
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР 

от  «03» июля  2019 г.                      с. Старый Куклюк                                № 9 

 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге 

территориясендә урнашкан планлаштыру структурасы элементларын 

инвентарьлаштыру нәтиҗәләре буенча федераль мәгълүмат адрес системасына 

мәгълүматлар кертү өчен кирәкле планлаштыру структурасы элементлары исемлеген 

раслау турында 

 

 

«Федераль адреслы система турында һәм «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү 

хакында «2013 елның 28 декабрендәге 443-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Законы,» 

адресларны бирү, үзгәртү һәм юкка чыгару Кагыйдәләрен раслау турында "2014 елның 

19 ноябрендәге 1221 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте Карары," дәүләт адреслы 

реестрында урнаштырылган адреслар турында мәгълүматлар составы, дәүләт адреслы 

реестрын алып барганда ведомствоара мәгълүмат Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге башкарма комитеты Дәүләт адреслы 

реестрын актуальләштерү максатларында «планлаштыру структурасы, урам-юл челтәре 

элементлары, адресация объектлары элементлары, биналар (корылмалар), урыннарның 

реквизитлары, адреслар (Корылмалар), адреслар (Корылмалар), адреслар), адреслар 

исемлегенең кыскартылган элементлары исемлеген раслау турында» Россия 

Федерациясе Финанс министрлыгының 2015 елның 5 ноябрендәге 171н номерлы 

боерыгы белән расланган Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына 

үзгәрешләр кертү һәм 

КАРАР БИРӘ: 

 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Татарстан Республикасы 

Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге территориясендә урнашкан 

планлаштыру структурасы элементларын инвентарьлаштыру нәтиҗәләре буенча 

федераль мәгълүмат адрес системасына мәгълүматлар кертү өчен кирәкле 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү өчен планлаштыру структурасы элементлары 

исемлеген 1 нче кушымта расларга. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ 

СТАРОКУКЛЮКСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЕЛАБУЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛАБУГА  МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ИСКЕ КУКЛЕК АВЫЛ 

ЖИРЛЕГЕ 

БАШКАРМА            КОМИТЕТЫ 

 



 

2. Планлаштыру структурасы элементларын өстәргә һәм №1 кушымта нигезендә 

федераль мәгълүмати адрес системасына кирәкле үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертергә. 

 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

Җитәкчесе А. Б. Бахметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нче кушымта  



Башкарма комитет карарына  

Иске Күклек авыл җирлеге комитеты  

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

 Татарстан, № 9, 2019 ел 03.07 

 

Иске Күклек авыл җирлеге территориясендә урнашкан планлаштыру структурасы 

адресларының Исемлеге 

№ п/п Планлаштыру структурасы элементы адресы 

1 Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Алабуга муниципаль 

районы, Иске Күклек авыл җирлеге, пай җирләре территориясе. 

Ике Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Алабуга муниципаль 

районы, Иске Күклек авыл җирлеге, 100701 квартал 

3 Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Алабуга муниципаль 

районы, Иске Күклек авыл җирлеге, 100801 квартал 

 

 


