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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасында 

махсус сакланыла торган табигать 

территорияләре дәүләт реестрын раслау һәм 

махсус сакланыла торган табигать 

территорияләре мәсьәләләре буенча Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 

кайбер карарларына үзгәрешләр кертү 

турында» 2009 ел,  24 июль, 520 нче карары 

белән расланган Татарстан Республикасында 

махсус сакланыла торган табигать 

территорияләре дәүләт реестрына үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында махсус сакланыла торган табигать территорияләре дәүләт реестрын 

раслау һәм махсус сакланыла торган табигать территорияләре мәсьәләләре буенча 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер карарларына үзгәрешләр 

кертү турында» 2009 ел, 24 июль, 520 нче карары белән (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2010 ел, 24 март, 192 нче; 2011 ел, 13 май, 393 нче; 2011 

ел, 26 июль, 604 нче; 2011 ел, 8 август, 641 нче; 2012 ел, 17 июль,     600 нче; 2013 ел,  

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

390 нчы;  2014 ел, 20 май, 335 нче; 2014 ел, 11 июнь, 399 нчы; 2014 ел, 17 октябрь, 767 

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

2017 ел, 31 гыйнвар, 42 нче; 2017 ел, 30 сентябрь, 744 нче; 2018 ел,  

12 февраль, 76 нчы; 2018 ел, 21 май, 380 нче; 2019 ел, 26 март, 221 нче, 2019 ел, 28 

май,  445 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган 
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Татарстан Республикасында махсус сакланыла торган табигать территорияләре 

дәүләт реестрына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

«Аңлатма язуы» бүлегендә: 

җиденче абзацта «185 «саннарын «186» саннарына алмаштырырга; 

унынчы абзацта «36» саннарын «37» саннарын алмаштырырга; 

ундүртенче абзацта «398,344» һәм «5,86» саннарынтиешенчә «427,420» һәм 

«6,3» саннарына алмаштырырга; 

«Югары Ослан муниципаль районы» бүлегендә: 

Югары Ослан муниципаль районының карта-схемасын һәм аңа искәрмәләрне 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Югары Ослан муниципаль районы  
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түбәндәге эчтәлекле «Идел киңлекләре [206]» бүлекчәсе өстәргә: 

 

«Идел киңлекләре [206]  

 

Статус  Төбәк әһәмиятендәге ландшафтлы профильле дәүләт 

табигый тыюлыгы 
 

Гамәлгә кую документлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2009 ел, 30 декабрь, 1260 нчы карары 

Урнашу урыны Югары Ослан, Яшел Үзән, Лаеш муниципаль 

районнары, Казан шәһәре муниципаль берәмлеге 
 

Контрольлек итүче дәүләт 

башкарма хакимият органы 

Татарстан Республикасының Биологик ресурслар 

буенча дәүләт комитеты  
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Объектның характеристикасы һәм аның әһәмияте. Тыюлык Югары Ослан, 

Яшел Үзән, Лаеш муниципаль районнары һәм Казан шәһәре муниципаль берәмлеге 

территорияләрендә урнашкан. 

Тыюлыкны булдыруның максаты – Идел елгасының уникаль ландшафтлы 

комплексларын саклау, Татарстан Республикасының Кызыл китабына кертелгән 

үсемлекләрнең һәм хайваннарның су һәм су асты төрләрен саклау. 

Тыюлык территориясенең ландшафтлы төрлелеге утрау системаларыннан һәм 

аның янәшәсендәге Куйбышев сусаклагычы акваториясендәге вак сулыклардан 

гыйбарәт. 

 

Бу территория Татарстан Республикасының Кызыл китабына кертелгән сирәк 

төр үсемлекләрнең яшәү урыны булып тора: татар хачысы, меч-үлән, камыш тамыры, 

үпкә горечавкасы, щитолистлы сазлык төсе, ак кар көртлеге, йөзүче сальвиния һәм 

башка төр үсемлекләр. Куйбышев сусаклагычы акваториясе утрауларында һәм 

кишәрлекләрендә Татарстан Республикасының Кызыл китабына кертелгән 

хайваннар: аккош-чипен, зур подорлик, бөркет-ак койрык, көтүлек, камышчы, кулик-

кырык, зур улит, кара баш хохотун, кече крачка, удод, гади кышлык, сазлык, чаллы 

тукран, куян-беләк, кызыл бүрәнкә, ломка верәтеница, гадәти күркә һәм башка төр 

хайваннар булуы билгеләп үтелде. Россия Федерациясенең Кызыл китабына 

кертелгән җир өсте умырткалык хайваннары: зур подорлик, ак койрык, кулик-кырык, 

кара башлы хохотун һәм кече крачка. 

Саклау чаралары. Тыюлыкны саклау режимы буенча, Россия Федерациясе һәм 

Татарстан Республикасы законнары белән билгеләнгән.»; 

«Зеленодольск муниципаль районы» бүлегендә: 

Яшел Үзән муниципаль районының картасхемасын һәм аңа искәрмәләрне 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Зеленодольск муниципаль районы 

 

 
 

түбәндәге эчтәлекле «Идел киңлекләре [206]» бүлекчәсе өстәргә: 

 

«Идел киңлекләре [206]  

 

(кара Югары Ослан районы)»; 

«Лаеш муниципаль районы» бүлегендә: 

Лаеш муниципаль районының карта-схемасын һәм аңа искәрмәләрне түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 
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«Лаеш муниципаль районы 

 

 
 

түбәндәге эчтәлекле «Идел киңлекләре [206]» бүлекчәсе өстәргә: 

 

«Идел киңлекләре [206]  

 

(кара Югары Ослан районы)»; 

 

«Муниципаль берәмлек – Казан шәһәре» бүлегендә: 
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Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең картасын-схемасын һәм аңа 

искәрмәләрне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Казан шәһәре муниципаль берәмлеге  

 

 

 
 

түбәндәге эчтәлекле «Идел киңлекләре [206]» бүлекчәсе өстәргә: 

 

«Идел киңлекләре [206]  

 

(кара Югары Ослан районы)». 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы                                                                    Р.К.Нигъмәтуллин 


