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Татарстан Республикасы Экология һәм табигый
байлыклар Министрлыгының 2012 елның 22
ноябрендәге №489-п боерыгы белән расланган
Татарстан Республикасында җирле әһәмияттәге
җир
асты
байлыклары
кишәрлекләреннән
файдалануга лицензияләрне рәсмиләштерү, дәүләт
теркәве үткәрү һәм бирү, аларга үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертү, шулай ук аларны кабат
рәсмиләштерү һәм Татарстан Республикасында
җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары
кишәрлекләреннән
файдалануга
хокукны
срогыннан алда туктату һәм туктатып тору
турында карарлар кабул итүне гамәлгә ашыру
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ
регламентына үзгәрешләр кертү турында
Татарстан Республикасында җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлекләреннән
файдалануга лицензияләрне рәсмиләштерү, дәүләт теркәве үткәрү һәм бирү, аларга үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертү, шулай ук аларны кабат рәсмиләштерү һәм Татарстан Республикасында җирле
әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлекләреннән файдалануга хокукны срогыннан алда туктату
һәм туктатып тору турында карарлар кабул итүне гамәлгә ашыру буенча дәүләт хезмәте күрсәтү эшен
камилләштерү максатында, боерык бирәм:
1. Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар Министрлыгының 2012 елның 22
ноябрендәге №489-п “Татарстан Республикасында җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары
кишәрлекләреннән файдалануга лицензияләрне рәсмиләштерү, дәүләт теркәве үткәрү һәм бирү, аларга
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү, шулай ук аларны кабат рәсмиләштерү һәм Татарстан
Республикасында җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлекләреннән файдалануга хокукны
срогыннан алда туктату һәм туктатып тору турында карарлар кабул итүне гамәлгә ашыру буенча
дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында” боерыгы белән расланган
Татарстан Республикасында җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлекләреннән файдалануга
лицензияләрне рәсмиләштерү, дәүләт теркәве үткәрү һәм бирү, аларга үзгәрешләр һәм өстәмәләр
кертү, шулай ук аларны кабат рәсмиләштерү һәм Татарстан Республикасында җирле әһәмияттәге җир
асты байлыклары кишәрлекләреннән файдалануга хокукны срогыннан алда туктату һәм туктатып тору
турында карарлар кабул итүне гамәлгә ашыру буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ
регламентына (Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар Министрлыгының 2013
елның 02 октябрендәге № 561-п боерыгы белән кертелгән үзгәрешләр белән), аны кушымта итеп
бирелә торган яңа редакциядә бәян итеп, үзгәреш кертергә.
2. Хокукый тәэминат бүлеге башлыгына (М.Р. Галиәкбәров) әлеге боерыкны Татарстан
Республикасы Юстиция министрлыгына дәүләт теркәвенә җибәрүне тәэмин итәргә.
3. Әлеге боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны министр урынбасары Р.Н.Гайнетдиновка
йөкләргә.
Министр

Ф.С. Габделганиев
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Татарстан Республикасында җирле әһәмияттәге җир асты кишәрлекләреннән
файдалануга лицензияләрне рәсмиләштерү, дәүләт теркәве үткәрү һәм бирү,
аларга үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү, шулай ук аларны кабат рәсмиләштерү
һәм Татарстан Республикасында җирле әһәмияттәге җир асты кишәрлекләреннән
файдалануга хокукны срогыннан алда туктату һәм туктатып тору турында
карарлар кабул итүне гамәлгә ашыру буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең
административ регламенты
I. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР
1.1. Татарстан Республикасында җирле әһәмияттәге җир асты кишәрлекләреннән
файдалануга лицензияләрне рәсмиләштерү, дәүләт теркәве үткәрү һәм бирү, аларга
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү, шулай ук аларны кабат рәсмиләштерү һәм Татарстан
Республикасында җирле әһәмияттәге җир асты кишәрлекләреннән файдалануга
хокукны срогыннан алда туктату һәм туктатып тору турында карарлар кабул итүне
гамәлгә ашыру буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты Татарстан
Республикасында җирле әһәмияттәге җир асты кишәрлекләреннән файдалануга
лицензияләрне рәсмиләштерү, дәүләт теркәве үткәрү, бирү, аларга үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертү, шулай ук аларны кабат рәсмиләштерү һәм Татарстан Республикасында
җирле әһәмияттәге җир асты кишәрлекләреннән файдалануга хокукны срогыннан алда
туктату һәм туктатып тору турында карарлар кабул итүне гамәлгә ашыру буенча дәүләт
хезмәте күрсәтү стандартын һәм тәртибен билгели (алга таба – Регламент).
1.2. Дәүләт хезмәт күрсәтүен алучылар: дәүләт хезмәт күрсәтүе алуга гариза биргән
эшмәкәрлек эшчәнлеге субъектлары, шул исәптән гади ширкәт катнашучылары, чит ил
гражданнары, юридик затлар (алга таба – Гариза бирүче), әгәр федераль законнар белән
бүтәне каралмаган булса.
1.3. Дәүләт хезмәте Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар
Министрлыгы (алга таба – Министрлык) тарафыннан күрсәтелә.
1.4. Министрлыкның урнашкан урыны: Казан ш., Павлюхин ур., й.75.
Министрлыкның эш графигы: шимбә һәм якшәмбедән тыш көн саен, дүшәмбепәнҗешәмбе 9.00 сәгатьтән 18.00 кадәр, җомга 9.00 сәгатьтән 16.45 кадәр, төшке аш
12.00 - 12.45.
Җәмәгать транспортында бару “Филармония” тукталышына кадәр:
автобуслар №2, 4, 5, 31, 37, 43, 47, 67, 74, 74а, 77;
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троллейбуслар №№ 6, 8, 12.
Министрлык бинасына керү пропуск буенча башкарыла. Пропуск гариза бирүчедә
шәхесне таныклый торган документ булганда рәсмиләштерелә.
1.5. Министрлыкның Җир асты байлыкларыннан файдалану мөнәсәбәтләрен җайга
салу идарәсенең җир асты байлыкларыннан файдалануны лицензияләү бүлегенең (алга
таба – Бүлек) белешмә телефоны: (843) 267-68-68.
1.6. «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә (алга таба - «Интернет»
Челтәре) Министрлыкның рәсми сайты адресы: http://www.eco.tatarstan.ru. Электрон
почта адресы: eco@tatar.ru.
1.7.Дәүләт хезмәте күрсәтү турында мәгълүмат алынырга мөмкин:
1) үз эченә дәүләт хезмәте күрсәтү турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат
алган, гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Министрлык биналарында урнаштырылган
дәүләт хезмәте күрсәтү турында мәгълүмат стендлары аша;
2) “Интернет” челтәре аша:
Министрлыкның рәсми сайтында (http://www.eco.tatarstan.ru);
Татарстан Республикасы дәүләт хезмәте һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләр
порталында: (http://uslugi.tatar.ru/);
Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) күрсәтү порталында:
(http://www.gosuslugi.ru/);
3) Министрлыкка телдән мөрәҗәгать иткәндә (шәхсән яки телефон буенча);
4) Министрлыкка язмача (шул исәптән электрон документ формасында)
мөрәҗәгать иткәндә.
1.8. Дәүләт хезмәте күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат Бүлек белгече
тарафыннан Министрлыкның рәсми сайтында һәм гариза бирүчеләр белән эшләү өчен
Министрлык биналарында мәгълүмат стендларында урнаштырыла.
Мәгълүмат стендларында урнаштырыла торган мәгълүмат үз эченә дәүләт
хезмәте күрсәтү турында әлеге Регламентның 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1
пунктларында (пунктчаларында) булган мәгълүматларны ала.
1.9. Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла:
Россия Федерациясе Конституциясе (Россия Федерациясе законнары җыелмасы,
1996, № 3, ст. 152, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) (алга таба – РФ
Конституциясе);
Россия Федерациясенең 1992 елның 21 февралендәге № 2395-1 “Җир асты
байлыклары турында” законы (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 1995, № 10,
ст. 823, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) (алга таба – “Җир асты байлыклары
турында” РФ Законы № 2395-1);
2002 елның 26 октябрендәге № 127-ФЗ “Бөлгенлеккә төшү (банкротлык) турында”
Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2002, № 43, ст. 4190,
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) (алга таба – Федераль закон № 127-ФЗ);
2010 елның 27 июлендәге №210-ФЗ “Дәүләт һәм муниципаль хезмәт
күрсәтүләрне оештыру турында” Федераль закон (Россия Федерациясе законнары
җыелмасы, 2010, № 31, ст. 4179, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) (алга таба Федераль закон № 210-ФЗ);
Россия Федерациясе Президентының 2012 елның 7 маендагы № 601 “Дәүләт
идарәсе системасын камилләштерүнең төп юнәлешләре турында” Указы (алга таба – РФ
Президенты Указы № 601);
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Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2005 елның 12 маендагы № 293 “Җир асты
байлыкларын геологик өйрәнү, рациональ файдалану һәм саклауга дәүләт күзәтчелеге
турында Нигезләмәне раслау турында” Карары (Россия Федерациясе законнары
җыелмасы, 2005, № 20, ст. 1885, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) (алга таба – РФ
Хөкүмәтенең 293нче номерлы Карары);
1992 елның 15 июлендәге № 3314-1 “Җир асты байлыкларыннан файдалануны
лицензияләү тәртибе турында Нигезләмәне гамәлгә кертү тәртибе турында” Россия
Федерациясе Югары Советы Карары (“Ведомости СНД РФ и ВС РФ”, 1992, № 33,
ст. 1917, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) (алга таба – РФ Югары Советының 33141нче номерлы Нигезләмәсе);
1992 елның 25 декабрендәге № 1722-XII “Җир асты байлыклары турында”
Татарстан Республикасы Законы (Татарстан Дәүләт Советы җыелма басмасы, 1992, №
11-12, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) (алга таба – “Җир асты байлыклары
турында” ТР Законы № 1722-XII);
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 елның 6 июлендәге 325
нче номерлы “Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар министрлыгы
мәсьәләләре” карары (“Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм
әмерләре һәм республика башкарма хакимияте органнары норматив актлары
җыентыгы” журналы, 2005, № 28, ст. 0654, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) (алга
таба – ТР МК 325нче номерлы Карары);
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 елның 12 октябрендәге
№ 715 “Җир асты кишәрлекләреннән файдалануга лицензияләрне рәсмиләштерү, кабат
рәсмиләштерү, дәүләт теркәве үткәрү һәм бирү Тәртибен раслау турында” Карары
(“Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм әмерләре һәм
республика башкарма хакимияте органнары норматив актлары җыентыгы” журналы,
2009, № 40, ст. 1677, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) (алга таба – ТР МК 715нче
номерлы Карары);
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның 02 ноябрендәге
№880 “Татарстан Республикасы дәүләт башкарма хакимияте органнары тарафыннан
дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен
раслау турында һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым
карарларына үзгәрешләр кертү турында” Карары, (“Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинеты карарлары һәм әмерләре һәм республика башкарма хакимияте
органнары норматив актлары җыентыгы” журналы, 2010, № 46, ст. 2144, кертелгән
үзгәрешләрне исәпкә алып) (алга таба – ТР МК 880нче номерлы Карары).
1.10. Әлеге регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
Дәүләт хезмәт күрсәтүе алуга гариза (алга таба – Гариза) - № 210-ФЗ Федераль
законның 2 маддәсе 1 пункты белән каралган дәүләт хезмәте күрсәтү турында запрос
(кушымта №1);
Җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензия (алга таба – Лицензия) – дәүләт
хакимиятенең вәкаләтле органы тарафыннан бирелә торган, аңа ия булучы алдан
килешенгән шартларны саклаганда, аның иясенең, анда күрсәтелгән максатка туры
китереп, билгеләнгән срок дәвамында билгеләнгән чикләрдәге җир асты
байлыкларыннан файдалануга хокукын таныклый торган документ;
Лицензияле килешү (договор) – дәүләт идарәсенең вәкаләтле органы һәм җир асты
байлыкларыннан файдаланучы арасында җир асты байлыкларыннан файдалану
шартлары турында лицензиягә нигезләнгән килешү;
4

Файдалы казылмалар чыгару белән бәйле булмаган җир асты корылмалары төзү
һәм эксплуатацияләү – рациональ эшкәртү тирәнлегенә кадәр файдалы казылмалар
табылуга перспективасыз җир асты кишәрлекләрендә җир асты корылмалары төзү һәм
эксплуатацияләү, аларны нефть, газ һәм башка матдәләр һәм материаллар саклау
максатында файдалану өчен, шул исәптән радиоактив, зарарлы һәм токсик матдәләр
һәм җитештерү калдыклары күмү, агынты суларны ташлау (шул исәптән зарарлы һәм
токсик матдәләр булганнарын) өчен, торбаүткәргечләр һәм башка корылмалар төзү
өчен;
Файдалы казылма – җир кабыгының матди җитештерү өлкәсендә нәтиҗәле
файдаланырга мөмкин булган, табигый рәвештә барлыкка килгән минераль катламы;
Запаслар – геологик разведкалау (тау, бораулау, сынау) эшләре нәтиҗәләре буенча
турыдан-туры исәпкә алынган һәм саналган файдалы казылма җыелмаларының күләме
һәм микъдаре;
Җир асты байлыкларыннан файдаланучы – җир асты байлыкларыннан файдалану
өчен лицензиясе булган эшмәкәрлек эшчәнлеге субъекты, шул исәптән гади ширкәт
катнашучылары, чит ил гражданнары, юридик затлар, әгәр федераль законнар белән
башкасы билгеләнмәгән булса;
Җир асты байлыкларыннан файдалану – җир асты байлыклары кишәрлекләрен
геологик өйрәнү, разведкалау һәм гомумтаралган файдалы казылмаларны чыгару, җир
асты суларын эзләү һәм бәяләү максатында геологик өйрәнү, җир асты суларын чыгару
өчен яки җир асты суларын эзләү һәм бәяләү һәм аларны чыгару максатында геологик
өйрәнү өчен, җирле әһәмияттәге җир асты корылмалары төзү һәм эксплуатацияләү;
Җир асты суы – җир астында булган, эчәргә яраклы яки хуҗалык-көнкүреш су
тәэминаты өчен яки сәнәгать объектларын яисә авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге
объектларны су белән технологик тәэмин итү максатларында файдаланыла торган һәм
аларны чыгару күләме тәүлеккә 500 куб метрдан артык булмаган су, - суалгыч проекты
(эчәргә яраклы су тәэминаты яки сәнәгать объектларын яисә авыл хуҗалыгы
билгеләнешендәге объектларны су белән технологик тәэмин итү максатларында
файдаланыла торган һәм аларны чыгару күләме тәүлеккә 100 куб метрдан артык
булмаган җир асты суларыннан тыш);
Җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлеге – гомумтаралган файдалы
казылмалар булган җир асты кишәрлеге, яисә файдалы казылмалар чыгару белән бәйле
булмаган, җирле һәм региональ әһәмияттәге җир асты корылмалары төзү һәм
эксплуатацияләү өчен файдаланыла торган җир асты кишәрлеге, яисә эчәргә яраклы
яки хуҗалык-көнкүреш су тәэминаты (алга таба – Эчәргә яраклы су тәэминаты) яки
сәнәгать объектларын яисә авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге объектларны су белән
технологик тәэмин итү максатларында файдаланыла һәм аларны чыгару күләме
тәүлеккә 500 куб метрдан артык булмаган җир асты сулары булган җир асты кишәрлеге;
Техник хата – дәүләт хезмәте күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән һәм
документка (дәүләт хезмәте нәтиҗәсе) кертелгән мәгълүматларның мәгълүматлар
керткәндә нигезләнелгән документтагы мәгълүматларга туры килмәвенә китергән хата
(ялгыш язу, басма хата, грамматик яки арифметик хата);
Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче күпфункцияле үзәкнең ерактагы эш
урыны – муниципаль районнарның авыл җирлекләрендә гариза бирүчеләрдән
документлар кабул итү һәм бирү, консультацияләр бирү тәрәзәсе (алга таба – КФҮ
Ерактагы эш урыны).
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2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты
Дәүләт хезмәте күрсәтү
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2.1. Дәүләт хезмәтенең атамасы

Татарстан Республикасында җирле әһәмияттә булган җир асты
кишәрлекләреннән
файдалануга
лицензияләрне
рәсмиләштерүне, дәүләт теркәвен үткәрүне һәм бирүне, аларга
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертүне, шулай ук аларны кабат
рәсмиләштерүне һәм Татарстан Республикасында җирле
әһәмияттәге җир асты кишәрлекләреннән файдалануга хокукны
срогыннан алда туктату, туктатып тору һәм чикләү турында
карарлар кабул итүне гамәлгә ашыру

“Җир асты байлыклары
турында” РФ Законының 16
ст. 6 абз.;
РФ Югары Советы 3314-1
номерлы
Нигезләмәсенең
1п. 4 абз.;
“Җир асты байлыклары
турында” ТР Законының 7
ст.

2.2. Дәүләт хезмәтен турыдан-туры
күрсәтә торган башкарма хакимият
органы атамасы
2.3. Дәүләт
хезмәте
күрсәтү
нәтиҗәсен тасвирлау

Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар ТР МК 325нче номерлы
министрлыгы
Карарының 3.3.11 пункты 14
абзацы
1. Гариза бирүчегә теркәүгә алынган җир асты байлыкларыннан “Җир асты байлыклары
файдалануга лицензия бирү.
турында” РФ Законының
2. Гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалануга 10.1 ст. 6 п., 11, 17.1, 20, 21
лицензия бирүдән баш тарту.
ст.; “Җир асты байлыклары
3. Гариза бирүчегә лицензиягә үзгәрешләр һәм өстәмәләрне үз турында” ТР Законының 21
эченә алган, җир асты байлыкларыннан файдалануга ст.; РФ Югары Советы
лицензиягә теркәүгә алынган кушымта бирү.
3314-1 номерлы
4. Гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалануга Нигезләмәсенең 2, 6, 8 п.п.;
лицензиягә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертүдән баш тартуны ТР МК 715нче номерлы
тапшыру.
Карары.
5. Гариза бирүчегә кабат рәсмиләштерелгән, теркәүгә алынган
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензия бирү.
6. Гариза бирүчегә лицензияне кабат рәсмиләштерүдән баш

Дәүләт хезмәте күрсәтү
стандартына таләп атамасы

Стандартка таләпләрнең эчтәлеге

Дәүләт хезмәтен яки
таләпне билгели торган
норматив акт
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2
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2.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү срогы,
шул исәптән дәүләт хезмәте
күрсәтүдә катнашучы оешмаларга
мөрәҗәгать итү зарурлыгын исәпкә
алып, дәүләт хезмәте күрсәтүне
туктатып
тору
срогы,
әгәр
туктатып тору мөмкинлеге Россия
Федерациясе
законнары
тарафыннан каралган булса.

тарту турында карар җибәрү.
7. Гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалану
хокукын туктату турында карар җибәрү.
8. Гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалану
хокукын туктатып тору турында карар җибәрү.
1. Гариза бирүчегә теркәүгә алынган җир асты байлыкларыннан
файдалануга лицензия бирү – гаризаны теркәү вакытыннан соң
40 эш көне.
2. Гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалануга
лицензия бирүдән баш тарту - гаризаны теркәү вакытыннан соң
20 эш көне.
3. Гариза бирүчегә теркәүгә алынган, лицензиягә үзгәрешләр
һәм өстәмәләрне үз эченә алган җир асты байлыкларыннан
файдалануга лицензиягә кушымта бирү - гаризаны теркәү
вакытыннан соң 40 эш көне.
4. Гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалануга
лицензиягә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертүдән баш тартуны
бирү - гаризаны теркәү вакытыннан соң 20 эш көне.
5. Гариза бирүчегә кабат рәсмиләштерелгән, теркәүгә алынган
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензия бирү гаризаны теркәү вакытыннан соң 40 эш көне.
6. Гариза бирүчегә лицензияне кабат рәсмиләштерүдән баш
тарту турында карар җибәрү - гаризаны теркәү вакытыннан соң
20 эш көне.
7. Гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалану
хокукын туктату турында карар җибәрү һәм лицензияне дәүләт
исәбеннән төшерү - гаризаны теркәү вакытыннан соң 20 эш
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“Җир асты байлыклары
турында” ТР Законының 35.3
ст.; ТР МК 715нче номерлы
Карарының 2.5, 2.7, 2.8, 2.10,
2.11, 2.12, 4.7 п.
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2.5. Дәүләт хезмәте күрсәтү, шулай
ук дәүләт хезмәте күрсәтү өчен
зарури һәм мәҗбүри булган
хезмәтләр күрсәтү өчен гариза
бирүче тарафыннан тапшырылырга
тиешле
документларның
законнарга һәм башка норматив
хокукый
документларга
туры
килгән тулы исемлеге, гариза
бирүче тарафыннан аларны алу
ысуллары, шул исәптән электрон
формада, аларны тапшыру тәртибе

көне.
8. Гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалану
хокукын туктатып тору турында карар җибәрү - гаризаны теркәү
вакытыннан соң 20 эш көне.
Гариза бирүчегә дәүләт теркәвенә алынган җир асты
байлыкларыннан файдалануга
лицензия, лицензиягә
үзгәрешләр һәм өстәмәләрне үз эченә алган, дәүләт теркәвенә
алынган җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензиягә
кушымта, кабат рәсмиләштерелгән, дәүләт теркәвенә алынган
җир асты байлыкларыннан файдалануга
лицензия бирү
сроклары карар кабул итү (20 эш көне) һәм тиешле документ
әзерләү (20 эш көне) срогын үз эченә ала.
Дәүләт хезмәте күрсәтү срогын туктатып тору каралмаган.
1. Теркәүгә алынган җир асты байлыкларыннан файдалануга
лицензия алу өчен, гариза бирүче тарафыннан түбәндәгеләрне
тапшыру кирәк:
-гариза бирүченең гамәлгә кую документлары күчермәләре
(әгәр гариза бирүче юридик зат булса);
- гариза бирүченең һәм җәлеп ителүче подрядчикларның җир
асты байлыклары кишәрлекләрен файдалану белән бәйле
эшчәнлек төрләренә лицензияләре күчермәләре (булган
очракта);
- гариза бирүченең бухгалтер балансы күчермәсе, соңгы хисап
датасына торышы буенча салым органының аны кабул итү
турында билгесен куеп;
- гариза бирелгән көннән алдагы ай дәвамында гариза
бирүченең счетлары буенча акчалар йөреше турында банк
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“Җир асты байлыклары
турында” ТР Законының
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учреждениеләреннән белешмә;
- займ яки кредит договорлары күчермәләре (булган очракта);
- подряд договорлары күчермәләре (булган очракта);
- кулланыла торган технологияләр турында аларның
тасвирламалары белән белешмә һәм бораулау һәм тау эшләре
алып бару өчен кирәкле техник чаралар исемлеге, аларның
гариза бирүченеке яисә җәлеп ителүче подрядчикныкы булуына
дәлилләр белән;
- гариза бирүченең яисә җәлеп ителүче подрядчикларның штат
расписаниесе күчермәсе;
- эшләрне башкарачак квалификацияле белгечләрнең
дипломнары күчермәләре;
- җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензия алу өчен
дәүләт пошлинасын түләү турында документ;
- файдалануга бирелә торган җирле әһәмияттәге җир асты
байлыклары кишәрлегенең топографик планы күчермәсе (өч
нөсхәдә);
- файдалануга бирелә торган җирле әһәмияттәге җир асты
байлыклары кишәрлегенең гариза бирү вакытына торышын
чагылдыра торган һәм эшләрне башлауның планлаштырыла
торган сроклары һәм җир асты байлыкларын һәм әйләнә-тирә
мохитне саклау буенча тәкъдим ителә торган чаралар турында
мәгълүматларны үз эченә алган аңлатма язуы;
- җир асты корылмасы төзелешенең расланган проектыннан
төзелеш объектының күләмнәре турында мәгълүматлар булган
өземтә;
- файдалануга бирелә торган җирле әһәмияттәге җир асты
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байлыклары кишәрлегендә гомумтаралган файдалы казылмалар
запасларын раслау беркетмәсе күчермәсе;
- гариза бирүче тарафыннан гомумтаралган файдалы
казылмалар чыгару өчен файдаланыла торган эчке елга һәм
катнаш (“елга-диңгез”) йөзү судноларын "ГЛОНАСС" яки
"ГЛОНАСС/GPS"
спутник
навигациясе
аппаратурасы
ярдәмендә "ГЛОНАСС+112" бердәм дәүләт мәгълүмат
системасына тоташтыру өчен җайланма урнаштыру акты
күчермәсе (гариза бирүче тарафыннан андый суднолар
файдаланылган очракта);
- файдалануга бирелә торган җирле әһәмияттәге җир асты
байлыклары кишәрлегендә гариза бирүче тарафыннан
гомумтаралган файдалы казылмалар ятмасын ачу фактын
билгеләү турында таныклык күчермәсе;
- гариза бирүченең файдалануга бирелә торган җирле
әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлеген файдалану
шартлары буенча тәкъдимнәре, файдалануга бирелә торган
җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлеген геологик
өйрәнүне үткәрү буенча тәкъдимнәрне дә кертеп, эшләрнең
төрләрен, күләмнәрен, үткәрү срокларын, геологик өйрәнүнең
көтелгән нәтиҗәләрен, шул исәптән файдалы казылмалар
запаслары артымы буенча, күрсәтеп;
- җир асты суларын эзләү һәм бәяләү максатларында
файдалануга бирелә торган җирле әһәмияттәге җир асты
байлыклары кишәрлеген геологик өйрәнү буенча эшләр
башкаруга дәүләт контракты күчермәсе (күрсәтелгән эшләрне
дәүләт контрактына туры китереп үткәргән очракта);
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- файдалануга бирелә торган җирле әһәмияттәге җир асты
байлыклары кишәрлегендә җир асты сулары запасларын раслау
беркетмәсенең күчермәсе;
- файдалануга бирелә торган җирле әһәмияттәге җир асты
байлыклары кишәрлеге турында түбәндәге мәгълүматларны
эченә алган информация:
- җир асты байлыклары кишәрлегенең геологик төзелеше
турында мәгълүматлар, шул исәптән эксплуатацияләнә торган
сулы горизонт турында мәгълүматлар;
- җир асты суларына ихтыяҗны һәм җир асты суларын
куллануның максатчан билгеләнешен нигезләү;
- су әзерләү системасын куллану турында мәгълүматлар (булган
очракта);
- суалгыч схемасы, җир асты байлыклары кишәрлегендә
урнашкан скважиналарның географик координаталары;
җир
асты
байлыклары
кишәрлегендә урнашкан
скважиналарның конструкцияләре һәм билгеләнеше турында
мәгълүматлар;
суалгыч
корылманы
эксплуатацияләү
режимына
характеристика;
- чыгарыла торган җир асты суларының микъдарен һәм
сыйфатын исәпкә алу һәм контрольдә тотуның булган чаралары
турында мәгълүматлар;
- җир асты суларын җир асты байлыклары кишәрлегендә
белдерелгән ихтыяҗ күләмендә чыгару мөмкинлеген нигезләү;
- суалгыч скважина паспорты күчермәсе;
- җир асты суларын чыгаруның белдерелгән күләмен исәпләү
11

Дәүләт хезмәте күрсәтү
стандартына таләп атамасы

Стандартка таләпләрнең эчтәлеге

Дәүләт хезмәтен яки
таләпне билгели торган
норматив акт

1

2

3

һәм нигезләү;
- су объектының санитария кагыйдәләренә һәм су объектын
халык сәламәтлеге өчен куркынычсыз файдалану шартларына
туры килүе турында санитария-эпидемиология бәяләмәсе
күчермәсе.
2. Теркәүгә алынган, лицензиягә үзгәрешләр һәм өстәмәләрне
үз эченә алган җир асты байлыкларыннан файдалануга
лицензиягә кушымтаны гариза бирүче тарафыннан алу өчен,
түбәндәге документларны кушымтада биреп,
гариза
тапшырырга кирәк:
- гамәлдәге лицензиянең лицензияле килешү шартларын үтәү
турында информация;
- җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлегенең
топографик планы күчермәсе;
- үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү зарурлыгын нигезләгән
аңлатма язуы, шул исәптән лицензиянең гамәлдә булу срогын
үзгәртү буенча;
3. Лицензияне кабат рәсмиләштерү өчен, лицензияне кабат
рәсмиләштерүгә дәгъва итүче юридик зат гариза бирә, ул үз
эченә түбәндәгеләрне алырга тиеш:
- гариза бирүченең тулы рәсми атамасы;
- аның юридик адресы;
- кабат рәсмиләштерелә торган лицензиянең төрен, номерын,
дәүләт теркәвенә алу датасын, җир асты байлыклары кишәрлеге
атамасын, җир асты байлыклары кишәрлегендә эшләрнең
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максатчан билгеләнешен күрсәтеп, лицензияне кабат
рәсмиләштерү турында үтенеч;
- лицензияне кабат рәсмиләштерүнең “Җир асты байлыклары
турында” Россия Федерациясе Законының 17.1 статьясы белән
каралган нигезе;
- гариза бирүченең җир асты байлыкларыннан файдалануның
кабат рәсмиләштерелә торган лицензия белән каралган
шартларын үтәүне тулы күләмдә үз өстенә алырга ризалыгы;
- җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлегеннән
файдалануга лицензияне кабат рәсмиләштерү өчен дәүләт
пошлинасы түләү турында документ.
Лицензияне кабат рәсмиләштерүгә гаризага түбәндәге
материаллар кушымта итеп бирелергә тиеш:
- юридик затның гамәлгә куелу документларының билгеләнгән
тәртиптә расланган күчермәләре;
- лицензия иясенең, лицензияне кабат рәсмиләштерүнең
нигезен күрсәтеп, гариза бирүче исеменә кабат рәсмиләштерүгә
ризалыгын раслаучы документ (гариза бирү вакытына лицензия
иясе юридик зат статусын сакласа);
- кабат рәсмиләштерелергә тиешле гамәлдәге лицензия,
билгеләнгән тәртиптә теркәлү узган барлык кушымталары
белән;
- ышаныч кәгазе, лицензияне кабат рәсмиләштерүгә гариза
гариза бирүченең җитәкчесе тарафыннан имзаланган очракта;
- акционерлар реестрыннан өземтә (гариза бирүчеләр –
акционерлык җәмгыятьләре өчен);
- җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлегеннән
13

Дәүләт хезмәте күрсәтү
стандартына таләп атамасы

Стандартка таләпләрнең эчтәлеге

Дәүләт хезмәтен яки
таләпне билгели торган
норматив акт

1

2

3

файдалануга кабат рәсмиләштерелә торган лицензиянең төп
нөсхәсе барлык кушымталары белән.
Җир асты байлыкларыннан файдалануга хокук күчүнең конкрет
нигезенә бәйле рәвештә гариза бирүче өстәмә түбәндәге
документларны һәм мәгълүматларны тапшырырга тиеш:
1) юридик затны – җир асты байлыкларыннан файдаланучыны аны үзгәртеп кору - оештыру-хокукый формасын үзгәртү юлы
белән реорганизацияләгәндә - тапшыру акты (төп нөсхә яки
билгеләнгән тәртиптә расланган күчермә), анда лицензия
алырга дәгъва итүче затның тиешле җир асты байлыклары
кишәрлегенә хокук варислыгы анык чагылган булырга тиеш;
2) Россия Федерациясе законнары нигезендә юридик затны –
җир асты байлыкларыннан файдаланучыны - аңа башка юридик
затны кушу яки аны башка юридик зат белән бергә кушу юлы
белән яки юридик затның - җир асты байлыкларыннан
файдаланучының эшчәнлеген аның башка юридик затка
кушылуы сәбәпле туктату аркасында реорганизацияләгәндә:
- тапшыру акты (төп нөсхә яки билгеләнгән тәртиптә расланган
күчермә), анда лицензия алырга дәгъва итүче затның тиешле
җир асты байлыклары кишәрлегенә хокук варислыгы анык
чагылган булырга тиеш;
- гариза бирүченең җир асты байлыкларыннан файдаланучыга
карата куела торган таләпләргә туры килүе турында, шулай ук
җир асты байлыкларыннан файдалану белән бәйле эшләрне
куркынычсыз алып бару өчен кирәкле финанс һәм техник
чараларының
булуы
турында
һәм
квалификацияле
белгечләрнең булуы турында мәгълүматлар;
14

Дәүләт хезмәте күрсәтү
стандартына таләп атамасы

Стандартка таләпләрнең эчтәлеге

Дәүләт хезмәтен яки
таләпне билгели торган
норматив акт

1

2

3

3) Россия Федерациясе законнары нигезендә юридик затны –
җир асты байлыкларыннан файдаланучыны - аны бүлү яки
аннан башка юридик затның аерылып чыгуы юлы белән
реорганизацияләгәндә, әгәр яңа оешкан юридик зат эшчәнлекне
элекке җир асты байлыкларыннан файдаланучыга бирелгән
лицензиягә туры китереп дәвам итәргә ниятләсә:
-бүлүче баланс (төп нөсхә яки билгеләнгән тәртиптә расланган
күчермә), анда лицензия алырга дәгъва итүче затның тиешле
җир асты байлыклары кишәрлегенә хокук варислыгы чагылган
булырга тиеш;
- гариза бирүченең җир асты байлыкларыннан файдаланучыга
карата куела торган таләпләргә туры килүе турында, шулай ук
җир асты байлыкларыннан файдалану белән бәйле эшләрне
куркынычсыз алып бару өчен кирәкле финанс һәм техник
чараларының
булуы
турында
һәм
квалификацияле
белгечләрнең булуы турында мәгълүматлар;
4) әгәр юридик зат - җир асты байлыкларыннан файдаланучы бирелгән җир асты байлыклары кишәрлегендә җир асты
байлыкларыннан файдалануга лицензия нигезендә эшчәнлекне
дәвам итү өчен оештырылган яңа юридик затны гамәлгә куючы
булып торса:
- яңа юридик затның Россия Федерациясе законнарына туры
китереп төзелгәнлеген һәм җир асты байлыкларыннан
файдалану хокукы күчү чорына элекке юридик затның - җир
асты байлыкларыннан файдаланучының өлеше устав
капиталының яртысыннан ким булмаганын тәшкил итүен
дәлилли торган докуметларның билгеләнгән тәртиптә расланган
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күчермәләре;
- лицензиядә күрсәтелгән эшчәнлекне гамәлгә ашыру өчен
кирәкле мөлкәтнең, шул исәптән лицензия кишәрлеге
чикләрендә төзекләндерү объектлары мөлкәте составыннан
мөлкәтнең, гариза бирүчегә тапшырылуы турында һәм җир
асты байлыкларыннан файдалану белән бәйле эшчәнлек
төрләрен гамәлгә ашыруга (маркшейдер эшләре алып баруга)
кирәкле лицензияләрнең булуы турында мәгълүматлар;
- гариза бирүченең җир асты байлыкларыннан файдаланучыга
карата куела торган таләпләргә туры килүе турында, шулай ук
җир асты байлыкларыннан файдалану белән бәйле эшләрне
куркынычсыз алып бару өчен кирәкле финанс һәм техник
чараларының
булуы
турында
һәм
квалификацияле
белгечләрнең булуы турында мәгълүматлар;
5) җир асты байлыклары кишәрлегеннән файдалану хокукы төп
җәмгыять булган юридик зат - җир асты байлыкларыннан
файдаланучы тарафыннан аның бүлендек җәмгыяте булып
торган юридик затка тапшырылган очракта, җир асты
байлыклары кишәрлегеннән файдалану хокукы бүлендек
җәмгыять булып торган юридик зат тарафыннан аның төп
җәмгыяте булып торган юридик затка тапшыру очрагында,
гариза бирүче төп һәм бүлендек җәмгыять статусларын раслый
торган
документлар
тапшыра
(төп
һәм
бүлендек
җәмгыятьләрнең гамәлгә куелу һәм теркәлү документларының
күчермәләре, акционерлар реестрыннан өземтә, хуҗалык
җәмгыятьләре арасындагы договорларның яки, Россия
Федерациясенең
граждан
законнары
нигезендә,
төп
16
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җәмгыятьнең бүлендек җәмгыять тарафыннан кабул ителә
торган карарларны билгеләү мөмкинлеген раслый торган бүтән
документларның күчермәләре);
6) җир асты байлыклары кишәрлегеннән файдалану хокукы төп
җәмгыятьнең бүлендек җәмгыяте булып торган юридик зат җир асты байлыкларыннан файдаланучы тарафыннан шул ук
төп җәмгыятьнең бүлендек җәмгыяте булып торган юридик
затка тапшырылган очракта, гариза бирүче төп һәм бүлендек
җәмгыять статусларын раслый торган документлар (төп һәм
бүлендек җәмгыятьләрнең гамәлгә куелу һәм теркәлү
документларының күчермәләре, акционерлар реестрыннан
өземтә, хуҗалык җәмгыятьләре арасындагы договорларның
яки, Россия Федерациясенең граждан законнары нигезендә, төп
җәмгыятьнең бүлендек җәмгыять тарафыннан кабул ителә
торган карарларны билгеләү мөмкинлеген раслый торган бүтән
документларның күчермәләре) һәм лицензияне кабат
рәсмиләштерүгә төп җәмгыятьнең язмача күрсәтмәсен
тапшыра.
Шулай ук гариза бирүченең җир асты байлыкларыннан
файдаланучыга карата куела торган таләпләргә туры килүе
турында, шулай ук аның җир асты байлыкларыннан файдалану
белән бәйле эшләрне куркынычсыз алып бару өчен кирәкле
финанс һәм техник чараларының булуы турында һәм
квалификацияле белгечләрнең булуы турында мәгълүматлар,
шулай ук җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензиядә
күрсәтелгән эшчәнлекне гамәлгә ашыру өчен кирәкле
мөлкәтнең, шул исәптән лицензия кишәрлеге чикләрендә
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төзекләндерү объектлары составыннан мөлкәтнең, гариза
бирүчегә тапшырылуы турында мәгълүматлар бирелергә тиеш;
7) эшмәкәрлек эшчәнлеге субъекты тарафыннан “Бөлгенлеккә
төшү (банкротлык) турында” Федераль законда каралган
тәртиптә предприятие–банкротның (җир асты байлыкларыннан
файдаланучының) мөлкәте (мөлкәт комплексы) алынган
очракта:
- мөлкәтне алучының Россия Федерациясе законнары нигезендә
оештырылган юридик зат булуы, җир асты байлыкларыннан
файдаланучыга Россия Федерациясе законнары тарафыннан
куела торган квалификция таләпләренә җавап бирүе турында
мәгълүматлар;
-лицензия иясенә карата банкротлык процедурасы алып
барылуны раслый торган документлар, шул исәптән лицензия
иясенә банкротлык процедурасының башлануы турында суд
карары күчермәсе;
- лицензия иясе булган предприятие–банкротның мөлкәтен
(мөлкәт комплексын) алуны һәм бу мөлкәтнең тиешле җир асты
байлыклары кишәрлегеннән файдалану белән бәйле булуын
раслый торган документлар (төп нөсхәләр яки билгеләнгән
тәртиптә расланган күчермә).
4. Гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалануга
хокукның туктатылуы турында карар җибәрү һәм лицензияне
дәүләт исәбеннән төшерү өчен, гариза бирүчегә, түбәндәге
документларны беркетеп, гариза тапшырырга кирәк:
- файдалануга бирелә торган җирле әһәмияттәге җир асты
байлыклары кишәрлегенең заявка бирү вакытына торышын
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чагылдыручы һәм эшләрне башлауның планлаштырыла торган
сроклары һәм җир асты байлыкларын һәм әйләнә-тирә мохитне
саклау буенча тәкъдим ителә торган мероприятиеләр турында
мәгълүматларны эченә алган аңлатма язуы;
5. Гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалануга
хокукның туктатылып торуы турында карар җибәрү өчен,
гариза бирүчегә, түбәндәге документларны беркетеп, гариза
тапшырырга кирәк:
- файдалануга бирелә торган җирле әһәмияттәге җир асты
байлыклары кишәрлегенең заявка бирү вакытына тоышын
чагылдыручы һәм эшләрне башлауның планлаштырыла торган
сроклары һәм җир асты байлыкларын һәм әйләнә-тирә мохитне
саклау буенча тәкъдим ителә торган мероприятиеләр турында
мәгълүматларны эченә алган аңлатма язуы;
Документларның күчерелмәләре билгеләгән тәртиптә расланган
(нотариус тарафыннан яки гариза бирүченең мөһере белән)
булырга яисә төп нөсхәләрен күрсәтеп тапшырылырга тиеш.
Дәүләт хезмәт күрсәтүен алу өчен гариза бланкын гариза
бирүче Министрлыкка шәхсән мөрәҗәгать итеп алырга
мөмкин. Бланкның электрон формасы Министрлыкның
рәсми сайтына урнаштырылган.
Гариза һәм кушымта итеп бирелә тоган документлар гариза
бирүче тарафыннан кәгазьдә түбәндәге ысулларның берсе
белән тапшырылырга (җибәрелергә) мөмкин:
- шәхсән (гариза бирүче исеменнән ышаныч кәгазе нигезендә
эш итүче зат тарафыннан);
- почта аша заказлы хат белән, аны тапшыру турында белдереп.
19

Дәүләт хезмәте күрсәтү
стандартына таләп атамасы

Стандартка таләпләрнең эчтәлеге

Дәүләт хезмәтен яки
таләпне билгели торган
норматив акт

1

2

3

2.6. Норматив хокукый актлар
нигезендә дәүләт хезмәте күрсәтү
өчен зарури булган һәм дәүләт
органнары,
җирле
үзидарә
органнары һәм бүтән оешмалар
карамагында торган һәм гариза
бирүче аларны тапшыруга хокуклы
булган
документларның
тулы
исемлеге,
шулай
ук
гариза
бирүчеләр тарафыннан аларны алу
ысуллары, шул исәптән электрон
формада, аларны тапшыру тәртибе;
әлеге
документлар
алар
карамагында булган дәүләт органы,
җирле үзидарә органы яисә оешма

1. Гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалануга
теркәләүгә алынган лицензияне бирү өчен, ведомствоара
хезмәттәшлек кысаларында Министрлык тарафыннан түбәндәге
документлар алына:
- Юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан (Шәхси
эшмәкәрләрнең бердәм дәүләт реестрыннан) өземтә;
- гариза бирүчене салым органында исәпкә кую турында
таныклыкның күчермәсе, салым түләүченең идентификация
номерын күрсәтеп;
- салым органнарыннан салымнар һәм җыемнар түләү буенча
бурычларның булуы яки юклыгы турында белешмә;
- гариза бирүченең һәм җәлеп ителә торган подрядчикларның
җир асты байлыклары кишәрлекләреннән файдалану белән
бәйле эшчәнлек төрләренә лицензияләренең күчермәләре;
- гариза бирүче тарафыннан гомумтаралган файдалы
казылмалар ятмасын ачу фактын билгеләү турында таныклык
күчермәсе (җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары
кишәрлегеннән
файдалану
хокукын
ачык
ятманың
гомумтаралган файдалы казылмаларын разведкалау һәм чыгару
өчен биргәндә, аның, гомумтаралган файдалы казылмалар
ятмаларын эзләү һәм бәяләү максатларында, җир асты
байлыклары кишәрлеген геологик өйрәнү буенча эшләр алып
барган җир асты байлыкларыннан файдаланучы тарафыннан
ачылуы факты билгеләнгәндә, дәүләт контракты нигезендә
эшләр алып барудан тыш);
2. Гариза бирүче тарафыннан җир асты байлыкларыннан
файдалануга лицензиягә, лицензиягә үзгәрешләрне һәм
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өстәмәләрне үз эченә алган, теркәлү үткәрелгән кушымта алу
өчен, ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында Министрлык
тарафыннан түбәндәге документлар алына:
- Юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан (Шәхси
эшмәкәрләрнең бердәм дәүләт реестрыннан) өземтә;
- салым органнарыннан салымнар һәм җыемнар түләү буенча
бурычларның булуы яки юклыгы турында белешмә.
3. Гариза бирүче тарафыннан җир асты байлыкларыннан
файдалануга кабат рәсмиләштерелгән, теркәлгән лицензия алу
өчен, ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында Министрлык
тарафыннан түбәндәге документлар алына (гариза бирүче
тарафыннан үз инициативасы буенча тапшырыла):
- Юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан (Шәхси
эшмәкәрләрнең бердәм дәүләт реестрыннан) өземтә;
- гариза бирүчене салым органында исәпкә кую турында
таныклыкның күчермәсе, салым түләүченең идентификация
номерын күрсәтеп;
- салым органнарыннан салымнар һәм җыемнар түләү буенча
бурычларның булуы яки юклыгы турында белешмә.
4. Гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалануга
хокукның туктатылуы турында карар җибәрү һәм лицензияне
дәүләт исәбеннән төшерү өчен, ведомствоара хезмәттәшлек
кысаларында Министрлык тарафыннан Юридик затларның
бердәм дәүләт реестрыннан (Шәхси эшмәкәрләрнең бердәм
дәүләт реестрыннан) өземтә алына.
5. Гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалануга
хокукның туктатылып торуы турында карар җибәрү өчен,
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ведомствоара
хезмәттәшлек
кысаларында
Министрлык
тарафыннан Юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан
(Шәхси эшмәкәрләрнең бердәм дәүләт реестрыннан) өземтә
алына.
Гариза бирүче салым органнарыннан югарыда күрсәтелгән
документларны мөстәкыйль тапшырырга хокулы.
Гариза бирүче тарафыннан бу пунктта күрсәтелгән
документларның тапшырылмавы дәүләт хезмәте күрсәтү өчен
документларны кабул итүдән баш тартуга нигез булып тормый.
2.7. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен,
норматив
хокукый
актларда
каралган очракларда һәм дәүләт
хезмәте күрсәтә торган башкарма
хакимият
органы
тарафыннан
гамәлгә
ашырыла
торган
килешенүләре таләп ителә торган
дәүләт хакимияте органнары һәм
аларның структур бүлекчәләре
исемлеге
2.8. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен
кирәкле документларны кабул
итдән баш тарту өчен нигезләрнең
тулы исемлеге

2.9. Дәүләт

хезмәте

Дәүләт хезмәтенең килешенүе таләп ителми

1. Документларда билгеләнгән тәртиптә расланмаган төзәтүләр
булу.
2. Әлеге Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән
документларның тулы булмаган комплектын тапшыру.
3. Документларның гариза бирүченең мәнфәгатьләрен яклау
хокукы вәкаләтләренә ия булмаган зат тарафыннан
тапшырылуы.
күрсәтүне Баш тарту өчен нигезләр:
“Җир асты байлыклары
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туктатып тору яки дәүләт хезмәте 1) лицензия бирүгә гариза әлеге регламентның 2.5 пункты
күрсәтүдән баш тарту өчен белән билгеләнгән таләпләрне бозып бирелгән, шул исәптән
нигезләрнең тулы исемлеге
аның эчтәлеге аукционның игълан ителгән шартларына туры
килмәсә;
2) гариза бирүче аңлы рәвештә үзе турында дөрес булмаган
мәгълүматлар тапшырган;
3) гариза бирүче квалификацияле белгечләргә, эшләрне
нәтиҗәле һәм куркынычсыз алып бару өчен кирәкле финанс һәм
техник чараларга ия булуы турында дәлилләр тапшырмаган һәм
тапшыра алмый;
4) әлеге гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалану
хокукы биргән очракта, монополиягә каршы законнар таләпләре
сакланмаса.
Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр
исемлеге билгеләнмәгән.
2.10. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен алына торган дәүләт пошлинасын
алына торган дәүләт пошлинасын алу тәртибе, күләме һәм нигезләре Россия Федерациясенең
яки бүтән төр түләүне алу тәртибе, Салым кодексы белән билгеләнгән. Дәүләт хезмәте күрсәтү
күләме һәм нигезләре
өчен бүтән төр түләү каралмаган:
- җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензия бирү – 7500
сум;
- җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензияне кабат
рәсмиләштерү – 750 сум;
- үзгәрешләр кертү (җир асты байлыкларыннан файдалануга
лицензиянең гамәлдә булу срогын озайту очрагында) – 750 сум.
2.11. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен Зарури һәм мәҗбүри булган хезмәт күрсәтүләр таләп ителми
зарури һәм мәҗбүри булган хезмәт
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күрсәтүләр өчен түләү алу тәртибе,
күләме һәм нигезләре, андый түләү
күләмен
исәпләү
методикасы
турында мәгълүматны да кертеп
2.12. Дәүләт
хезмәте
күрсәтү
турында запрос биргәндә һәм
андый
хезмәт
күрсәтүләрнең
нәтиҗәсен
алганда,
чиратта
көтүнең иң зур срогы
2.13. Гариза бирүченең дәүләт
хезмәте күрсәтү турында запросын,
шул исәптән электрон формада,
теркәү срогы
2.14. Дәүләт хезмәте күрсәтелә
торган
биналарга,
гариза
бирүчеләрнең көтү һәм кабул ителү
урыннарына, шул исәптән Россия
Федерациясенең
инвалидларны
социаль яклау турында законнары
нигезендә инвалидларга әлеге
объектларга
үтү
мөмкинлеген
тәэмин итүгә таләпләр, мондый
хезмәт күрсәтүләр тәртибе турында
визуаль, текстлы һәм мультимедиа
мәгълүматын урнаштыруга һәм
рәсмиләштерелүгә таләпләр
2.15. Дәүләт хезмәтенең һәркем ала

Гариза бирүче дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен алу өчен РФ Президентының № 601
мөрәҗәгать иткәндә, чиратта көтү вакыты 15 минуттан артырга Указы
тиеш түгел
Гариза һәм документлар кергән көнне

Дәүләт хезмәте күрсәтү янгынга каршы система һәм янгын
сүндерү системасы, документлар рәсмиләштерү өчен кирәкле
җиһаз, мәгълүмат стендлары белән җиһазланган биналарда һәм
урыннарда гамәлгә ашырыла.
Дәүләт хезмәте күрсәтү урынына инвалидларның каршылыксыз
үтеп йөрү мөмкинлеге (биналарга уңайлы керү-чыгу һәм алар
эчендә күчеп йөрү) тәэмин ителә.
Дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында визуаль, текстлы һәм
мультимедиа мәгълүмат гариза бирүчеләр өчен уңайлы
урыннарга урнаштырыла, шул исәптән инвалидларның чикле
мөмкинлекләрен исәпкә алып
Дәүләт хезмәтенең һәркем ала алырлык булуы күрсәткечләре
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алырлык булуы һәм сыйфаты
күрсәткечләре,
шул
исәптән,
дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә,
гариза бирүченең вазыйфаи затлар
белән үзара бәйләнешләре саны
һәм аларның дәвамлылыгы, дәүләт
хезмәтен дәүләт хезмәтләре һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүче
күпфункцияле үзәктә, дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүче
күпфункцияле үзәкнең ерактагы эш
урыннарында
алу мөмкинлеге,
дәүләт хезмәте күрсәтүнең барышы
турында
мәгълүмат
алу
мөмкинлеге,
шул
исәптән
мәгълүмати-коммуникатив
технологияләр кулланып

булып тора:
1) кабул итү бара торган биналарның җәмәгать транспортына
үтү мөмкинлеге булган зонада урнашуы;
2) кирәкле санда белгечләр, шулай ук гариза бирүчеләрдән
документлар кабул итү гамәлгә ашырыла торган урыннар булу;
3) дәүләт хезмәте күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм сроклары
турында мәгълүмат стендларында, “Интернет” челтәрендәге
мәгълүмат ресурсларында тулы мәгълүмат булу;
4) документлар кабул ителә, бирелә торган биналарның
инвалидлар өчен үтеп йөрерлек булуы.
Дәүләт хезмәте күрсәтү сыйфаты күрсәткечләре булып тора:
1) документларны кабул итү һәм карау срокларын саклау;
2) дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен алу срогын саклау;
3) дәүләт гражданлык хезмәткәрләре тарафыннан әлеге
Регламентны бозу турында прецедентлар (дәлилләнгән
шикаятьләр) булмау;
4) гариза бирүченең белгечләр белән үзара бәйләнешләре саны:
гаризаны тапшырганда һәм дәүләт хезмәте күрсәтү
нәтиҗәләрен турыдан-туры алганда – өчтән артык түгел
(консультацияләрне исәпләмичә);
гаризаны һәм дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле
документларны почта аша җибәргәндә – бердән артык түгел
(консультацияләрне исәпләмичә).
Гариза бирүче белән үзара бәйләнешнең дәвамлылыгы – 15
минуттан артык түгел.
Дәүләт хезмәте күрсәтүнең барышы турында мәгълүмат
гариза бирүче тарафыннан Министрлыка шәхсән мөрәҗәгать
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итеп алынырга мөмкин.
Дәүләт хезмәте күрсәтү (шул исәптән дәүләт хезмәте күрсәтү
турында гариза бирү) күпфункцияле үзәк аша, КФҮнең
ерактагы эш урыны аша башкарылмый.
2.16. Дәүләт хезмәтен электрон Дәүләт хезмәте электрон формада күрсәтелми.
формада
күрсәтүнең
үзенчәлекләре
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3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм
башкарылу сроклары, аларны башкару тәртибенә таләпләр, шул исәптән
административ процедураларны (гамәлләрне) электрон формада башкару
үзенчәлекләре, шулай ук административ процедураларны дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүче күпфункцияле үзәкләрдә, күпфункцияле
үзәкнең ерактагы эш урыннарында башкару үзенчәлекләре
3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләрнең эзлеклелеге тасвирламасы.
3.1.1. Татарстан Республикасында җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары
кишәрлекләреннән файдалануга лицензияләрне рәсмиләштерү, дәүләт теркәвен
үткәрү һәм бирү, аларга үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү, шулай ук аларны кабат
рәсмиләштерү һәм Татарстан Республикасында җирле әһәмияттәге җир асты
байлыклары кишәрлекләреннән файдалануга хокукны срогыннан алда туктату
һәм туктатып тору турында карарлар кабул итүне гамәлгә ашыру буенча дәүләт
хезмәте күрсәтү үз эченә түбәндәге процедураларны ала:
гариза бирүчегә консультация бирү, гариза бирүчегә ярдәм күрсәтү, шул
исәптән гаризаны рәсмиләштерү өлешендә;
документларны кабул итү һәм гаризаны теркәү;
Министрлык карарын әзерләү һәм раслау;
гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалануга хокук бирү
турында;
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензиягә үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертү турында;
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензияне кабат рәсмиләштерү
турында;
җир асты байлыкларыннан файдалануга хокукны туктату турында;
җир асты байлыкларыннан файдалануга хокукны туктатып тору турында;
гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензия бирүдән
баш тарту турында;
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензиягә үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертүдән баш тарту турында;
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензияне кабат рәсмиләштерүдән
баш тарту турында;
әзерләү һәм гариза бирүчегә тапшыру (җибәрү):
җирле әһәмияттәге җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензияне;
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензиягә теркәлүгә алынган
кушымтаны;
кабат рәсмиләштерелгән җир асты байлыкларыннан файдалануга
лицензияне;
җир асты байлыкларыннан файдалануга хокукны туктату турында карарны;
җир асты байлыкларыннан файдалануга хокукны туктатып тору турында
карарны.
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3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәтүне башкарганда гамәлләр эзлеклелегенең блоксхемасы әлеге Регламентка кушымталарда бирелә (кушымта №2).
3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү һәм гариза бирүчегә ярдәм күрсәтү,
шул исәптән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле гаризаны рәсмиләштерү
өлешендә.
Гариза бирүче, дәүләт хезмәт күрсәтүен алу тәртибе турында консультация
алу өчен, Бүлеккә шәхсән, телефон буенча һәм (яки) почта ярәмендә (шул исәптән
электрон) мөрәҗәгать итәргә хокуклы.
Бүлек белгече гариза бирүчегә консультация бирә, шул исәптән гаризаның
формасы буенча һәм дәүләт хезмәт күрсәтүен алу өчен башка сораулар буенча.
Кирәк булган очракта, Бүлек белгече гариза бирүчегә ярдәм күрсәтә, шул исәптән
дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле гаризаны рәсмиләштерү өлешендә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: консультация, гариза бирүчегә ярдәм күрсәтү,
шул исәптән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле гаризаны рәсмиләштерү
өлешендә .
3.3. Документларны кабул итү һәм гаризаны теркәү.
3.3.1. Гариза бирүче бу Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән
документларны кушымта итеп теркәп, гаризаны кәгазьдә Министрлыкка шәхсән
яисә почта аша тапшыра (җибәрә).
Дәүләт хезмәте күрсәтү, дәүләт хезмәте күрсәтүгә гариза бирүне дә кертеп,
күпфункцияле үзәк аша, күпфункцияле үзәкнең ерактагы эш урыннары аша
башкарылмый.
3.3.2. Министрлыкның документлар үтәлешен контрольдә тоту бүлеге
белгече гамәлгә ашыра:
гаризаны һәм аңа кушымта итеп бирелә торган документларны кабул итү
һәм теркәүне;
гаризаны һәм документларны документларны кабул итүдән баш тарту өчен
бу Регламентның 2.8 пунктында күрсәтелгән нигезләр булуга тикшерүне.
Тикшерү Бүлек белгече катнашында башкарыла.
Гариза бирүче шәхсән мөрәҗәгать иткәндә, документларны кабул итүдән баш
тарту өчен бу Регламентның 2.8 пунктында каралган нигезләр булган очракта,
Бүлек Белгече гариза бирүчегә документларны кабул итүдән һәм гаризаны
теркәүдән баш тарту өчен нигезләр булуы турында хәбәр итә һәм, баш тарту өчен
ачыкланган нигезләрнең эчтәлеген аңлатып, документларны аңа кире кайтара.
Гариза бирүченең таләбе буенча баш тарту язма рәвештә рәсмиләштерелә.
Гариза бирүче тарафыннан гариза һәм документлар почта аша җибәрелгәндә,
Бүлек белгече, баш тарту өчен ачыкланган нигезләрнең эчтәлеген язмача аңлатып,
документларны аңа почта аша кире кайтара.
Документларны кабул итүдән баш тарту өчен бу Регламентның 2.8
пунктында каралган нигезләр булмаган очракта, гаризаны һәм аңа кушымта итеп
бирелгән документларны Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте
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органнарының “Электрон Хөкүмәт” бердәм ведомствоара электрон документ
әйләнеше системасында (алга таба – Электрон документ әйләнеше) терки.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза кергән көнне
гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: теркәлгән һәм Министрга җибәрелгән гариза
һәм документлар.
3.3.3. Министр гаризаны карый һәм министр урынбасарына (җир асты
байлыкларыннан файдалану мәсьәләләренә җитәкчелек итүче) карау өчен җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза теркәлгән көнне
гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: министр урынбасарына карау өчен җибәрелгән
гариза һәм документлар.
3.3.4. Министр урынбасары гаризаны карый һәм Җир асты байлыкларыннан
файдалану мөнәсәбәтләрен җайга салу идарәсе башлыгына (алга таба – Идарә
Башлыгы) карау өчен җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза теркәлгән көнне
гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: Идарә башлыгына карау өчен җибәрелгән
гариза һәм документлар.
3.3.5. Идарә башлыгы гаризаны карый һәм Бүлек башлыгына карау өчен
җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза теркәлгән көнне
гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: Бүлек башлыгына карау өчен җибәрелгән гариза
һәм документлар.
3.3.6. Бүлек башлыгы дәүләт хезмәте күрсәтү буенча җаваплы башкаручыны
билгеләп куя.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза теркәлгән көнне
гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: Бүлек белгеченә җибәрелгән гариза һәм
документлар.
3.4. Министрлык карарын әзерләү һәм раслау:
гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалануга хокук бирү
турында;
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензиягә үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертү турында;
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензияне кабат рәсмиләштерү
турында;
җир асты байлыкларыннан файдалануга хокукны туктату турында;
җир асты байлыкларыннан файдалануга хокукны туктатып тору турында;
гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензия бирүдән
баш тарту турында;
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензиягә үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертүдән баш тарту турында;
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җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензияне кабат рәсмиләштерүдән
баш тарту турында.
3.4.1. Кергән гариза һәм аңа кушымта итеп бирелгән документлар нигезендә
Бүлек белгече:
тапшырылган документларның әлеге Регламентның 2.5 пунктына туры
килүенә анализ үткәрә;
әлеге Регламентның 2.6 пунктында күрсәтелгән документларны (алар гариза
бирүче тарафыннан үз инициативасы белән тапшырылмаган очракта)
ведомствоара
хезмәттәшлек
системасы
кысаларында
тиешле
дәүләт
органнарыннан сората.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, аннан алдагы процедура
тәмамланган вакыттан алып 1 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: анализланган документлар һәм ведомствоара
хезмәттәшлек системасы кысаларында тиешле дәүләт органнарына җибәрелгән
запрослар.
3.4.2. Ведомствоара электрон бәйләнеш системасы аша кергән мәгълүматлар
бирүчеләрнең белгечләре, 3.4.1 пунктта күрсәтелгән запрос нигезендә, соратылган
документларны (мәгълүматларны) билгеләнгән срокта бирә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, аннан алдагы процедура
тәмамланган вакыттан алып 3 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: алынган документлар (мәгълүматлар) яисә
баш тарту турында Министрлыкка җибәрелгән белдерү кәгазьләре.
3.4.3. Бүлек белгече әзерли һәм Бүлек башлыгына (ул юк чакта – Бүлек
башлыгы вазыйфаларын башкаручы затка) җибәрә:
әлеге Регламентның 2.9 пунктында күрсәтелгән нигезләр булмаганда –
Министрлык карары проектын:
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензиягә үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертү турында;
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензияне кабат рәсмиләштерү
турында;
җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын туктатып тору турында;
җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын туктату турында;
әлеге Регламентның 2.9 пунктында күрсәтелгән нигезләр булган очракта Министрлык карары проектын:
гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензия бирүдән
баш тарту турында;
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензиягә үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертүдән баш тарту турында;
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензияне кабат рәсмиләштерүдән
баш тарту турында;
гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалану хокукы бирү турында.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар, аннан алдагы процедура
тәмамланган вакыттан алып 12 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
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Процедураларның нәтиҗәсе: Бүлек башлыгына килешендерү өчен
җибәрелгән Министрлык карары проекты.
3.4.4. Бүлек башлыгы Министрлык карары проектын килешендерә һәм аны,
килешендерү өчен, Министрлыкның каты файдалы казылмалар геологиясе бүлеге
башлыгына (алга таба - каты файдалы казылмалар геологиясе бүлеге Башлыгы)
җибәрә.
Бу пункт белән билгеләнә торган процедуралар, әлеге Регламентның 3.4.3.
пунктында күрсәтелгән процедура тәмамланган вакыттан алып 1 эш көне
дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: Бүлек башлыгы тарафыннан килешендерелгән
һәм каты файдалы казылмалар геологиясе бүлеге башлыгына килешендерү өчен
җибәрелгән Министрлык карары проекты.
3.4.5. Каты файдалы казылмалар геологиясе бүлеге башлыгы (ул юк чакта каты файдалы казылмалар геологиясе бүлеге башлыгы вазыйфаларын башкаручы)
Министрлык карары проектын килешендерә һәм аны, килешендерү өчен, Идарә
башлыгына җибәрә.
Бу пункт белән билгеләнә торган процедуралар, әлеге Регламентның 3.4.3.
пунктында күрсәтелгән процедура тәмамланган вакыттан алып 1 эш көне
дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: каты файдалы казылмалар геологиясе бүлеге
башлыгы тарафыннан килешендерелгән һәм Идарә башлыгына килешендерү өчен
җибәрелгән Министрлык карары проекты.
3.4.6. Идарә башлыгы (ул юк чакта - Идарә башлыгы вазыйфаларын
башкаручы) Министрлык карары проектын килешендерә һәм аны, килешендерү
өчен, Министрлыкның хокукый тәэминат бүлеге башлыгына (алга таба - хокукый
тәэминат бүлеге башлыгы) җибәрә.
Бу пункт белән билгеләнә торган процедуралар, әлеге Регламентның 3.4.3.
пунктында күрсәтелгән процедура тәмамланган вакыттан алып 1 эш көне
дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: Идарә башлыгы тарафыннан килешендерелгән
һәм хокукый тәэминат Бүлеге башлыгына килешендерү өчен җибәрелгән
Министрлык карары проекты.
3.4.7. Хокукый тәэминат бүлеге башлыгы (ул юк чакта - хокукый тәэминат
Бүлеге башлыгы вазыйфаларын башкаручы) Министрлык карары проектын
килешендерә һәм аны, килешендерү өчен, министр урынбасарына (җир асты
байлыкларыннан файдалану мәсьәләләренә җитәкчелек итүче) җибәрә.
Бу пункт белән билгеләнә торган процедуралар, әлеге Регламентның 3.4.3.
пунктында күрсәтелгән процедура тәмамланган вакыттан алып 1 эш көне
дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: хокукый тәэминат Бүлеге башлыгы тарафыннан
килешендерелгән һәм министр урынбасарына килешендерү өчен җибәрелгән
Министрлык карары проекты.
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3.4.8. Министр урынбасары (ул юк чакта - министр урынбасары
вазыйфаларын башкаручы) Министрлык карары проектын килешендерә һәм
министрга имза кую өчен җибәрә.
Бу пункт белән билгеләнә торган процедуралар, әлеге Регламентның 3.4.3.
пунктында күрсәтелгән процедура тәмамланган вакыттан алып 1 эш көне
дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүче адресына министр урынбасары
тарафыннан килешендерелгән һәм министрга имзалау өчен җибәрелгән хат
(Министрлык боерыгы) проекты.
3.4.9. Министр (ул юк чакта - министр вазыйфаларын башкаручы зат)
Министрлык карарын раслый:
гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалану хокукы бирү турында;
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензиягә үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертү турында;
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензияне кабат рәсмиләштерү
турында;
җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын туктату турында;
җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын туктатып тору турында;
гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензия бирүдән
баш тарту турында;
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензиягә үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертүдән баш тарту турында;
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензияне кабат рәсмиләштерүдән
баш тарту турында.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура аннан алдагы процедура
тәмамланган вакыттан алып 2 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: Министрлыкның расланган карары.
3.5. Әзерләү һәм гариза бирүчегә тапшыру (җибәрү):
теркәүгә алынган җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензияне;
теркәүгә алынган җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензиягә
кушымтаны;
кабат рәсмиләштерелгән җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензияне;
җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын туктату турында карарны;
җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын туктатып тору турында
карарны;
гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензия бирүдән
баш тарту турында хатны;
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензиягә үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертүдән баш тарту турында хатны;
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензияне кабат рәсмиләштерүдән
баш тарту турында хатны.
3.5.1. Гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензия
бирүдән баш тарту турында, җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензиягә
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертүдән баш тарту турында, җир асты
32

байлыкларыннан файдалануга лицензияне кабат рәсмиләштерүдән баш тарту
турында Министр тарафыннан расланган карарлар, җир асты байлыкларыннан
файдалану хокукын туктату турында карарлар һәм җир асты байлыкларыннан
файдалану хокукын туктатып тору турында карарлар, теркәлгәннән соң,
Министрлыкның документлар үтәлешен контрольдә тоту бүлеге аша гариза
бирүчегә хат рәвешендә җибәрелә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, аннан алдагы процедура
тәмамланган вакыттан алып 1 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: теркәүгә алынган һәм гариза бирүче адресына
җибәрелгән хат.
3.5.2. Гариза бирүчегә җир асты байлыкларыннан файдалану хокукы бирү
турында, җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензиягә үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертү турыда, җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензияне
кабат рәсмиләштерү турында, җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын
туктату турында, җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын туктатып тору
турында Министр тарафыннан Министрлыкның боерыгы формасында расланган
карар, теркәүгә алынганнан соң, документлар үтәлешен контрольдә тоту бүлеге
аша аны әзерләгән Бүлек белгеченә җибәрелә.
Бу пункт белән билгеләнә торган процедура, әлеге Регламентның 3.4.9
пункты белән билгеләнгән процедура тәмамланган көннән алып 1 эш көне
дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: Бүлек белгеченә җибәрелгән боерык формасындагы
карар.
3.5.3. Бүлек белгече, җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензия, җир
асты байлыкларыннан файдалануга лицензиягә кушымта әзерләү өчен,
Министрлыкның җир асты байлыкларыннан файдалануны үстерү бүлегеннән җир
асты байлыкларыннан файдаланганда түләүләрнең икътисадый исәп-хисабын
сората.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура, аннан алдагы процедура
тәмаланган вакыттан алып 1 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: җир асты байлыкларыннан файдаланганда
түләүләрнең икътисадый исәп-хисабы турында җибәрелгән запрос.
3.5.4. Министрлыкның җир асты байлыкларыннан файдалануны үстерү
бүлеге белгече җир асты байлыкларыннан файдаланганда түләүләрнең
икътисадый исәп-хисабын әзерли. Әзер икътисадый исәп-хисап Бүлеккә хезмәт
хаты итеп җибәрелә.
Бу пункт белән билгеләнә торган процедура әлеге Регламентның 3.5.2
пунктында күрсәтелгән процедуралар тәмамланган вакыттан алып 1 эш көне
дәвамында башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: җир асты байлыкларыннан файдаланганда
түләүләрнең әзерләнгән икътисадый исәп-хисабы.
3.5.5. Бүлек белгече, икътисадый исәп-хисапны алганнан соң, проектын
әзерли:
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җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензиянең һәм лицензияле
килешүнең;
җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензиягә кушымтаның;
гариза бирүче адресына кушымта белән хатның.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура аннан алдагы процедура
тәмамланган вакыттан алып 12 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: әзерләнгән лицензия һәм лицензияле килешү яки
лицензиягә кушымта проекты.
3.5.6. Бүлек белгече әзерләнгән лицензия һәм лицензияле килешү яки
лицензиягә кушымта проектын килешендерү өчен Бүлек башлыгына җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар, әлеге Регламентның 3.5.4
пункты белән билгеләнгән процедура тәмамланган көннән алып 2 эш көне
дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: әзерләнгән һәм килешендерү өчен Бүлек
башлыгына җибәрелгән лицензия һәм лицензияле килешү яки лицензиягә
кушымта проекты.
3.5.7. Бүлек башлыгы (ул юк чакта - Бүлек башлыгы вазыйфаларын
башкаручы) лицензия һәм лицензияле килешү яки лицензиягә кушымта проектын
килешендерә һәм аны килешендерү өчен каты файдалы казылмалар геологиясе
бүлеге башлыгына җибәрә.
Бу пункт белән билгеләнә торган процедуралар, әлеге Регламентның 3.5.4
пункты белән билгеләнгән процедура тәмамланган көннән алып 2 эш көне
дәвамында башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: Бүлек башлыгы тарафыннан килешендерелгән һәм
каты файдалы казылмалар геологиясе бүлеге башлыгына килешендерүгә
җибәрелгән лицензия һәм лицензияле килешү яки лицензиягә кушымта проекты.
3.5.8. Каты файдалы казылмалар геологиясе бүлеге башлыгы (ул юк чакта каты файдалы казылмалар геологиясе бүлеге башлыгы вазыйфаларын башкаручы)
лицензия һәм лицензияле килешү яки лицензиягә кушымта проектын
килешендерә һәм аны килешендерүгә Идарә башлыгына җибәрә.
Бу пункт белән билгеләнә торган процедуралар, әлеге Регламентның 3.5.4
пункты белән билгеләнгән процедура тәмамланган вакыттан алып 2 эш көне
дәвамында башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: каты файдалы казылмалар геологиясе бүлеге
башлыгы тарафыннан килешендерелгән һәм килешендерүгә Идарә башлыгына
җибәрелгән лицензия һәм лицензияле килешү яки лицензиягә кушымта проекты.
3.5.9. Идарә башлыгы (ул юк чакта - Идарә башлыгы вазыйфаларын
башкаручы) лицензия һәм лицензияле килешү яки лицензиягә кушымта проектын
килешендерә һәм аны килешендерү өчен Хокукый тәэминат бүлеге башлыгына
җибәрә.
Бу пункт белән билгеләнә торган процедуралар, әлеге Регламентның 3.5.4
пункты белән билгеләнгән процедура тәмамланган көннән алып 2 эш көне
дәвамында башкарыла.
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Процедураның нәтиҗәсе: Идарә башлыгы тарафыннан килешендерелгән һәм
килешендерүгә Хокукый тәэминат Бүлеге башлыгына җибәрелгән лицензия һәм
лицензияле килешү яки лицензиягә кушымта проекты.
3.5.10. Хокукый тәэминат бүлеге башлыгы (ул юк чакта - хокукый тәэминат
Бүлеге башлыгы вазыйфаларын башкаручы) лицензия һәм лицензияе килешү яки
лицензиягә кушымта проектын килешендерә һәм аны килешендерү өчен министр
Урынбасарына җибәрә.
Бу пункт белән билгеләнә торган процедуралар, әлеге Регламентның 3.5.4
пункты белән билгеләнгән процедура тәмамланган көннән алып 2 эш көне
дәвамында башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: хокукый тәэминат Бүлеге башлыгы тарафыннан
килешендерелгән һәм килешендерүгә министр Урынбасарына җибәрелгән
лицензия һәм лицензияле килешү яки лицензиягә кушымта проекты.
3.5.11. Министр Урынбасары (ул юк чакта - министр Урынбасары
вазыйфаларын башкаручы) лицензия һәм лицензияле килешү яки лицензиягә
кушымта проектын килешендерә һәм Бүлек белгеченә җибәрә.
Бу пункт белән билгеләнә торган процедуралар, әлеге Регламентның 3.5.4
пункты белән билгеләнгән процедура тәмамланган көннән алып 2 эш көне
дәвамында башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: министр урынбасары тарафыннан килешендерелгән
һәм гариза бирүче тарафыннан имзалау өчен әзерләнгән лицензия һәм лицензияле
килешү яки лицензиягә кушымта проекты.
3.5.12. Бүлек белгече гариза бирүчегә әзерләнгән һәм килешенгән лицензия
һәм лицензияле килешү яки лицензиягә кушымта проекты турында һәм аны
Министрлыкта турыдан-туры шәхсән имзалау мөмкинлеге турыда хәбәр итә,
гариза бирүченең Министрлыкта турыдан-туры шәхсән имзалау мөмкинлеге
булмаган очракта, Бүлек белгече лицензия һәм лицензияле килешү
яки
лицензиягә кушымта проектын имзалау өчен почта аша җибәрә (заказлы хат
белән, алу турында белдереп).
Бу пункт белән билгеләнә торган процедура, гариза бирүче Министрлыкта
шәхсән имзалаган очракта, аннан алда булган процедура тәмамланган вакыттан
алып 1 эш көне дәвамында башкарыла, лицензия һәм лицензияле килешү яки
лицензиягә кушымта проектын гариза бирүче адресына рәсми хат итеп почта аша
(заказлы хат белән, алу турында белдереп) җибәргәндә, имзалау дәвамлылыгы
дәүләт хезмәте күрсәтү срогына керми.
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүче
тарафыннан имзаланган һәм
министрга имзалау өчен җибәрелгән лицензия һәм лицензияле килешү яки
лицензиягә кушымта проекты.
3.5.13. Министр (ул юк чакта - министр вазыйфаларын башкаручы):
имза куя:
җир асты байлыклары кишәрлекләреннән файдалануга лицензиягә һәм
лицензияле килешүгә;
җир асты байлыклары кишәрлекләреннән файдалануга лицензиягә
кушымтага.
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Министр тарафыннан имзаланган җир асты байлыклары кишәрлекләреннән
файдалануга лицензия һәм лицензияле килешү, лицензиягә кушымта мәгълүмати
геологик ресурслар һәм геологик мохит мониторингы бүлегендә теркәлә.
Бу пункт белән билгеләнә торган процедуралар әлеге Регламентның 3.5.11
пункты белән билгеләнгән процедура тәмамланган көннән алып 2 эш көне
дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: министр тарафыннан имза куелган һәм мәгълүмати
геологик ресурслар һәм геологик мохит мониторингы бүлегендә теркәлгән
лицензия һәм лицензияле килешү, лицензиягә кушымта.
3.5.14. Бүлек белгече министр тарафыннан имза куелган лицензияне һәм
лицензияле килешүне, лицензиягә кушымтаны гариза бирүчегә атап тапшыра.
Бу пункт белән билгеләнә торган процедура аннан алдагы процедура
тәмамланган вакыттан алып 1 эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә тапшырылган министр
тарафыннан имза куелган һәм теркәлгән лицензия һәм лицензияле килешү,
лицензиягә кушымта. .
3.6. Техник хаталарны (ялгыш язу, басма хата, грамматик яки арифметик
хатаны) төзәтү.
3.6.1. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсе булган документта техник хата
(ялгыш язу, басма хата, грамматик яки арифметик хата) табылган очракта, гариза
бирүче Бүлеккә тапшыра:
техник хатаны (ялгыш язу, басма хата, грамматик яки арифметик хатаны)
төзәтү турында гариза (кушымта 3);
гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсе буларак бирелгән, техник
хатасы (язма хата, басма хата, грамматик яки арифметик хата) булган документ;
техник хата (ялгыш язу, басма хата, грамматик яки арифметик хата)
барлыгын исбатлый торган, юридик көчкә ия булган документлар.
Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән
мәгълүматларда техник хатаны (ялгыш язу, басма хата, грамматик яки арифметик
хатаны) төзәтү турында гариза гариза бирүче (вәкаләтле вәкиле) тарафыннан
шәхсән, яисә почта аша (шул исәптән, электрон почтаны файдаланып)
тапшырыла.
3.6.2. Министрлыкның документлар үтәлешен контрольдә тоту бүлеге
белгече техник хатаны (ялгыш язу, басма хата, грамматик яки арифметик хатаны)
төзәтү турында гаризаны кабул итүне гамәлгә ашыра, кушымта итеп бирелгән
документлары белән гаризаны терки һәм аларны Бүлеккә тапшыра.
Бу пункт белән билгеләнә торган процедура гаризаны теркәгән көнне
башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән, Бүлек белгеченә
карауга җибәрелгән гариза.
3.6.3. Бүлек белгече документларны карый һәм дәүләт хезмәте күрсәтү
нәтиҗәсе булган документка төзәтүләр кертү максатында, әлеге Регламентның
3.4.3 – 3.5.14 пунктларында каралган процедураларны гамәлгә ашыра, һәм кабат
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рәсмиләштерелгән документны гариза бирүчегә (вәкаләтле вәкиленә) шәхсән кул
куйдырып тапшыра, гариза бирүчедән (вәкаләтле вәкиленнән) техник хата
(ялгыш язу, басма хата, грамматик яки арифметик хата) булган документның
оригиналын алып кала, яки гариза бирүче адресына, Бүлеккә техник хата (ялгыш
язу, басма хата, грамматик яки арифметик хата) булган документның оригиналын
тапшырганда, документны алу мөмкинлеге турында почта аша (электрон почта
ярдәмендә) хат җибәрә.
Бу пункт белән билгеләнә торган процедура техник хата (ялгыш язу, басма
хата, грамматик яки арифметик хата) табылганнан соң яки теләсә кайсы
кызыксынулы заттан җибәрелгән хата (ялгыш язу, басма хата, грамматик яки
арифметик хата) турында гариза алганнан соң 35 эш көне дәвамында гамәлгә
ашырыла.
Процедураның
нәтиҗәсе:
тапшырылган
(җибәрелгән)
кабат
рәсмиләштерелгән, дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсе булып торган документ.
3.7. Дәүләт хезмәте күпфункцияле үзәк, КФҮнең ерактагы эш урыннары
аша күрсәтелми.
4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары
4.1. Җавапы вазыйфаи затларның Регламент нигезләмәләрен һәм дәүләт
хезмәте күрсәтүгә таләпләрне билгели торган бүтән норматив хокукый актларны
саклавын һәм үтәвен, шулай ук җаваплы затларның карарлар кабул итүен
агымдагы контрольдә тоту Бүлек башлыгы тарафыннан гамәлгә ашырыла.
4.2. Агымдагы контроль дәүләт хезмәт күрсәтүен башкаруның тулылыгын
һәм сыйфатын тикшерүләр үткәрү формасында гамәлгә ашырыла.
4.3. Тикшерүләр планлы һәм планнан тыш булырга мөмкин. Планлы
тикшерүләр Министрлыкның ярты еллык һәм еллык планнары нигезендә гамәлгә
ашырыла. Планнан тыш тикшерүләр гариза бирүченең конкрет мөрәҗәгате
буенча үткәрелә.
4.4. Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, дәүләт хезмәте күрсәткәндә
Министрлыкның вазыйфаи затлары тарафыннан җибәрелгән закон бозулар
ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә
җаваплылыкка тартыла.
4.5. Дәүләт хезмәте күрсәтүгә гражданнар, аларның берләшмәләре һәм
оешмалары ягыннан контроль
Министрлык эшчәнлегенең дәүләт хезмәте
күрсәткәндә ачыклыгы юлы белән, дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында
актуаль һәм төгәл мәгълүмат алу һәм мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) дәүләт
хезмәте күрсәтү барышында судка кадәр карау мөмкинлеге белән гамәлгә
ашырыла.
5. Дәүләт хезмәте күрсәтә торган органның, шулай ук вазыйфаи
затларның, дәүләт хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларнына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү
5.1. Дәүләт хезмәте алучылар Министрлыкның дәүләт хезмәте күрсәтүдә
катнашучы дәүләт гражданлык хезмәткәре гамәлләренә (гамәл кылмауларына)
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судка кадәр тәртиптә - Министрлыкка шикаять бирү хокукына ия. Министрның
дәүләт хезмәте күрсәтү белән бәйле карарларына, гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаятьләр Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына
бирелә.
Гариза бирүчеләр шикаять белән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итә ала:
1) гариза бирүченең дәүләт хезмәте күрсәтү турында запросын теркәү
срогын бозу;
2) дәүләт хезмәте күрсәтү срогын бозу;
3) гариза бирүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен Россия Федерациясе
норматив хокукый актлары белән, Татарстан Республикасы норматив хокукый
актлары белән каралмаган документлар тапшыруны таләп итү;
4) гариза бирүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен аларны тапшыру Россия
Федерациясе норматив хокукый актлары белән, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актлары белән каралган документларны кабул итүдән баш
тарту;
5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән федераль законнар һәм Россия Федерациясенең
аларга туры китереп кабул ителгән бүтән норматив хокукый актлары белән,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән каралмаган нигезләрдә
баш тарту;
6) дәүләт хезмәте күрсәткәндә, гариза бирүчедән Россия Федерациясе
норматив хокукый актлары белән, Татарстан Республикасы норматив хокукый
актлары белән каралмаган түләү таләп итү;
7) Министрлыкның, аның вазыйфаи затының дәүләт хезмәте күрсәтү
нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән басма хаталарны һәм
хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә андый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын
бозу.
5.2. Шикаять дәүләт хезмәт күрсәтүен алучылар тарафыннан почта аша,
күпфункцияле үзәк аша, “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрен,
Министрлыкның рәсми сайтын, Татарстан Республикасы Дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтү порталын, Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
(функцияләр) порталын, күпфункцияле үзәкне файдаланып җибәрелергә мөмкин,
шулай ук гариза бирүчене шәхсән кабул итү вакытында алынырга мөмкин.
5.3. Дәүләт хезмәт күрсәтүе алучыларның шикаяте үз эченә түбәндәге
мәгълүматларны алырга тиеш:
карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары) шикаятьләнә торган
Министрлыкның, Министрлыкның вазыйфаи затының яисә дәүләт хезмәткәренең
атамасы;
гариза бирүче физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы –
булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүматлар яисә гариза бирүче юридик
затның атамасы, урнашкан урыны турында мәгълүматлар, шулай ук элемтә
телефоны номеры (номерлары), гариза бирүчегә җавап җибәрелергә тиешле
электрон почта (булган очракта) адресы (адреслары) һәм почта адресы;

38

Министрлыкның, аның вазыйфаи затының яисә дәүләт хезмәте күрсәтүче
дәүләт гражданлык хезмәткәренең шикаятьләнә торган карарлары һәм гамәлләре
(гамәл кылмаулары) турында мәгълүматлар;
гариза бирүче алар нигезендә Министрлыкның, аның вазыйфаи затының
яисә дәүләт хезмәткәренең карары һәм гамәле (гамәл кылмавы) белән килешми
торган дәлилләр.
5.4. Министрлыкка кергән шикаять, аны теркәгән көннән алып 15 эш көне
дәвамында шикаятьләрне карау вәкаләтләренә ия булган вазыйфаи зат
тарафыннан каралырга тиеш, ә Министрлыкның, Министрлыкның вазыйфаи
затының гариза бирүчедән документларны алудан баш тартуы яисә җибәрелгән
басма хаталарны һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуына шикаять белдерелү
очрагында яки андый хаталарны төзәтү срогын бозуга шикаять белдерелү
очрагында - аны теркәгән көннән алып 5 эш көне дәвамында.
5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне дәлилли торган
документлар беркетелергә мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа беркетелә торган
документлар исемлеге китерелә.
5.6. Шикаять шәхсән яисә гариза бирүче тарафыннан вәкаләтләр бирелгән зат
тарафыннан имзалана.
5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча министр (ул юк чакта – аның
тарафыннан вәкаләтләр бирелгән зат) түбәндәге карарларның берсен кабул итә:
1) шикаятьне канәгатьләндерә, шул исәптән кабул ителгән карарны кире
кагу, дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда Министрлык
тарафыннан җибәрелгән басма хаталарны һәм хаталарны төзәтү, түләтү Россия
Федерациясе норматив хокукый актлары белән, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актлары белән каралмаган акчаларны гариза бирүчегә кире
кайтару формасында, шулай ук бүтән формаларда;
2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.
Гариза бирүчегә, бу пунктның 1 һәм 2 пунктчаларында күрсәтелгән карарны
кабул иткән көннән соң килүче көннән соңга калмыйча, язмача формада һәм
гариза бирүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре
турында дәлилле җавап җибәрелә.
5.8. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ
хокук бозу яки җинаять составы билгеләре билгеләнгән очракта, шикаятьләрне
карау вәкаләтләренә ия булган вазыйфаи зат булган материалларны кичекмәстән
прокуратура органнарына җибәрә.
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Татарстан Республикасында җирле
әһәмияттәге җир асты байлыклары
кишәрлекләреннән
файдалануга
лицензияләр рәсмиләштерү, дәүләт
теркәве үткәрү һәм бирү, аларга
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү,
шулай ук аларны кабат рәсмиләштерү
һәм
Татарстан
Республикасында
җирле
әһәмияттәге
җир
асты
байлыклары
кишәрлекләреннән
файдалануга хокукны срогыннан алда
туктату һәм туктатып тору турында
карарлар кабул итүне гамәлгә ашыру
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең
административ
регламентына
Кушымта (белешмәлек)
Җир асты байлыклары кишәрлекләреннән файдалануга лицензияләр рәсмиләштерү, дәүләт
теркәве үткәрү һәм бирү, аларга үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү, шулай ук аларны кабат
рәсмиләштерү һәм Татарстан Республикасында җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары
кишәрлекләреннән файдалануга хокукны срогыннан алда туктату һәм туктатып тору турында
карарлар кабул итүне гамәлгә ашыру буенча дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи
затларның реквизитлары
Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар министрлыгы
Вазыйфа, ФИО

Телефон

Татарстан Республикасы экология һәм
табигый байлыклар министры
Габделганиев Фәрит Солтанович
Министр урынбасары
Гайнетдинов Радик Нуретдинович
Җир асты байлыкларыннан файдалану
мөнәсәбәтләрен җайга салу идарәсе
башлыгы Степанов Игорь Владимирович
Җир асты байлыкларыннан файдалануны
лицензияләү бүлеге башлыгы Лазарев
Андрей Александрович

Электрон адрес

267-68-01

eco@tatar.ru

267-68-26

Radik.Gaynetdinov@tatar.ru

267-68-60

Igor.Stepanov@tatar.ru

267-68-68

Andrey.Lazarev@tatar.ru

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты
Вазыйфа, ФИО
Гражданнарның мөрәҗәгатьләре
белән эшләү бүлеге

Телефон
264-77-46
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Электрон адрес
pisma@tatar.ru

