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КАРАР

Лаеш муниципаль районы
Егорьево авыл җирлеге
Кызыл-Ил авылында
яңа урамнарга исем бирү турында 

«Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарә  оештыруның  гомуми  принциплары  турында
«Федераль законга,» адресларны бирү, үзгәртү һәм юкка чыгару Кагыйдәләрен раслау турында
"19  ноябрь,  2014  ел,  №1221  РФ  Хөкүмәте  карары,"  Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарә
оештыруның гомуми принциплары турында «28 декабрь, 2013 ел, № 443-ФЗ Федераль законына,
"Россия Федерациясендә  җирле үзидарә  оештыруның гомуми принциплары турында"  22  май,
2015 ел, № 492 Россия Федерациясе Хөкүмәте Карарының IV бүлегенә, " Россия Федерациясендә
җирле үзидарә, дәүләт адреслы реестрын алып барганда ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек
тәртибе, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү һәм үз көчләрен
югалткан  дип  тану  турында,  Россия  Федерациясе  Финанс  министрлыгының2015  елның  05
ноябреннән 171н номерлы боерыгы белән расланган «Адрес барлыкка китерүче элементларның
адрес  реквизитлары  һәм  кыскартылган  исеме  кагыйдәләре  буларак  файдаланыла  торган
планлаштыру структурасы элементлары, урам-юл челтәре элементлары, адресация объектлары
элементлары, типовой биналар (корылмалар), бүлмәләр исемлеген раслау турында"», Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Егорьево   авыл  җирлеге  Советы  Дәүләт  адреслы
реестрын актуальләштерү максатларында, топомимика буенча район комиссиясенең 2019 елның
30  июнендәге  3-нче  номерлы  утырышы  нәтиҗәләре  нигезендә  Кызыл-Ил  авылында  яңа
урамнарга исем бирү мәсьәләсе буенча карар кабул итте:

 яңа урамнарга исем бирергә: 
1.  Россия  Федерациясе,  Татарстан  Республикасы,  Лаеш  муниципаль  районы,  Егорьево

авыл җирлеге, Кызыл Ил авылы, Үзәк ур., Чишмә урамы, Юрий Гагарин ур., Беренче төзүчеләр
ур., Салих Сәйдәшев ур., Габдулла Тукай ур., Васильковая ур., Ореховая ур., Александр Пушкин
ур.,  Шоссейная  ур.,  Юбилей ур.,  Зеленая  Роща ур.,  Академия  ур.,  Имәнлек  ур.,  Яшьлек  ур.,
Ботаническая  ур.,  Көнчыгыш  ур.,  Дан,  Земляничная  ур.,  Энтузиастлар  ур.,  Парковая,
Космонавтлар ур., Ромашковая ур., Җәйге ур., Михаил Лермонтов ур., Волжская ур., Нәбиулла
Гыйззәтов ур., Октябрьская, Җиңү ур., Халыклар дуслыгы ур., Тынычлык ур., Гвардия ур.

2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам.
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Егорьево авыл җирлеге
Башлыгы, Совет рәисе                                                     Р.З.Хамидуллин 


	районы

