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Казан ш. 

БОЕРЫК 
 

 

№__335__ 

 
Татарстан Республикасы Икътисад 
министрлыгының 2013 елның 26 
августындагы 277 номерлы боерыгы 
белән расланган Кара металлар ломы, 
төсле металлар әзерләү, саклау, 
эшкәртү һәм сату эшчәнлеген 
лицензияләү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ 
регламентына үзгәрешләр кертү 
турында  

 
 
БОЕРЫК БИРӘМ: 
 
1. Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының 2013 елның 26 

августындагы 277 номерлы боерыгы (Татарстан Республикасы Икътисад 
министрлыгының 08.08.2014 № 289, 19.03.2015 № 134, 03.07.2015 № 317, 16.03.2016 
№ 70, 02.06.2016 № 176, 02.06.2017 № 172, 19.04.2018 № 172 боерыклары нигезендә 
кертелгән үзгәрешләре белән) белән расланган Кара металлар ломы, төсле металлар 
әзерләү, саклау, эшкәртү һәм сату эшчәнлеген лицензияләү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына кертелә торган, кушымтада бирелгән 
үзгәрешләрне расларга. 

2. Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының дәүләт мәгълүмат 
ресурслары һәм массакүләм мәгълүмат чаралары белән үзара хезмәттәшлек бүлегенә 
әлеге боерыкның Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы сайтында 
урнаштырылуын тәэмин итәргә. 

3. Әлеге боерык үтәлешен тикшерүдә тотуны министр урынбасары 
А.Д.Шәмсиевка йөкләргә.    

 
 
Министр                                                                                         Ф.С Габделганиев 
 
 
 



 
 

 
 Татарстан Республикасы 

Икътисад министрлыгының  
13.07.2018 №335 боерыгы 
белән расланды 

 
Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының 2013 елның 26 августындагы 

277 номерлы боерыгы белән расланган Кара металлар ломы, төсле металлар әзерләү, 
саклау, эшкәртү һәм сату эшчәнлеген лицензияләү буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламентына кертелә торган  
үзгәрешләр 

 
 

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының 2013 елның 26 
августындагы 277 номерлы боерыгы (Татарстан Республикасы Икътисад 
министрлыгының 08.08.2014 № 289, 19.03.2015 № 134, 03.07.2015 № 317, 16.03.2016 
№ 70, 02.06.2016 № 176, 02.06.2017 № 172, 19.04.2018 № 172 боерыклары нигезендә 
кертелгән үзгәрешләре белән) белән расланган Кара металлар ломы, төсле металлар 
әзерләү, саклау, эшкәртү һәм сату эшчәнлеген лицензияләү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентында (алга таба – Административ регламент): 

1.5 пунктның дүртенче абзацында «(1-2 нче кушымталар).» сүзләрен                 
«(1-5 нче кушымталар).» сүзләренә алмаштырырга; 

«Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасының 2.5 пунктында                           
4 пунктчаның икенче абзацында «(Регламентка 3 нче кушымта);» сүзләрен өстәргә; 

«Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасының 2.5 пунктында                          
5 пунктчаның икенче абзацында «(Регламентка 4 нче кушымта).» сүзләрен өстәргә; 

«Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасының 2.5 пунктында                            
6 пунктчаның икенче абзацында «(Регламентка 5 нче кушымта).» сүзләрен өстәргә; 

3.1.2 пунктта «Регламентка 4 нче кушымтада.» сүзләрен «Регламентка 7 нче 
кушымтада.» сүзләренә алмаштырырга; 

3.10.1 пунктның икенче абзацында «(3 нче кушымта);» сүзләрен «(6 нчы 
кушымта);» сүзләренә алмаштырырга;  

5 бүлек аталышын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
«5. Дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче орган 

вазыйфаи затының яки дәүләт хезмәткәренең, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле 
үзәк хезмәткәренең, шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясының 
1.1 өлешендә каралган оешмаларның яки аларның хезмәткәрләренең карарларына 
һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү 
тәртибе»; 

Административ регламентка 3 нче кушымтаның нумерацияле баш исемендә 
«3 нче кушымта» сүзләрен «6 нчы кушымта» сүзләренә алмаштырырга; 

Административ регламентка 4 нче кушымтаның нумерацияле баш исемендә 
«4 нче кушымта» сүзләрен «7 нче кушымта» сүзләренә алмаштырырга; 

Административ регламентка түбәндәге эчтәлекле 3 нче, 4 нче, 5 нче 
кушымталар өстәргә: 



 
 

«Кара металлар ломы, төсле металлар 
әзерләү, саклау, эшкәртү һәм сату 
эшчәнлеген лицензияләү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына                 
3 нче кушымта 

 
№____ _______________ 

Татарстан Республикасы  
икътисад министры урынбасарына 

                                                                                                         ______________________________ 
 

Лицензия дубликаты (күчермәсе) бирү турында  
ГАРИЗА 

 
________________________________________________________________________буенча 

                                                           (эшчәнлек төренең аталышын күрсәтергә) 
 

лицензия дубликаты (Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы тарафыннан таныкланган 
лицензия күчермәсе) бирүне сорыйм 
_____________________________________________________________________________________ 

(лицензиянең номеры һәм датасы) 
__________________________________________________________________________________данә күләмендә 
                                                          (лицензия күчермәләрен алганда күрсәтелә) 
 
Юридик затның (шәхси эшкуарның) аталышы ____________________________________________ 
 
Юридик зат урнашкан урын (шәхси эшкуарның яшәгән адресы) 
____________________________________________________________________________________ 
 
Язылышу өчен адрес __________________________________________________________________ 

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтә телефоны) 
 
Дәүләт теркәвенә алу турында язуның төп дәүләт теркәвенә алу номеры ______________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(ОГРН – юридик зат өчен, ОГРНИП – шәхси эшкуар өчен) 
 
Юридик затларның (шәхси эшкуарларның) бердәм дәүләт реестрына белешмәләр кертелү фактын 
раслый торган документ белешмәләре, дәүләт теркәвенә алуны гамәлгә ашырган органның 
урнашкан урыны адресын күрсәтеп ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Салым түләүченең тәңгәллек номеры (ИНН) ______________________________________________ 
 
Юридик затны (шәхси эшкуарны) салым органында исәпкә кую фактын раслаучы документ 
белешмәләре _________________________________________________________________________ 
 
Лицензияләү мәсьәләләре буенча вәкаләтле хезмәткәр _____________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(вазыйфа исеме, Ф.И.А., телефон) 
Юридик зат җитәкчесе                   
(шәхси эшкуар)___________________________      ______________________________ 
                               (имза, булган очракта – мөһер)                                                (Ф.И.А) 
Искәрмә. Мөһер – булган очракта 
 
Имзалаган көннән башлап язмача формада кайтарып алган көнгә кадәр персональ белешмәләрне 
эшкәртүгә риза (шәхси эшкуарлар өчен) __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.А.,имза) 
 



 
 

Кара металлар ломы, төсле металлар 
әзерләү, саклау, эшкәртү һәм сату 
эшчәнлеген лицензияләү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына                        
4 нче кушымта 

 
 
№____ _______________ 

Татарстан Республикасы  
икътисад министры урынбасарына 

                                                                                                        _______________________________ 
 
 

Лицензиянең гамәлдә булуын туктату турында  
ГАРИЗА 

 
_________________________________________________________________________буенча 

                                                           (эшчәнлек төренең аталышын күрсәтергә) 
лицензиянең гамәлдә булуын туктатуны сорыйм _________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
                                                                         (лицензиянең номеры һәм датасы) 
 
Юридик затның (шәхси эшкуарның) аталышы ____________________________________________ 
 
Юридик зат урнашкан урын (шәхси эшкуарның яшәгән адресы) _____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Язылышу өчен адрес _________________________________________________________________ 

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтә телефоны) 
 

Дәүләт теркәвенә алу турында язуның төп дәүләт теркәвенә алу номеры ______________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(ОГРН – юридик зат өчен, ОГРНИП – шәхси эшкуар өчен) 
 
Юридик затларның (шәхси эшкуарларның) бердәм дәүләт реестрына белешмәләр кертелү фактын 
раслый торган документ белешмәләре, дәүләт теркәвенә алуны гамәлгә ашырган органның 
урнашкан урыны адресын күрсәтеп ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Салым түләүченең тәңгәллек номеры (ИНН) ______________________________________________ 
 
Юридик затны (шәхси эшкуарны) салым органында исәпкә кую фактын раслаучы документ 
белешмәләре _________________________________________________________________________ 
 
Лицензияләү мәсьәләләре буенча вәкаләтле хезмәткәр ________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(вазыйфа исеме, Ф.И.А., телефон) 
 
Юридик зат җитәкчесе                   
(шәхси эшкуар)________________________      _________________ 
                                               (имза, булган очракта – мөһер)                          (Ф.И.А) 
 
Искәрмә. Мөһер – булган очракта 
 
Имзалаган көннән башлап язмача формада кайтарып алган көнгә кадәр персональ белешмәләрне 
эшкәртүгә риза (шәхси эшкуарлар өчен) _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.А.,имза) 



 
 

Кара металлар ломы, төсле металлар 
әзерләү, саклау, эшкәртү һәм сату 
эшчәнлеген лицензияләү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына                        
5 нче кушымта 

 
 
№____ _______________ 

Татарстан Республикасы 
икътисад министры урынбасарына 

                                                                                                        _______________________________ 
 
 

Лицензияләр реестрыннан белешмәләр бирү турында  
ГАРИЗА 

 
 

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының кара металлар ломын, төсле 
металларны әзерләү, саклау, эшкәртү һәм сату өчен лицензияләр реестрыннан юридик зат (шәхси 
эшкуар, лицензия) турында белешмәләр бирүне сорыйм 
_____________________________________________________________________________________ 
                                        (ЮЗ, ШЭ яки лицензия турында булган тәңгәллек белешмәләрен күрсәтергә) 
 
Гариза тапшыручы   ____________________________      ______________________________  
                                                  (имза, булган очракта – мөһер)                                                       (Ф.И.А) 
 
 
Имзалаган көннән башлап язмача формада кайтарып алган көнгә кадәр персональ белешмәләрне 
эшкәртүгә риза (шәхси эшкуарлар, физик затлар өчен) ____________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
                                                 (Ф.И.А.)                                                        (имза)». 
 


