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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Төбәк әһәмиятендәге 

«Голубые озера» комплекслы юнәлеш-

ле дәүләт табигать тыюлыгы турын-

дагы нигезләмәне раслау хакында» 

2003 ел, 16 июнь, 324 нче карарына 

үзгәрешләр кертү турында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Төбәк әһәмиятендәге 

«Голубые озера» комплекслы юнәлешле дәүләт табигать тыюлыгы турындагы 

нигезләмәне раслау хакында» 2003 ел, 16 июнь, 324 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2004 ел, 20 февраль, 80 нче; 2011 ел,                

14 апрель, 295 нче; 2012 ел, 9 февраль, 93 нче; 2012 ел, 2 апрель, 259 нчы; 2015 ел,            

15 апрель, 253 нче; 2018 ел, 25 декабрь, 1223 нче; 2019 ел, 17 октябрь, 930 нчы;             

2019 ел, 6 декабрь, 1119 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3 нче пунктның беренче абзацында «Татарстан Республикасының Урман 

хуҗалыгы министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

5 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы» 

сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт коми-

теты» сүзләренә алыштырырга; 

6 нчы пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министр-

лыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитетына» сүзләренә алыштырырга; 
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8 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министрлы-

гына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Төбәк әһәмиятендәге «Голубые озера» 

комплекслы юнәлешле дәүләт табигать тыюлыгы турындагы нигезләмәдә: 

2.1 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министр-

лыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

2.2 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министр-

лыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

2.9 нчы пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министр-

лыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

4.1 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министр-

лыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

4.5 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министр-

лыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

4.6 нчы пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министр-

лыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитеты» сүзләренә алыштырырга; 

4.8 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министр-

лыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитетына» сүзләренә алыштырырга; 

6 нчы пунктның өченче абзацында «Татарстан Республикасының Урман хуҗа-

лыгы министрлыгы белән» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитеты белән» сүзләренә алыштырырга; 

7.1 нче пунктта «Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министры» 

сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты 

рәисе» сүзләренә алыштырырга; 

8.1 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министр-лыгы 

тарафыннан» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча 

дәүләт комитеты тарафыннан» сүзләренә алыштырырга; 

9.1 нче пунктта «Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министр-лыгы 

тарафыннан» сүзләрен «Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча 

дәүләт комитеты тарафыннан» сүзләренә алыштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  


