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Б о е р ы к   б и р ә м: 
 
1. “Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан, даими рәвештә 

пассажирлар йөртүнең һәм багаж ташуның муниципальара маршрутларында 
башлангыч һәм (яисә) соңгы тукталыш пунктлары буларак файдалану рөхсәт ителә 
торган тукталыш пунктларының исемлеген раслау турында” Татарстан Республикасы 
транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының 2016 елның 9 июнендәге 182 номерлы 
боерыгы белән (2017 елның 16 гыйнварындагы 14 номерлы, 2017 елның 26 июнендәге 
219 номерлы, 2017 елның 4 декабрендәге 518 номерлы, 2018 елның 11 сентябрендәге 
454 номерлы Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының 
боерыклары белән кертелгән үзгәрешләр белән) расланган Татарстан Республикасы 
территориясендә урнашкан, даими рәвештә пассажирлар йөртүнең һәм багаж ташуның 
муниципальара маршрутларында башлангыч һәм (яисә) соңгы тукталыш пунктлары 
буларак файдалану рөхсәт ителә торган тукталыш пунктларының исемлегенә 
түбәндәге үзгәрешне кертергә: 

18 пунктының 18.1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

“18.1 Алабуга ш. Алабуга ш. автостанциясе Алабуга ш., Чапаев ур., 76А/2 йорт”; 
 

Татарстан Республикасы Транспорт 
һәм юл хуҗалыгы министрлыгының 
аерым боерыкларына үзгәрешләр 
кертү турында 
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2. “Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан, даими рәвештә 
пассажирлар йөртүнең һәм багаж ташуның регионара маршрутларында башлангыч 
һәм (яисә) соңгы тукталыш пунктлары буларак файдалану рөхсәт ителә торган 
тукталыш пунктларының исемлеген раслау турында” Татарстан Республикасы 
транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының 2016 елның 11 апрельдәге 133 номерлы 
боерыгы белән (2017 елның 16 гыйнварындагы 13 номерлы, 2017 елның 4 
декабрендәге 519 номерлы, 2018 елның 11 сентябрендәге 453 номерлы Татарстан 
Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының боерыклары белән 
кертелгән үзгәрешләр белән) расланган Татарстан Республикасы территориясендә 
урнашкан, даими рәвештә пассажирлар йөртүнең һәм багаж ташуның регионара 
маршрутларында башлангыч һәм (яисә) соңгы тукталыш пунктлары буларак 
файдалану рөхсәт ителә торган тукталыш пунктларының исемлегенә түбәндәге 
үзгәрешләрне кертергә: 

12 пунктының 12.1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

“12.1 Алабуга Алабуга ш. Алабуга ш. автостанциясе Алабуга ш., Чапаев ур., 
76А/2 йорт”; 

 
16 пунктка түбәндәге эчтәлекле 16.2 һәм 16.3 пунктчаларны өстәргә:  

“16.2  Мәлки ав. Мәлки ав. тукталыш 
пункты 

ТР, Мәлки ав., Гагарин ур., 
4 йорт 

16.3 Янсуринск ав. Янсуринск ав. 
тукталыш пункты 

ТР, Янсуринск ав., Үзәк ур., 
3 йорт”; 

 
«37 тукталыш пункты кертелгән» сүзләрен «39 тукталыш пункты кертелгән» 

сүзләренә алмаштырырга. 
 
3. Транспорт идарәсенең автомобиль транспорты булеге мөдире 

Н.Н. Доброхотовка әлеге боерыкка Татарстан Республикасы Юстиция 
министрлыгында дәүләт теркәве уздырырга. 
 

 

 

Министр                  Л.Р. Сафин 


