклау 
буенча профи-
лактика чара-
лары, биотех-
ник чаралар 
үткәрү, 
бөҗәкләр-
энтомофаглар-
ның яшәү уры-
нын саклау, 
аларны чыгару, 
таратып 
урнаштыру һәм 
интродукция-
ләү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 

кишәрлеге 

мәйданы, 

гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.38. Зарарлы орга-
низмнар бар-
лыкка килүне 
кисәтү, урман-
нарны саклау 
буенча профи-
лактика чара-
лары, биотех-
ник чаралар 
үткәрү, нектар 
бирә торган 
үлән үсемлек-
ләр чәчү  

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 

кишәрлеге 

мәйданы, 

гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.39. Зарарлы орга-
низмнар бар-
лыкка килүне 
кисәтү, урман-
нарны саклау 
буенча профи-
лактика чара-
лары, урман 
хуҗалыгы ча-
ралары, имин 
булмаган чор-
ларда урман 
утыртмалары-
ның тотрыклы-

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар  
 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
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лыгын арттыру 
өчен ашлама-
лар һәм мине-
раль өстәмәләр 
куллану, агач-
ларны дәвалау 

ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.40. Зарарлы орга-
низмнар бар-
лыкка килүне 
кисәтү, санита-
рия-савыктыру 
чаралары, са-
нитария мак-
сатларында то-
таштан агачлар 
кисү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы 
(507, 61,  64,  82,  83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.41. Зарарлы орга-

низмнар бар-

лыкка килүне 

кисәтү, санита-

рия-савыктыру 

чаралары, са-

нитария мак-

сатларында 

сайлап алып 

агачлар кисү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 

кишәрлеге 

мәйданы, 

гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 602, 607, 82, 83 ста-

тьялар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.42. Зарарлы орга-
низмнар бар-
лыкка килүне 
кисәтү, санита-
рия-савыктыру 
чаралары, ярак-
сыз агачларны 
җыештыру 
 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 602, 607, 82, 83 ста-

тьялар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 
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Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.43. Зарарлы орга-
низмнар бар-
лыкка килүне 
кисәтү, санита-
рия-савыктыру 
чаралары, ярак-
сыз агачларны 
җыештыру 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

авария 
хәлендәге 
агачлар са-
ны, данә 
 
 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 602, 607, 82, 83 ста-

тьялар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.44. Ачык тамыр 

системалы ор-

лыклар утырту 

юлы белән 

ясалма урман 

торгызу 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман тор-

гызу өчен 

билгелән-

гән урман 

кишәрлеге 

мәйданы, 

гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.45. Ябык тамыр 

системалы ор-

лыклар утырту 

юлы белән 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман тор-

гызу өчен 

билгелән-

гән урман 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 
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ясалма урман 

торгызу 

кишәрлеге 

мәйданы, 

гектар 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.46. Үсентеләр 

(ботаклар) 

утырту юлы 

белән ясалма 

урман торгызу 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.47. Урман үсем-

лекләре ор-

лыкларын чәчү 

юлы белән 

ясалма урман 

торгызу 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-
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ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.48. Табигый про-

цесслар нәти-

җәсендә таби-

гый урман тор-

гызуны үткәрү  

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.49. Урман утырт-
малары астын-
да яңадан үсеп 
чыккан урман 
утыртмалары-
ның төп урман 
төрләренең 
яшәргә сәләтле 
буынын (яшь 
агач) саклап 
калу юлы 
белән табигый 
урман торгызу 
(табигый урман 
торгызуга бу-
лышлык күр-
сәтү) 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.50. Урман утырт-

малары булма-

ган мәйданнар-

да төп агач ур-

ман төрләренең 

яшь агачларын 

карау юлы 

белән табигый 

урман торгызу 

(табигый урман 

торгызуга бу-

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-
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лышлык күр-

сәтү) 

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.51. Өлгергән һәм 
озак үсеп утыр-
ган агачларны 
планлаштырып 
кисү урынна-
рында һәм 
урман кисенде-
ләрендә туфрак 
өслеген мине-
раллаштыру 
юлы белән та-
бигый урман 
торгызу (та-
бигый урман 
торгызуга бу-
лышлык күр-
сәтү) 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман тор-
гызуны 
үткәрү өчен 
билгелән-
гән урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар  

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.52. Орлыклык 

агачлар, 

куртиннар һәм 

төркемнәр кал-

дыру юлы 

белән табигый 

урман торгызу 

(табигый урман 

торгызуга бу-

лышлык күр-

сәтү) 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.53. Урман кишәр-

лекләре мәй-

даннарын 

әйләндереп алу 

юлы белән та-

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 
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бигый урман 

торгызу (та-

бигый урман 

торгызуга бу-

лышлык күр-

сәтү) 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.54. Агачларның 
тамыр җибәрү 
сәләтен киметү 
(арборицидлар 
иньекциясе яки 
боҗраландыру) 
юлы белән 
табигый урман 
торгызу (та-
бигый урман 
торгызуга бу-
лышлык күр-
сәтү) 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.55. Урманнарны 
табигый һәм 
ясалма торгы-
зуны берләш-
терү хисабына 
катнаш урман 
торгызу 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-
жет-
ное 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман тор-
гызу өчен 
билгелән-
гән урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар  

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  



35 
 

257 номерлы боерыгы 

20.56. Урман үсем-

лекләренең 

үсентеләрен, 

чәчкеннәрен, 

ботакларын 

утырту яки 

орлыкларын 

чәчү 

ысулларын 

кулланып, 

ясалма урман 

утыртмалары 

булдыру юлы 

белән урман 

үрчетү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.57. Үсемлекләрне 

үлән һәм туф-

рак өемнәрен-

нән, ком салу-

дан, туфракны 

су юып һәм 

җил өреп алып 

китүдән, сал-

кыннан исән 

калудан кул 

белән тәртипкә 

китерү юлы 

белән урман 

культураларын 

агротехник 

карау 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 
циясе Урман кодексы» 
(507, 61, 65, 82, 83 статья-
лар); 
2) Россия Федерациясе 
Табигый байлыклар һәм 
экология министрлыгы-
ның «Урман мөнәсәбәт-
ләре өлкәсендә Россия 
Федерациясе субъектла-
рының дәүләт хакимия-
те органнарына тапшы-
рылган Россия Федера-
циясенең аерым вәка-
ләтләрен гамәлгә ашыру 
чаралары исемлеген рас-
лау турында» 2018 ел-
ның 13 июнендәге  
257 номерлы боерыгы 

20.58. Культуралар 

рәтләрендә һәм 

рәт араларында 

үләнле һәм 

агач үсемлек-

ләрен берьюлы 

юкка чыгарып 

туфрак йом-

шарту юлы 

белән урман 

культураларын 

агротехник 

карау 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-
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циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.59. Урман үрчетү 

җирләрендә 

үлән үсемлек-

ләрен химик 

чаралар белән 

юкка чыгару 

юлы белән ур-

ман культура-

ларын агротех-

ник карау 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.60. Урман культу-
раларын өстәү 
юлы белән ур-
ман культура-
ларын агротех-
ник карау, 
минераль аш-
ламалар белән 
тукландыру 
һәм урман 
культурала-
рына су сибү 
  

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-
жет 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.61. Үлән һәм кирәк 
булмаган агач 
үсемлекләрен 
юкка чыгару 
һәм аларның 
барлыкка 
килүен кисәтү 
юлы белән 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-
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урманчылыкны 
карау 

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.62. Урман культу-
раларының 
киләчәктә 
утыртылачак 
линияләрен яки 
туфрак эшкәр-
тү полосаларын 
маркировкалау 
һәм техника 
эшләве өчен 
куркыныч бул-
ган урыннарны 
билгеләү юлы 
белән урман 
культуралары 
булдыру өчен 
урман кишәр-
лекләрен 
әзерләү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.63. Мәйданны 
агачтан, таш-
лардан, кирәк 
булмаган агач 
үсемлекләрен-
нән, вак агач 
төпләреннән, 
корыган агач 
кәүсәләреннән 
тоташтан яки 
буйлап (өлеш-
чә) чистарту 
юлы белән ур-
ман культура-
ларын булдыру 
өчен урман 
кишәрлекләрен 
әзерләү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-
жет 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.64. Техника       эш түләүсез 02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар- бюд- җәмгы- урман   юк юк 1) Россия Федера- 
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хәрәкәтенә ко-
мачаулый тор-
ган агач 
төпләрен 
төпләү яки 
аларның 
биеклеген 
техника 
хәрәкәтенә 
комачауламый 
торган 
биеклеккә 
кадәр кыскарту 
юлы белән 
урман культу-
раларын 
булдыру өчен 
урман кишәр-
лекләрен 
әзерләү 

дәүләт 

эше 

стан 
Респуб-
ликасы 

жет ять мән-

фәгать-

ләрендә 

кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.65. Урман кишәр-

легенең өсле-

ген планлаш-

тыру, кирәк 

булганда, тау 

битләрендә 

трассаларны 

кисү, мелиора-

ция эшләре 

үткәрү юлы 

белән урман 

культурала-

рын булдыру 

өчен урман 

кишәрлекләрен 

әзерләү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.66. Зарарлы 
туфрак 
организмнары 
белән алдан 
көрәшү юлы 
белән урман 
кишәрлекләрен 
әзерләү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-
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циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.67. Сазлыклы, 
артык дымлы 
туфракларда 
киптерү чара-
лары үткәрү 
юлы белән ур-
ман культура-
ларын булдыру 
өчен урман 
кишәрлекләрен 
әзерләү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.68. Барлык кишәр-

лектә (тоташ 

эшкәртү) яки 

аның өлешендә 

(өлешчә 

эшкәртү) меха-

ник, химик яки 

ут ысуллары 

белән урман 

культуралары 

өчен туфрак 

эшкәртү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.69. Агроурманме-

лиорация чара-

лары (саклагыч 

урман утырт-

маларын бул-

дыру һәм тор-

гызу, аларны 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-
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реконструкци-

яләү һәм 

юнәлешле 

формалашты-

ру, куакларны 

яшәртү, урман 

үсемлеләренең 

табигый 

яңартылуына 

ярдәм күрсәтү, 

яшь агачларны 

карау, күчмә 

комларны 

ныгыту, дегра-

дацияләнгән 

җирләрдә һәм 

эрозиягә дучар 

булган туфрак-

ларда урман 

утырту) 

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.70. Урманнарны 

карау максат-

ларында үткә-

релә торган як-

тырту өчен 

кисү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.71. Карау максат-

ларында үткә-

релә торган чи-

старту өчен 

кисү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-
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рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.72. Урманнарны 

карау максат-

ларында үткә-

релә торган 

сирәкләү өчен 

кисү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.73. Урманнарны 

карау максат-

ларында үткә-

релә торган үтү 

өчен кисү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.74. Урманнарны 

карау максат-

ларында үткә-

релә торган 

яңарту өчен 

кисү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 
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 экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.75. Урманнарны 

карау максат-

ларында үткә-

релә торган, 

агачларның 

составын, 

структурасын, 

төзелешен та-

мырдан үзгәртү 

максаты белән 

формалашкан 

урта яшьтәге 

һәм аннан да 

өлкәнрәк яшь-

тәге агачлар 

арасында 

гамәлгә ашы-

рыла торган 

урман утырт-

маларын яңа-

дан формалаш-

тыру өчен кисү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.76. Урманнарны 

карау максат-

ларында үткә-

релә торган 

ландшафт өчен 

кисү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-
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ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.77. Урманнарны 

карау максат-

ларында, шул 

исәптән аз 

кыйммәтле ур-

ман утыртма-

ларын яисә 

аларның өлеш-

ләрен бетерү 

максатларында

үткәрелә тор-

ган реконст-

рукцияләү өчен 

кисү 

 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.78. Урманнарны 
карау максат-
ларында үткә-
релә торган, 
өлгәргән һәм 
озак торган 
агачлар ара-
сында гамәлгә 
ашырыла тор-
ган урман 
утыртмаларын 
саклау өчен 
кисү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.79. Урманнарны 

карау максат-

ларында үткә-

релә торган, үз 

функциясен 

башкарган 

аерым агачлар-

ны, шул исәп-

тән орлыклык-

ларны кисү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-
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те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.80. Уңай утыртма-

ларны билгеләү 

юлы белән ур-

ман орлыкчы-

лыгы объ-

ектларын бул-

дыру 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

стан 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.81. Уңай агачлар-

ны билгеләү 

юлы белән ур-

ман орлыкчы-

лыгы объ-

ектларын бул-

дыру 

 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.82. Урман орлыгы 

плантация-

ләрен утырту 

юлы белән ур-

ман орлыкчы-

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман ор-

лыкчылыгы 

плантация-

ләре мәй-

даны, гек-

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 
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лыгы объ-

ектларын бул-

дыру 

 

тар  Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.83. Уңай агачлар 

клоннары ар-

хивларын һәм 

аналык планта-

цияләрен утыр-

ту юлы белән 

урман орлык-

чылыгы объ-

ектларын бул-

дыру 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.84. Сынау культу-

раларын утыр-

ту юлы белән 

урман орлык-

чылыгы объ-

ектларын бул-

дыру 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 

статьялар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  
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257 номерлы боерыгы 

20.85. Даими урман 

орлыкчылыгы 

участокларын 

утырту юлы 

белән урман 

орлыкчылыгы 

объектларын 

булдыру 

 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы 

бюд-

жет 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман ор-

лыкчылыгы 

кишәрлек-

ләре мәй-

даны, гек-

тар  

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.86 Географик һәм 
популяцияле-
экологик куль-
тураларны 
утырту юлы 
белән урман 
орлыкчылыгы 
объектларын 
булдыру 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.87. Уңай утыртма-
ларны карау 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-
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рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.88 Уңай агач-
ларны карау 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.89. Урман орлык-
чылыгы план-
тацияләрен, 
аналык планта-
цияләрен, уңай 
агачлар клон-
нары архивла-
рын, даими ур-
ман орлыкчы-
лыгы участок-
ларын карау 
 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-
жет-
ное 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман ор-
лыкчылыгы 
кишәрлек-
ләре мәй-
даны, гек-
тар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.90. Урман орлык-
чылыгы объ-
ектлары була-
рак сынау, гео-
график, попу-
ляцияле-эколо-

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 
кишәрлеге 
мәйданы, 
гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 
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гик культура-
ларны карау 
 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.91. Урман орлык-
чылыгы объ-
ектларында, 
шулай ук уңай 
һәм нормаль 
утыртмаларда 
урман үсемлек-
ләре орлыкла-
рын хәзерләү 
(ылыслы 
төрләр) 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

орлык са-

ны, кило-

грамм  

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.92. Урман орлык-
чылыгы объ-
ектларында, 
шулай ук уңай 
һәм нормаль 
утыртмаларда 
урман үсемлек-
ләре орлыкла-
рын хәзерләү 
(имән) 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

орлык са-

ны, кило-

грамм  

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 
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20.93. Урман орлык-
чылыгы объ-
ектларында, 
шулай ук уңай 
һәм нормаль 
утыртмаларда 
урман үсемлек-
ләре орлыкла-
рын хәзерләү 
(яфраклы 
төрләр) 
 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

орлык са-

ны, кило-

грамм  

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.94. Урман үсем-
лекләре ор-
лыкларының 
иминият 
фондларын 
формалаштыру 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

орлык са-

ны, кило-

грамм  

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.95. Урман үсем-
лекләре ор-
лыкларын 
саклау 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы 

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

орлык са-

ны, кило-

грамм  

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 61, 64, 82, 83 статья-

лар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-
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циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.96. Сайлап алу 
өчен урман 
кисү урынна-
рын бүлеп бирү 

      эш түләүсез 
дәүләт 
(муници-
паль) эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-
стан 
Респуб-
ликасы, 
муни-
ципаль 
берәм-
лек  

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 

кишәрлеге 

мәйданы, 

гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 82, 83 статьялар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.97. Урманнарны 
карау максат-
ларында үткә-
релә торган 
кисү өчен 
урман 
бүлемтеген 
бүлеп бирү 
 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы  

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 

кишәрлеге 

мәйданы, 

гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 82, 83 статьялар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.98. Тоташтан кисү 
өчен урман 
бүлемтеген 
бүлеп бирү 
 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы  

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

урман 

кишәрлеге 

мәйданы, 

гектар 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(507, 82, 83 статьялар); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-
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те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы 

20.99. Янгын-химия 
станцияләре 
эшчәнлеген 
тәэмин итү 
 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы  

бюд-
жет 

җәмгы-
ять мән-
фәгать-
ләрендә, 
юридик 
зат, фи-
зик зат, 
дәүләт 
хакими-
ятенең 
башкар-
ма орга-
ны, му-
ници-
паль 
берәм-
лекнең 
җирле 
үзидарә 
органы 

эшләп то-

ручы ян-

гын-химия 

станци-

яләре саны, 

берәмлек 

  юк юк 1) Россия Федера- 

циясе Урман кодексы 

(51, 531 статьялар); 

2) Татарстан 

Республикасы Экология 

кодексы (165 статья); 

3) «Татарстан Республи-

касында урманнардан 

файдалану турында»  

2008 елның 22 маендагы 

ТРЗ-22 номерлы Татар-

стан Республикасы 

Законы (3 статьяның  

2 өлеше) 

20.100. Урман янгын-

нары чыгуны 

булдырмау 

максатларында 

янгынга каршы 

пропаганда һәм 

башка 

профилактика 

чаралары 

үткәрү 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы  

бюд-

жет 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

чаралар 

саны, 

берәмлек 

  юк юк Россия Федерациясе 

Урман кодексы  

(82, 83, 84 статьялар ) 

20.101. Урман 

үсемлекләрене

ң утырту 

материалларын 

(үсентеләрен, 

чәчкеннәрен) 

үсте-рү 

(җитештерү) 

      эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.07.2014 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы  

бюд-

жет, 

авто-

ном 

җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

утырту 

материалы 

саны, мең 

данә 

  юк юк Россия Федерациясе 

Урман кодексы  

(65, 82 статьялар) 

20.102. Урман 

законнарының 

үтә-лешен 

тәэмин итү, 

бозуларны 

ачыклау һәм 

законнар 

урман 

законнар

ын 

бозулар-

ны про-

филакти-

калау, 

 планлы 

рәвеш-

тә 

эш түләүсез 

дәүләт 

эше 

02.02 01.01.2019 31.12.2099 Татар-

стан 

Респуб-

ликасы  

казна җәмгы-

ять мән-

фәгать-

ләрендә 

чаралар 

саны, 

берәмлек 

  юк юк 1) Россия Федерациясе 

Урман кодексы  

(83 статья); 

2) Россия Федерациясе 

Табигый байлыклар һәм 

экология министрлыгы-

ның «Урман мөнәсәбәт-
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нигезендә 

чаралар күрү 

бул-

дырмау, 

ачыклау 

һәм тук-

тату 

өлкәсендә 

чаралар 

оештыру 

ләре өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъектла-

рының дәүләт хакимия-

те органнарына тапшы-

рылган Россия Федера-

циясенең аерым вәка-

ләтләрен гамәлгә ашыру 

чаралары исемлеген рас-

лау турында» 2018 ел-

ның 13 июнендәге  

257 номерлы боерыгы. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы                         Р.К.Нигъмәтуллин  


