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Татарстан җир һәм мөлкәт 
мөнәсәбәтләре министрлыгының 
13.02.2017 ел, № 283-р карары 
белән расланган Татарстан 
Республикасы милкендәге 
җирләрне һәм (яки) җир 
кишәрлекләрен һәм шәхси 
милектәге җир кишәрлекләрен 
яңадан бүлү турында килешү төзү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
үзгәрешләр кертү турында 
 

 
Боерам: 

 
Татарстан җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгының “Татарстан 

Республикасы милкендәге җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен һәм шәхси 

милектәге җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында килешү төзү буенча дәүләт 

хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында” 13.02.2017 

ел, № 283-р карары белән расланган (Татарстан җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 

министрлыгының 31.05.2018 № 1500-р карары белән, Татарстан җир һәм 

мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгының 22.03.2019 № 111-пр боерыгы белән 

кертелгән үзгәрешләр белән бергә) Татарстан Республикасы милкендәге 

җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен һәм шәхси милектәге җир 

кишәрлекләрен яңадан бүлү турында килешү төзү буенча дәүләт хезмәте 



 

күрсәтүнең административ регламентына кертелә торган тәкъдим ителгән 

үзгәрешләрне расларга.   

 

 
 

Министр                                                                                                   А.К.Хамаев



 

Татарстан Республикасы  

Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 

министрлыгының 

 ______________ № _______ 

карары белән расланды 

 

Татарстан җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгының 
“Татарстан Республикасы милкендәге җирләрне һәм (яки) җир 

кишәрлекләрен һәм шәхси милектәге җир кишәрлекләрен яңадан бүлү 
турында килешү төзү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 

регламентын раслау турында” 13.02.2017 ел, № 283-р карары белән 
расланган (Татарстан җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгының 

31.05.2018 № 1500-р карары белән, Татарстан җир һәм мөлкәт 
мөнәсәбәтләре министрлыгының 22.03.2019 № 111-пр боерыгы белән 

кертелгән үзгәрешләр белән бергә) Татарстан Республикасы милкендәге 
җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен һәм шәхси милектәге җир 

кишәрлекләрен яңадан бүлү турында килешү төзү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламентына кертелгән 

үзгәрешләр  
 

Татарстан Республикасы милкендәге җирләрне һәм (яки) җир 

кишәрлекләрен һәм шәхси милектәге җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында 

килешү төзү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына 

кушымтаны (белешмәлек) түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«Татарстан Республикасы милкендәге 
җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен 
һәм шәхси милектәге җир кишәрлекләрен 
яңадан бүлү турында килешү төзү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентына кушымта (белешмәлек) 
 
 

Татарстан Республикасы милкендәге җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен 
һәм шәхси милектәге җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында килешү төзү 

буенча дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы затларның  
реквизитлары 



 

 
Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы 

 
Вазыйфа  Телефон Электрон адрес 

Министр 
Хамаев Азат Кыям улы 

221-40-00 mzio@tatar.ru 

Министрның беренче урынбасары 
Галиев Артур Ирек улы 

221-40-01 mzio@tatar.ru 

Җир ресурслары идарәсенең 
Дәүләт җирләреннән нәтиҗәле 
файдалану бүлеге мөдире  
Миндубаева Гүзәл Эдуард кызы 

221-40-30 Guzel.Mindubaeva@tatar.ru 

Канцелярия эшләрен алып бару 
һәм контрольдә тоту бүлеге 
мөдире 
Румянцева Гөлнур Нияз кызы 

221-40-81 
221-40-83 

 

Gulnur.Rumyanceva@tatar.ru 

 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты,  

Агросәнәгать комплексы, җир мөнәсәбәтләре һәм куллану базары идарәсе 
 

Вазыйфа  Телефон Электрон адрес 
Мустафин Айрат Рафинантович 
Агросәнәгать комплексы, җир 
мөнәсәбәтләре һәм куллану 
базары идарәсе башлыгы 
урынбасары 
Мостафин Айрат Рафинант улы 

264-77-15 Ayrat.Mustafin@tatar.ru» 

 
 
 
 


