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Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы  

Богородский авыл җирлеге башкарма комитеты 

 

КАРАР 

 

     2019 елның 24 гыйнвары                                                                                     № 6 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Богородский авыл җирлеге 

башкарма комитетының 2018 елның 12 нче сентябрендә кабул ителгән 42 нче 

номерлы «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Богородский 

авыл җирлеге торак пунктларының һәм бакчачылык коммерцияле булмаган 

ширкәтләренең урам реестрларын раслау турында» гы карарына  

өстәмәләр кертү турында 

 

2013 елның 28 декабрендәге 443-ФЗ номерлы «Федераль мәгълүмат адреслар 

системасы турында һәм «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законга үзгәрешләр кертү хакындагы федераль законы, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында»  2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы законы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

«Адресларны бирү, үзгәртү һәм юкка чыгару Кагыйдәләрен раслау турында» 2014 

елның 19 ноябрендәге 1221 номерлы карары, «Дәүләт адреслар реестрында 

урнаштырыла торган адреслар турында белешмәләр составы, дәүләт адреслар 

реестрын алып барганда ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибе, Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү һәм үз көчләрен 

югалткан дип тану турында» 2015 елның 22 маендагы 492 номерлы Россия 

Федерациясе Хөкүмәте Карарының IV бүлеге, Россия Федерациясе Финанслар 

министрлыгының «Планлаштыру структурасы, урам-юл челтәре, адресация 

объектлары элементлары, биналар (корылмалар) төрләре, адреслар реквизитлары 

сыйфатында файдаланыла торган биналар элементлары исемлеген һәм адресны 

киметүче элементларнына исем кушу кагыйдәләрен раслау турында» 2015 елның 

5 ноябрендәге 171н номерлы боерыгы нигезендә, Дәүләт адреслар реестрын 

актуальләштерү максатларында Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы Богородский авыл җирлеге башкарма комитеты карар бирә: 

 1. Богородский авыл җирлеге башкарма комитетының 2018 елның 12 

сентябрендәге «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Богородский авыл җирлеге торак пунктларының һәм бакчачылык коммерцияле 

булмаган ширкәтләренең урам реестрларын раслау турында» гы 42 номерлы 

карары белән расланган Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Богородский авыл җирлеге торак пунктларының урам реестрларына түбәндәге 

өстәмәләр кертергә: 

  
№ 

п/п 

Торак пунктларның исеме Урам исемнәре 

Рус телендә Татар телендә Рус телендә Татар телендә 

Богородский авыл җирлеге 

 Куюки деревня Көек авылы 23-й Квартал 23 нчы Квартал 
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2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында (www.pravo.tatarstan.ru)  һәм Питрәч муниципаль районының рәсми 

сайтында (http://pestreci.tatarstan.ru)  бастырып чыгарырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 

  

 

Богородский авыл җирлеге  

башкарма комитеты җитәкчесе:                                                                 Ф. Д. Фәезов 

http://www.pravo.tatarstan.ru/
http://pestreci.tatarstan.ru/

