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ПРИКАЗ                                                                                БОЕРЫК 
 

             02.06.2017                                         г.Казань                                       № 01-02/48                              

 

 

Татарстан Республикасы 

Юстиция министрлыгы 

тарафыннан дәүләт хезмәтләре 

күрсәтүнең административ 

регламентларына үзгәрешләр 

кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан дәүләт 

хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларында булган белешмә 

мәгълүматларны актуальләштерү максатыннан, боерам: 

 

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан дәүләт 

хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә:  

 

1. Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2015 елның 2 

октябрендәге 01-02/685 номерлы (2016 елның 13 февралендәге 01-02/55 номерлы,  

2016 елның 29 мартындагы 01-02/115 номерлы боерыклары белән кертелгән 

үзгәрешләр белән) боерыгы белән расланган Татарстан Республикасында 

административ-территориаль берәмлекләр һәм торак пунктлар Реестрыннан өземтә 

яки соралган мәгълүматның булмавы турында белешмә бирү буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламентында: 

 

1.3.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.3.1. Министрлык урнашкан урын: Казань  шәһәре, Кремль урамы, 16 йорт. 

Министрлыкның эш графигы: шимбә һәм якшәмбе көннәреннән кала көн саен, 

дүшәмбе – пәнҗешәмбе  9.00 дән 18.00, җомга 9.00 дән 16.45 сәгатькә кадәр, төшке 

аш 13.00 дән 13.45 сәгатькә кадәр. 

Җәмәгать транспорты белән «Университет» тукталышына кадәр килергә: 

10, 10а, 30, 35, 35а, 54, 63, 91, 98 нче автобуслар; 

2, 3,5,7,8 троллейбуслар. 

Бинага керү пропуск һәм (яки) шәхесне ачыклаучы документ буенча.»; 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ        

 ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛЫГЫ  
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1.3.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«1.3.2. Министрлыкның Җирле үзидарә өлкәсендә территориаль оештыру һәм 

тикшереп тору мәсьәләләре бүлеге (алга таба – Бүлек) телефоннары: (843) 223-04-

96, 292-11-49, 223-03-34.»; 

Административ регламентка кушымтада (белешмәлек): 

 «Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы» таблицасын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 

«Вазыйфа, ФИӘ.и. Телефон Электрон адрес 

Министр (843) 292-00-70 minjust @tatar.ru 

Министр урынбасары (843) 292-00-53 M.Ibyatov@tatar.ru 

Җирле үзидарә өлкәсендә 

территориаль оештыру һәм 

тикшереп тору мәсьәләләре 

бүлеге башлыгы 

(843) 223-04-96 Gulnara.Kasymova@tatar.ru». 

 

2. Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2016 елның 22 

мартындагы 01-02/108 номерлы боерыгы белән расланган Татарстан 

Республикасының муниципаль норматив хокукый актлары регистрыннан өземтәләр 

бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентында: 

 

1.3.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.3.1. Министрлык урнашкан урын: Казань  шәһәре, Кремль урамы, 16 йорт. 

Министрлыкның эш графигы: шимбә һәм якшәмбе көннәреннән кала көн саен, 

дүшәмбе – пәнҗешәмбе  9.00 дән 18.00, җомга 9.00 дән 16.45 сәгатькә кадәр, төшке 

аш 13.00 дән 13.45 сәгатькә кадәр. 

Җәмәгать транспорты белән «Университет» тукталышына кадәр килергә: 

10, 10а, 30, 35, 35а, 54, 63, 91, 98 нче автобуслар; 

2, 3,5,7,8 троллейбуслар. 

Бинага керү пропуск һәм (яки) шәхесне ачыклаучы документ буенча.»; 

 

1.3.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.3.2. Министрлыкның Җирле үзидарә һәм муниципаль регистр алып бару 

өлкәсендә норматив хокукый эш бүлеге телефоннары  (алга таба – Бүлек): (843) 223-

06-50, 223-08-91, 237-67-88, 223-08-92.»; 

 

Административ регламентка кушымтада (белешмәлек): 

«Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы» таблицасын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 
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«Вазыйфа, ФИӘ.и. Телефон Электрон адрес 

Министр (843) 292-00-70 minjust @tatar.ru 

Министр урынбасары  (843) 292-00-53 M.Ibyatov@tatar.ru 

Җирле үзидарә һәм муниципаль 

регистр алып бару өлкәсендә 

норматив хокукый эш бүлеге 

башлыгы  

 

(843) 223-06-50 Rauf.Garipov@tatar.ru». 

 

3. Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2016 елның 8 

декабрендәге 01-02/306 номерлы боерыгы белән расланган Юридик затлар 

исемнәрендә Татарстан Республикасының рәсми атамаларын файдалануга рөхсәт 

бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентында: 

 

1.3.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.3.1. Министрлык урнашкан урын: Казань  шәһәре, Кремль урамы, 16 йорт. 

Министрлыкның эш графигы: шимбә һәм якшәмбе көннәреннән кала көн саен, 

дүшәмбе – пәнҗешәмбе  9.00 дән 18.00, җомга 9.00 дән 16.45 сәгатькә кадәр, төшке 

аш 13.00 дән 13.45 сәгатькә кадәр. 

Җәмәгать транспорты белән «Университет» тукталышына кадәр килергә: 

10, 10а, 30, 35, 35а, 54, 63, 91, 98 нче автобуслар; 

2, 3,5,7,8 троллейбуслар. 

Бинага керү пропуск һәм (яки) шәхесне ачыклаучы документ буенча.»; 

 

 

Административ регламентка кушымтада (белешмәлек): 

«Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы» таблицасының икенче 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Министр (843) 292-00-70 minjust @tatar.ru». 

 

 

 

Министр                                                                                                          Л.Ю. Глухова 


