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Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл 
хуҗалыгы министрлыгының  2017 елның 20 
февралендәге 57 номерлы боерыгы белән 
расланган Татарстан Республикасы 
территориясендә җиңел таксида пассажирлар һәм 
багаж йөртү эшчәнлеген хәл итүгә рөхсәт бирү һәм 
аны яңадан рәсмиләштерү, рөхсәт дубликатын 
бирү, рөхсәтне гамәлдә булуы вакытыннан алда 
туктату буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентка үзгәрешләр кертү 
турында 
 
 

“Дәүләт хезмәтләре һәм мунииципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында” 
2010 елның 27 июлендәге №210-ФЗ номерлы федераль закон, “Татарстан 
Республикасы дәүләт хәкимияте башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре 
күрсәтелүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау 
турында һэм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына 
үзгәрешләр кертү турында” Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 
елның 2 ноябрендәге 880 номерлы карары нигезендә, б о е р ы к   б и р ә м: 
 
 

Кушымта итеп бирелгән “Татарстан Республикасы территориясендә җиңел 
таксида пассажирлар һәм багаж йөртү эшчәнлеген хәл итүгә рөхсәт бирү һәм аны 
яңадан рәсмиләштерү, рөхсәт дубликатын бирү, рөхсәтне гамәлдә булуы вакытыннан 
алда туктату буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты” Татарстан 



Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының  2017 елның 20 
февралендәге 57 номерлы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы 
территориясендә җиңел таксида пассажирлар һәм багаж йөртү эшчәнлеген хәл итүгә 
рөхсәт бирү һәм аны яңадан рәсмиләштерү, рөхсәт дубликатын бирү, рөхсәтне гамәлдә 
булуы вакытыннан алда туктату буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентка кертелә торган үзгәрешләрне расларга. 
 
 
 
Министр                                                                                                                   Л.Р. Сафин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Татарстан Республикасы 
транспорт һәм юл  

хуҗалыгы министрлыгының 
2018 елның 24 декабрендәге 

646 номерлы боерыгы белән расланды 
 
 

“Татарстан Республикасы территориясендә җиңел таксида пассажирлар һәм 
багаж йөртү эшчәнлеген хәл итүгә рөхсәт бирү һәм аны яңадан рәсмиләштерү, рөхсәт 

дубликатын бирү, рөхсәтне гамәлдә булуы вакытыннан алда туктату буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ регламенты” Татарстан Республикасы Транспорт 

һәм юл хуҗалыгы министрлыгының  2017 елның 20 февралендәге 57 номерлы боерыгы 
белән расланган Татарстан Республикасы территориясендә җиңел таксида пассажирлар 

һәм багаж йөртү эшчәнлеген хәл итүгә рөхсәт бирү һәм аны яңадан рәсмиләштерү, 
рөхсәт дубликатын бирү, рөхсәтне гамәлдә булуы вакытыннан алда туктату буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентка кертелә торган үзгәрешләр 

 
1 нче бүлектә: 
1.3.4 пунктчада: 
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Дәүләт хезмәтләре, шулай ук Министрлыкның урнашу урыны һәм эш графигы 

турында мәгълүмат бирелергә мөмкин»; 
бишенче абзацта «http://uslugi.tatar.ru» сүзләрен «http://uslugi.tatarstan.ru» 

сүзләренә алмаштырырга; 
1.3.5 пунктчасының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1.3.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларда булган дәүләт хезмәтләре 

турында мәгълүматлар, Татарстан Республикасы дәүләт телләрендә мәгълүмати 
стендларда урнаштырыла» 

1.4 пунктының тугызынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“Татарстан Республикасы территориясендә җиңел таксида пассажирлар һәм 

багаж ташу турында” 2011 елның 10 октябрендәге 77-ТРЗномерлы Татарстан 
Республикасы Законын тормышка ашыру чаралары хакында” 2011 елның 6 
декабрендәге 999 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары 
белән расланган Татарстан Республикасы территориясендә җиңел таксиларда 
пассажирлар йөртү һәм багаж ташу эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен гариза бирү, 
рөхсәтнамә бирү һәм яңадан рәсмиләштерү, рөхсәт дубликатын бирү тәртибе белән 
(алга таба – 999 номерлы ТР МК Карары, Тәртип) (“Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты карарлары, боерыклары һәм республика башкарма хакимият 
органнарының норматив актлары җыентыгы”, 2012 елның 13 гыйнвары, №3, 0077 ст., 
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып);”; 

1.5 пунктында алтынчы һәм җиденче абзацларны түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә: 



дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенә 
караган читтән торып эшли торган урын – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт 
хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген 
оештыру кагыйдәләрен раслау турында» 2012 ел, 22 декабрь, 1376 нчы карары белән 
расланган Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 3 күпфункцияле 
үзәкләре эшчәнлеген оештыру кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан 
Республикасы муниципаль районының (шәһәр округының) шәһәр яки авыл җирлегендә 
төзелгән дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 
үзәгенә караган территориаль аерымланган структур бүлекчә (офис) (алга таба - читтән 
торып эшли торган урын). 

Әлеге Регламентта дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза белән (алга таба – 
гариза) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы сорау аңланыла (210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 2 статьясындагы 1 пункты). Гариза формалары әлеге Регламентка № 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 кушымталарда китерелгән.”; 

2 нче бүлектә: 
2.5 пунктның «Стандартка таләпләрне тоту» графасын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 
“1. Рөхсәт алу өчен тапшырырга кирәк: 
а) түбәндәге мәгълүматларны үз эченә алган рөхсәт бирү турында гариза: 
юридик затлар өчен тулы һәм (булган очракта) кыскартылган исем, шул исәптән 

юридик затның фирма исеме, оештыру-хокукый формасы, аның урнашу урыны адресы, 
юридик зат оештыру турында дәүләт теркәү номеры, юридик зат турындагы 
мәгълүматларны дәүләт теркәвен гамәлгә ашыручы органның урнашу урыны адресын, 
шулай ук телефон номерын күрсәтеп, бердәм дәүләт юридик затлар реестрына кертү 
фактын раслаучы документ мәгълүматлары һәм (булган очракта) юридик затның 
электрон почта адресы (2 нче кушымта); 

 шәхси эшмәкәрләр өчен фамилиясе, исеме һәм (булса) атасының исеме, яшәү 
урыны буенча теркәү адресы, шәхесне раслаучы документ, шәхси эшмәкәрне дәүләт 
теркәве турында дәүләт теркәү номеры, шәхси эшкуар турында мәгълүматларны шәхси 
эшкуарларның бердәм дәүләт реестрына кертү фактын раслаучы документ 
мәгълүматлары дәүләт теркәвен гамәлгә ашырган органның урнашу урыны адресын 
күрсәтеп, шулай ук телефон номерлары һәм (булган очракта) шәхси эшмәкәрнең 
электрон почта адресы (3 нче кушымта); 

салым түләүченең идентификация номеры һәм салым органында салым 
түләүчене исәпкә кую турында документ мәгълүматлары; 

б) мөрәҗәгать итүченең шәхесен раслаучы документ күчермәсе (гариза бирүче 
вәкиле); 

в) юридик зат җитәкчесе  (юридик затлар өчен) яки шәхси эшмәкәрләр (шәхси 
эшмәкәрләр өчен) раслаган җиңел таксида пассажирлар йөртү һәм багаж ташу буенча 
хезмәтләр күрсәтү өчен куллану күздә тотылган транспорт чарасын теркәү турында 
таныклык күчермәсе; 



г) юридик зат җитәкчесе (юридик затлар өчен) яки шәхси эшкуар (шәхси 
эшмәкәрләр өчен) раслаган лизинг килешүе күчермәсе (җиңел таксида пассажирлар 
йөртү һәм багаж ташу буенча хезмәтләр күрсәтү өчен транспорт чарасын лизинг 
килешүе шартларында файдаланган очракта); 

яисә юридик зат җитәкчесе (юридик затлар өчен) яки шәхси эшкуар (шәхси 
эшмәкәрләр өчен) раслаган аренда килешүе күчермәсе (җиңел таксида пассажирлар 
йөртү һәм багаж ташу буенча хезмәтләр күрсәтү өчен транспорт чарасын лизинг 
килешүе шартларында файдаланган очракта); 

яисә җиңел таксида пассажирлар һәм багаж ташу буенча хезмәтләр күрсәтү өчен 
индивидуаль эшкуар тарафыннан файдалану күздә тотыла торган транспорт чарасы 
белән эш итү хокукына нотариаль расланган ышаныч кәгазе күчермәсе (транспорт 
чарасы физик зат тарафыннан бирелгән нотариаль расланган ышаныч кәгазе нигезендә 
бирелгән очракта); 

2. Рөхсәт дубликатын алу өчен тапшырырга кирәк: 
а) юридик затлар (4 нче кушымта) яки шәхси эшмәкәрләр (5 нче кушымта) өчен 

рөхсәт дубликатын бирү турында гариза; 
б) мөрәҗәгать итүченең шәхесен раслаучы документ күчермәсе (гариза бирүче 

вәкиле); 
в) рөхсәт дубликатын бирү турындагы гаризага рөхсәт бозган очракта, рөхсәт 

бланкы теркәлә. 
3. Рөхсәтне яңадан рәсмиләштерү өчен тапшырырга кирәк: 
а) юридик затлар өчен рөхсәтне яңадан рәсмиләштерү турында гариза (6 нчы 

кушымта) яки шәхси эшмәкәрләр өчен (7 нче кушымта), түбәндәгеләр турында яңа 
мәгълүматлар үз эченә алган гариза: 

мөрәҗәгать итүче яисә аның хокукый дәвамчысы турында әлеге Регламентның 
2.5 пунктының 1 өлешендәге “а” пунктчасында каралган (юридик зат үзгәртеп 
оештырылган очракта); 

юридик затның исеме яки аның урнашкан урыны (юридик затның исеме һәм 
урнашу урыны үзгәртелгән очракта); 

шәхси эшмәкәрнең шәхесен раслаучы документның яшәү урыны, фамилиясе, 
исеме, атасының исеме, әлеге документ турында (яшәү урыны, шәхси эшмәкәрнең 
шәхесен раслаучы документның фамилиясе, исеме, атасының исеме, мәгълүматлары 
үзгәргән очракта); 

җиңел такси сыйфатында кулланыла торган транспорт чарасының яңа дәүләт 
теркәү билгесе турында (җиңел такси сыйфатында кулланыла торган транспорт 
чарасының дәүләт теркәү билгесе үзгәргән очракта); 

б) мөрәҗәгать итүченең шәхесен раслаучы документ күчермәсе (гариза бирүче 
вәкиле); 

в) юридик зат җитәкчесе (юридик затлар өчен) ) яки шәхси эшмәкәрләр (шәхси 
эшмәкәрләр өчен) раслаган җиңел таксида пассажирлар йөртү һәм багаж ташу буенча 
хезмәтләр күрсәтү өчен куллану күздә тотылган транспорт чарасын теркәү турында 
таныклык күчермәсе; 



г) гамәлдәге рөхсәтнең төп нөсхәсе; 
д) юридик зат җитәкчесе (юридик затлар өчен) яки шәхси эшкуар (шәхси 

эшмәкәрләр өчен) раслаган лизинг килешүе күчермәсе (җиңел таксида пассажирлар 
йөртү һәм багаж ташу буенча хезмәтләр күрсәтү өчен транспорт чарасын лизинг 
килешүе шартларында файдаланган очракта); 

яисә юридик зат җитәкчесе (юридик затлар өчен) яки шәхси эшкуар (шәхси 
эшмәкәрләр өчен) раслаган аренда килешүе күчермәсе (җиңел таксида пассажирлар 
йөртү һәм багаж ташу буенча хезмәтләр күрсәтү өчен транспорт чарасын лизинг 
килешүе шартларында файдаланган очракта); 

яисә җиңел таксида пассажирлар һәм багаж ташу буенча хезмәтләр күрсәтү өчен 
индивидуаль эшкуар тарафыннан файдалану күздә тотыла торган транспорт чарасы 
белән эш итү хокукына нотариаль расланган ышаныч кәгазе күчермәсе (транспорт 
чарасы физик зат тарафыннан бирелгән нотариаль расланган ышаныч кәгазе нигезендә 
бирелгән очракта); 

4. Рөхсәтнең гамәлдә булуын вакытыннан алда туктату өчен тапшырырга кирәк: 
а) рөхсәтнең гамәлдә булуын вакытыннан алда туктату турында гариза (8 нче 

кушымта); 
б) мөрәҗәгать итүче вәкиленең вәкаләтләрен раслаучы документ (мөрәҗәгать 

итүче вәкиле эшләгән очракта) (шәхси эшмәкәрләр яки юридик затлар өчен); 
в) транспорт чарасын теркәү турында таныклыкның расланган күчермәсе 

(транспорт чарасы хуҗасы - физик зат өчен) 
Дәүләт хезмәте алу өчен гариза бланкын гариза бирүче Министрлыкка шәхси 

мөрәҗәгать иткәндә алырга мөмкин. Бланкның электрон формасы министрлыкның 
рәсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һәм аңа кушып бирелә торган документлар гариза бирүче (яки аның 
законлы вәкиле) министрлыкка турыдан туры кәгазьдә, заказлы почта аша тапшыру 
турында белдерү кәгазе белән яки электрон формада, гариза бирүченең сайлау буенча 
Портал аша тапшырыла (җибәрелә). 

Гаризаны турыдан-туры биргәндә яки аны почта аша гаризага җибәргәндә гариза 
бирүче раслаган документлар теркәлә. 

Гаризаны электрон формада җибәргәндә, соралган документларның сканерланган 
күчермәләре теркәлә.»; 

«Стандартка таләпләрне тоту» графасында 2.8 пунктның 2 пунктчасын түбәндәге 
редакциядә бәян итәргә: 

“2. Әлеге Регламентның 2-8 нче кушымтасы нигезендә тиешле формада булмаган 
гариза бирү»; 

2.16 пунктында «https://uslugi.tatar.ru/taxi_license/application» сүзләрен 
«https://uslugi.tatarstan.ru» сүзләренә алмаштырырга; 

3 бүлектә: 
3.1.2 пунктчада “2 нче кушымта” сүзләрен “9 нчы кушымта” сүзләренә 

алмаштырырга; 



3.6.1 пунктчада “күпфункцияле үзәккә яки читтән торып эшли торган урын” 
сүзләрен төшереп калдырырга; 

3.8.1 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә 
«10 нчы кушымта нигезендә техник хатаны төзәтү турында гариза;»; 
 
5 бүлектә: 
5.1. пунктта: 
өченче абзацта «мөрәҗәгать итүченең» сүзен төшереп калдырырга; 
бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“- мөрәҗәгать итүченең Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаган документларны 
яисә мәгълүматны гамәлгә ашыру яисә гамәлләрне башкару таләбе;”; 

җиденче абзац «Россия Федерациясе» сүзләреннән соң «законнар һәм башкалар " 
сүзләрен өстәргә»; 

түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 
“- дәүләт хезмәтләрен күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 

тәртибен бозу; 
- федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 

башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка 
норматив хокукый актлары белән күздә тотылмаган очракта дәүләт хезмәте күрсәтүне 
туктатып тору; 

- мөрәҗәгать итүчедә дәүләт хезмәте күрсәткәндә документлар яисә мәгълүмат 
булмау һәм (яисә) дөрес булмавы, аларның дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш тартканда яисә дәүләт хезмәте күрсәтүдә 
күрсәтелмәгән булуы һәм (яисә), 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 
1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, булмавы һәм (яисә) дөрес 
булмавы, булмавы һәм (яисә) төгәллеге күрсәтелмәгән.”; 

5.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“Шикаятьне карау срогы-теркәлгән көннән алып 15 эш көне эчендә. 

Министрлык, Министрлыкның вазыйфаи затына мөрәҗәгать итүчедән документлар 
кабул итүдән баш тарту яисә җибәрелгән хаталарны төзәтү яисә мондый төзәтүләрнең 
билгеләнгән срогын бозу очрагында шикаять бирелгән очракта - аны теркәү көненнән 
соң биш эш көне эчендә.”; 

5.6 пунктын "хезмәтләр күрсәтү» сүзләреннән соң “яисә вәкаләтле зат 
тарафыннан” сүзләрен өстәргә»; 

5.7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул 

ителә: 
шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, 

дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 
опечаткаларны һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе 



норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
түләнмәгән акчаларны кире кайтару рәвешендә дә; 

шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә 

соңга калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать итүченең теләге 
буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап 
җибәрелә.». 

түбәндәге эчтәлекле 5.71, 5.72 пунктчалар өстәргә: 
“5.71. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 

итүчегә дәүләт хезмәте күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү 
максатларында Министрлык тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында 
мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенәләр һәм дәүләт 
хезмәте алу максатларында мөрәҗәгать итүчегә алга таба башкарылырга тиешле 
гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.72. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип танылган 
очракта мөрәҗәгать итүчегә кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат 
бирелә.”. 

 
 
 
 
 

 

 



1, 2 нче кушымталарны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“Татарстан Республикасы территориясендә 

җиңел таксида пассажирлар һәм багаж йөртү эшчәнлеген 
хәл итүгә рөхсәт бирү һәм аны яңадан рәсмиләштерү, 

рөхсәт дубликатын бирү, рөхсәтне гамәлдә булуы 
вакытыннан алда туктату буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламентына 
№ 1 кушымта 

Документлар кабул итү һәм рөхсәтләр бирү үзәкләренең зоналар буенча схемасы 
 
 

Икътисадый зона 
атамасы 

Гаризалар 
кабул итү 

һәм 
рөхсәтләр 

бирү 
пункты 

Икътисадый 
зонага керүче 
муниципаль 
берәмлекләр 

Телефоны Адресы Эш графигы 

Казан агломерациясе Казан Казан ш. (843) 291-90-22, 
291-91-14 

Ершов, 31А, 206 б. сш. җом. 8.30-12.00 
Югары Ослан 

Лаеш 
Питрәч 

Зеленодол Зеленодол (84371)4-84-77, 4-
84-70 

Ленин, 38,  305 б. дүш.-җом. 8.00-
17.00 Әтнә 

Биектау 
Идел алды икътисадый 
зонасы 

Буа Апас (84374)3-11-93 Жорес, 110, 19  б. дүш.-җом. 8.00-17.00,                         
обед 12.00-13.00 Буа 

Чүпрәле 
Кайбыч 

Кама Тамагы 
Тәтеш 

Кама алды икътисадый 
зонасы 

Арча Арча (84366)3-12-44, 
3-17-44 

Совет мәйданы, 12, 
Инфраструктураны 

чәр. 13.00-17.30, 
җом. 13.00-17.30 Балтач 



Саба үстерү бүлеге
Теләче 

Мамадыш Кукмара (85563)3-28-82 Җәлил, 23/33, 203
Балык Бистәсе 

Мамадыш 

Кама аръягы икътисадый 
зонасы 

Чистай Аксубай (84342)5-30-50, 
5-13-38 

К. Маркс, 46, 21
Алексеевск 

Әлки 
Яңа Чишмә 

Нурлатй 
Спас 

Чистай 
Чаллы агломерациясе Алабуга Әгерҗе (85557)3-81-16,  Алабуга, Тынычлык 

пр., 12, 123  б. Менделеев 
Алабуга 

Зәй Зәй (85558)3-07-19 Крупской, 6, 73

Түбән Кама Түбән Кама (8555)42-40-10 Мәктэп бульвары
2а, 2 эт. 

Чаллы Мөслим (8552)30-56-08 Х. Туфан, 23, 217
Актаныш 

Чаллы 
Минзәлә 

Тукай 
өнъяк-көнчыгыш 
икътисадый зонасы 

Әлмәт Азнакай (8553)32-83-64, 
45-38-33 

Ленин, 39, 204 б.
Әлмәт 
Сарман 

Чирмешән 
Бөгелмә Лениногорск (85594)4-00-99, Гафиатуллин, 7, 102



 
 
 
 

Бөгелмә 4-40-99 б. 
Баулы 
Ютазы 



“Татарстан Республикасы территориясендә 
җиңел таксида пассажирлар һәм багаж йөртү эшчәнлеген 

хәл итүгә рөхсәт бирү һәм аны яңадан рәсмиләштерү, 
рөхсәт дубликатын бирү, рөхсәтне гамәлдә булуы 

вакытыннан алда туктату буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына 

№ 2 кушымта 
 

 (форма 999 номерлы ТР МК Карары белән расланган) 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

о выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси 
на территории Республики Татарстан 

 
Прошу выдать разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковыми такси на территории Республики Татарстан 
________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

сокращенное наименование юридического лица (в случае, если имеется) 
 
________________________________________________________________________ 

фирменное наименование юридического лица 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

адрес местонахождения юридического лица 
 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 
юридических лиц 
 

_______________________________________                             ________________________________________________ 
                           телефон                                                             адрес электронной почты (в случае, если имеется) 
 
Приложение: Сведения о транспортных средствах на _______л. 
 
_________________________                                                                                    
__________________________ 
                         Дата                                                                                                                                      Подпись 

 
Заявитель своей подписью подтверждает:  
достоверность представленных сведений; 
соответствие транспортного средства, которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковыми такси, требованиям, установленным Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Законом Республики Татарстан 
от 10.10.2011 № 77-ЗРТ «О перевозках пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики Татарстан»;  

 согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ                      «О персональных данных».  

ОГРН:_____________________________    Серия____________Номер____________ 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
наименование и адрес местонахождения органа, осуществившего государственную регистрацию 

 
Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет 

налогоплательщика в налоговом органе 
 

ИНН_______________________________     Серия_____________Номер__________ 
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Адрес tag-кода: Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatarstan.ru) 
Для просмотра информации скачайте бесплатное приложение для телефона, запустите установленное приложение 

Tag Reader, сканируйте код камерой телефона.  



   Татарстан Республикасы территориясендә җиңел 
таксиларда пассажирлар йөртү һәм багаж ташу 
эшчәнлеген гамәлгә ашыруга рөхсәт бирү турында 
гаризага кушымта (юридик затлар өчен) 
Форма 

 
 

 Сведения о транспортных средствах 
 

№ 
п/п 

Марка и модель 
транспортного 

средства 

Государствен
ный регистра-
ционный знак 

транспорт-
ного средства 

Год выпуска 
и цвет 

транспортно
го средства 

Тип и серийный 
номер таксометра* 

(дата последней 
поверки)  

Документ, устанавливающий право 
владения/хозяйственного ведения/ 

пользования транспортным средством 
(свидетельство о регистрации 

транспортного средства/договор 
лизинга/  

договор аренды) 

Реквизиты документов, 
устанавливающих право 
владения/хозяйственного 

ведения/пользования 
транспортным средством   

       
       
       

 
*Заполняется в случае, если плата за пользование легковым такси определяется в соответствии с показаниями таксометра на основании 

установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси.». 
      



Түбәндәге эчтәлекле 3-10 нчы кушымталар өстәргә: 
 

 
“Татарстан Республикасы территориясендә 

җиңел таксида пассажирлар һәм багаж йөртү эшчәнлеген 
хәл итүгә рөхсәт бирү һәм аны яңадан рәсмиләштерү, 

рөхсәт дубликатын бирү, рөхсәтне гамәлдә булуы 
вакытыннан алда туктату буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламентына 
№ 3 кушымта 

 
 (форма 999 номерлы ТР МК Карары белән расланган) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
о выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси 

на территории Республики Татарстан 

 
Прошу выдать разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковыми такси на территории Республики Татарстан 
 

________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя 

 

________________________________________________________________________ 
адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя 

 

________________________________________________________________________ 
данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя (серия, номер) 

 

________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

 
ИНН___________________________________    Серия____________Номер____________ 
 
__________________________________                                 __________________________________________________ 
                           телефон                                                                   адрес электронной почты (в случае, если имеется) 
 
Приложение: Сведения о транспортных средствах на _______л. 
 
 

__________________________                         _________________________________ 
                              Дата                                                                                                                Подпись 
 
 

Заявитель своей подписью подтверждает:  
достоверность представленных сведений; 

Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
ОГРН:__________________________________________     
Серия______________Номер__________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
наименование и адрес местонахождения органа, осуществившего государственную регистрацию 

 
Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет 

налогоплательщика в налоговом органе 
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соответствие транспортного средства, которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковыми такси, требованиям, установленным Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Законом Республики Татарстан 
от 10.10.2011 № 77-ЗРТ «О перевозках пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики Татарстан»;  

 согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                      
«О персональных данных».  

Адрес tag-кода: Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatarstan.ru) 

Для просмотра информации скачайте бесплатное приложение для телефона, запустите 
установленное приложение Tag Reader, сканируйте код камерой телефона.  



  
 

  Татарстан Республикасы территориясендә 
җиңел таксиларда пассажирлар йөртү һәм 
багаж ташу эшчәнлеген гамәлгә ашыруга 
рөхсәт бирү турында гаризага кушымта 
(шәхси эшмәкәрләр өчен) 

 
Форма 

 
 Сведения о транспортных средствах 

 
№ 
п/п 

Марка и модель 
транспортного 

средства 

Государствен
ный             

регистра-
ционный знак 
транспортног

о средства 

Год выпуска 
и цвет 

транспортно
го средства 

Тип и серийный 
номер таксометра* 

(дата последней 
поверки)  

Документ, устанавливающий право 
владения/пользования транспортным 

средством (свидетельство  
о регистрации транспортного  

средства/договор лизинга/ договор 
аренды/ нотариально заверенная                    

доверенность) 

Реквизиты документов,  
устанавливающих право  
владения/пользования  

транспортным средством   

       
       
       

 
*Заполняется в случае, если плата за пользование легковым такси определяется в соответствии с показаниями таксометра на 

основании установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования 
легковым такси. 



 
Заявитель своей подписью подтверждает:  
достоверность представленных сведений; 
соответствие транспортного средства, которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковыми такси, требованиям, установленным Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Законом Республики Татарстан 
от 10.10.2011 № 77-ЗРТ «О перевозках пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики Татарстан»;  

 согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                      
«О персональных данных».  

 
 
 
 
 

 
 

 
“Татарстан Республикасы территориясендә 

җиңел таксида пассажирлар һәм багаж йөртү эшчәнлеген 
хәл итүгә рөхсәт бирү һәм аны яңадан рәсмиләштерү, 

рөхсәт дубликатын бирү, рөхсәтне гамәлдә булуы 
вакытыннан алда туктату буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең административ регламентына 
№ 4 кушымта 

 
 (форма 999 номерлы ТР МК Карары белән расланган) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
о выдаче дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковыми такси на территории Республики Татарстан 
 

Прошу выдать дубликат разрешения для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковыми такси на территории Республики Татарстан в связи с:  

утратой разрешения;                                                                    
порчей разрешения. 
(нужное подчеркнуть) 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы  

 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
сокращенное наименование юридического лица (в случае, если имеется) 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

фирменное наименование 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
адрес местонахождения юридического лица 

 
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 
юридических лиц 

 
ОГРН:_________________________________________     Серия___________Номер_______________________ 
       
__________________________________________________________________________ 

адрес местонахождения органа, осуществившего государственную регистрацию 
 

Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет 
налогоплательщика в налоговом органе 
 
ИНН___________________________________________    Серия___________Номер_______________________ 
  
___________________________________ ____________________________________________________ 
                   телефон                                                                               адрес электронной почты (в случае, если имеется) 
 
___________________________________                          ______________________________________________________ 
                     Дата                                                                                                            Подпись 
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Адрес tag-кода: Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatarstan.ru) 
Для просмотра информации скачайте бесплатное приложение для телефона, запустите установленное приложение 

Tag Reader, сканируйте код камерой телефона.  
 
 
 
 



   Татарстан Республикасы 
территориясендә җиңел 
таксиларда пассажирлар йөртү 
һәм багаж ташу эшчәнлеген 
гамәлгә ашыру өчен рөхсәт 
дубликатын бирү турында 
гаризага кушымта (юридик затлар 
өчен) 

 
Форма 
 

 Сведения о транспортных средствах 
 

№ 
п/п 

Марка и модель транспортного 
средства 

Государственный 
регистрационный знак 

транспортного средства 

Год выпуска и цвет  
транспортного средства 

Номер и срок действия 
оригинала разрешения» 

     
     
     
     
     
     

 
 



 
Заявитель своей подписью подтверждает:  
достоверность представленных сведений; 
соответствие транспортного средства, которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковыми такси, требованиям, установленным Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Законом Республики Татарстан 
от 10.10.2011 № 77-ЗРТ «О перевозках пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики Татарстан»;  

 согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                      
«О персональных данных».  

 “Татарстан Республикасы территориясендә 
җиңел таксида пассажирлар һәм багаж йөртү эшчәнлеген 

хәл итүгә рөхсәт бирү һәм аны яңадан рәсмиләштерү, 
рөхсәт дубликатын бирү, рөхсәтне гамәлдә булуы 

вакытыннан алда туктату буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына 

№ 5 кушымта 
(форма 999 номерлы ТР МК Карары белән расланган) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

о выдаче дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковыми такси на территории Республики Татарстан 

 
Прошу выдать дубликат разрешения для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковыми такси на территории Республики Татарстан в связи с:  
утратой разрешения;                                                                   
порчей разрешения. 

              (нужное подчеркнуть) 
________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя 

 
________________________________________________________________________ 

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, (серия, номер) 
 
________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 
 

Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

 

ОГРН:_______________________________     Серия________Номер___________________  
 

______________________________________________________________________________________________________ 
адрес местонахождения органа, осуществившего государственную регистрацию 

 
Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет 
налогоплательщика в налоговом органе 
 

ИНН_____________________________               Серия________Номер_________________ 
 

____________________________________ __________________________________________________ 
                   телефон                                                                           адрес электронной почты (в случае, если имеется) 
 
___________________________________                              __________________________________________________ 
                    Дата                                                                                                            Подпись 
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Адрес tag-кода: Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatarstan.ru) 
Для просмотра информации скачайте бесплатное приложение для телефона, запустите установленное приложение 

Tag Reader, сканируйте код камерой телефона.  



  
 

 Татарстан Республикасы территориясендә 
җиңел таксиларда пассажирлар йөртү һәм багаж 
ташу эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен рөхсәт 
дубликатын бирү турында гаризага кушымта 
(шәхси эшмәкәрләр өчен) 

 
  Форма 

 
 Сведения о транспортных средствах 

 
№ 
п/п 

Марка и модель транспортного 
средства 

Государственный             
регистрационный знак 

транспортного средства 

Год выпуска и цвет  
транспортного средства 

Номер и срок действия 
оригинала  

разрешения 
     
     
     
     
     
     

 
 



“Татарстан Республикасы территориясендә 
җиңел таксида пассажирлар һәм багаж йөртү эшчәнлеген 

хәл итүгә рөхсәт бирү һәм аны яңадан рәсмиләштерү, 
рөхсәт дубликатын бирү, рөхсәтне гамәлдә булуы 

вакытыннан алда туктату буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына 

№ 6 кушымта 
(форма 999 номерлы ТР МК Карары 

белән расланган) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

о переоформлении разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковыми такси на территории Республики Татарстан 

 
Прошу переоформить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковыми такси на территории Республики Татарстан в связи с: 
изменением государственного регистрационного знака транспортного средства, используемого в 

качестве легкового такси;  
изменением наименования юридического лица, места его нахождения;  
реорганизацией юридического лица. 

(нужное подчеркнуть) 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 

 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
сокращенное наименование юридического лица (в случае, если имеется) 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
фирменное наименование 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
адрес местонахождения юридического лица 

 
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 
юридических лиц 
 
ОГРН:___________________________________________     Серия__________Номер____________________ 
       
______________________________________________________________________________________________________ 

адрес местонахождения органа, осуществившего государственную регистрацию 
 

Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет 
налогоплательщика в налоговом органе 
 
ИНН_____________________________________________   Серия___________Номер____________________ 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

Новые сведения, являющиеся причиной переоформления заявления 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________                          __________________________________________________     
                   телефон                                                                               адрес электронной почты (в случае, если имеется) 
 
____________________________________                            __________________________________________________ 
                     Дата                                                                                                           Подпись 
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Заявитель своей подписью подтверждает:  
достоверность представленных сведений; 
соответствие транспортного средства, которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковыми такси, требованиям, установленным Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Законом Республики Татарстан 
от 10.10.2011 № 77-ЗРТ «О перевозках пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики Татарстан»;  

 согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                      
«О персональных данных».  

Адрес tag-кода: Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatarstan.ru) 

Для просмотра информации скачайте бесплатное приложение для телефона, запустите 
установленное приложение Tag Reader, сканируйте код камерой телефона.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 Татарстан Республикасы территориясендә 
җиңел таксиларда пассажирлар йөртү һәм багаж 
ташу эшчәнлеген гамәлгә ашыруга рөхсәтне 
яңадан рәсмиләштерү турында гаризага 
кушымта (юридик затлар өчен) 

 
Форма 

 
 Сведения о транспортных средствах 

 
№ 
п/п 

Марка и модель транспортного средства Государственный  регистрационный 
знак транспортного средства 

Предыдущий государственный 
регистрационный знак транспортного 

средства* 
    
    
    
    
    
    

 
 

*- заполняется в случае, смены государственного регистрационного номера транспортного средства  
 



“Татарстан Республикасы территориясендә 
җиңел таксида пассажирлар һәм багаж йөртү эшчәнлеген 

хәл итүгә рөхсәт бирү һәм аны яңадан рәсмиләштерү, 
рөхсәт дубликатын бирү, рөхсәтне гамәлдә булуы 

вакытыннан алда туктату буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына 

№ 7 кушымта 
(форма 999 номерлы ТР МК Карары 

белән расланган) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

о переоформлении разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковыми такси на территории Республики Татарстан 

 
Прошу переоформить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковыми такси на территории Республики Татарстан в связи с: 
изменением государственного регистрационного знака транспортного средства, используемого в 

качестве легкового такси;  
изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, места его жительства, 

данных документа, удостоверяющего его личность.  
(нужное подчеркнуть) 

 

________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя 
 
________________________________________________________________________ 

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя (серия, номер) 
 

________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

 
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
 
ОГРН:__________________________________________     Серия__________Номер_____________________ 
       
_____________________________________________________________________________________________________ 

адрес местонахождения органа, осуществившего государственную регистрацию 
 

Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет 
налогоплательщика в налоговом органе 

 
ИНН____________________________________________    Серия__________Номер_____________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Новые сведения, являющиеся причиной переоформления заявления 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________                          __________________________________________________     
                   телефон                                                                               адрес электронной почты  (в случае, если имеется) 
 
____________________________________                            __________________________________________________ 
                    Дата                                                                                                           Подпись 
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Заявитель своей подписью подтверждает:  
достоверность представленных сведений; 
соответствие транспортного средства, которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковыми такси, требованиям, установленным Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Законом Республики Татарстан 
от 10.10.2011 № 77-ЗРТ «О перевозках пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики Татарстан»;  

согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ              
«О персональных данных».  

Адрес tag-кода: Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatarstan.ru) 

Для просмотра информации скачайте бесплатное приложение для телефона, запустите 
установленное приложение Tag Reader, сканируйте код камерой телефона.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

 Татарстан Республикасы территориясендә 
җиңел таксиларда пассажирлар йөртү һәм багаж 
ташу эшчәнлеген гамәлгә ашыруга рөхсәтне 
яңадан рәсмиләштерү турында гаризага 
кушымта (шәхси эшмәкәрләр өчен) 

 
Форма 

 
 Сведения о транспортных средствах 

 
№ 
п/п 

Марка и модель транспортного средства Государственный  регистрационный 
знак транспортного средства 

Предыдущий государственный 
регистрационный знак транспортного 

средства* 
    
    
    
    
    
    

 
*- заполняется в случае, смены государственного регистрационного номера транспортного средства 
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“Татарстан Республикасы территориясендә 
җиңел таксида пассажирлар һәм багаж йөртү эшчәнлеген 

хәл итүгә рөхсәт бирү һәм аны яңадан рәсмиләштерү, 
рөхсәт дубликатын бирү, рөхсәтне гамәлдә булуы 

вакытыннан алда туктату буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына 

№ 8 кушымта 
(форма 999 номерлы ТР МК Карары белән расланган) 

  

В Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Татарстан  
от____________________________ 
______________________________ 
в лице ________________________ 
______________________________ 
телефон_______________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

о досрочном прекращении действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковыми такси на территории Республики Татарстан 

 
Прошу Вас досрочно прекратить действие следующего(их) разрешения(ий) 
 
п/п Транспортное средство Государственный 

регистрационный знак 
Номер разрешения 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
 
Руководитель юридического лица/ 
Индивидуальный предприниматель/ 
Собственник транспортного средства           ______________________________ 

   (подпись, расшифровка подписи, дата)»  
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“Татарстан Республикасы территориясендә 
җиңел таксида пассажирлар һәм багаж йөртү эшчәнлеген 

хәл итүгә рөхсәт бирү һәм аны яңадан рәсмиләштерү, 
рөхсәт дубликатын бирү, рөхсәтне гамәлдә булуы 

вакытыннан алда туктату буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына 

№ 9 кушымта 
Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной услуги (выдача разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики Татарстан  
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“Татарстан Республикасы территориясендә 
җиңел таксида пассажирлар һәм багаж йөртү эшчәнлеген 

хәл итүгә рөхсәт бирү һәм аны яңадан рәсмиләштерү, 
рөхсәт дубликатын бирү, рөхсәтне гамәлдә булуы 

вакытыннан алда туктату буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына 

№ 10 кушымта 
Форма 

 В Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Татарстан  

от____________________________ 
______________________________ 
в лице ________________________ 
______________________________ 
телефон_______________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

об исправлении технической ошибки в разрешении на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики Татарстан 

 
Прошу Вас исправить техническую ошибку в следующем(их) разрешении(ях) 
 
п/п Номер 

разрешения 
Дата и номер 
приказа 

Марка и модель 
ТС на которое 
выдано 
разрешение  

Сведения, 
содержащие 
техническую 
ошибку 

Корректные 
сведения 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
 
Руководитель юридического лица/ 
Индивидуальный предприниматель              ______________________________ 

   (подпись, расшифровка подписи, дата)»  
 
 
 
Татарстан Республикасы территориясендә җиңел таксида пассажирлар һәм 
багаж йөртү эшчәнлеген хәл итүгә рөхсәт бирү һәм аны яңадан рәсмиләштерү, 
рөхсәт дубликатын бирү, рөхсәтне гамәлдә булуы вакытыннан алда туктату 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына кушымтаның 
(белешмә) 2 нче таблицасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 
 

Наименование должности Телефон Электронный адрес 

Начальник Управления 
строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйств 

264-77-46 pisma@tatar.ru» 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


