
 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР 

 
от  «22» июля  2019 г.                      с. Старый Куклюк                                                 № 13 

 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге территориясендә урнашкан адресация 

объектларын инвентаризацияләү нәтиҗәләре буенча федераль мәгълүмати адреслы системага 

белешмәләр кертү өчен кирәкле адресация объектларының адреслары, адреслары һәм өстәмәләр 

исемлеген раслау турында" 2006 ел, 7 нче сентябрь, 438 нче номерлы карары 

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында 

«Федераль законга, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең» адресларны бирү, үзгәртү һәм юкка чыгару 

Кагыйдәләрен раслау турында «2014 елның 19 ноябрендәге 1221 номерлы карарына,» дәүләт 

адреслы реестрында урнаштырылган адреслар турында белешмәләр составы, дәүләт адреслы 

реестрын алып барганда ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибе турында, Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү һәм аларның үз көчләрен 

югалтуын тану турында «2015 елның 22 маендагы 492 номерлы Россия Федерациясе Финанс 

министрлыгының 2015 елның 5 ноябрендәге «планлаштыру структурасы элементлары, урам-юл 

челтәре элементлары, адрес реквизитлары буларак файдаланыла торган бина типлары, биналар 

(корылмалар), бина төрләре һәм адрес барлыкка китерүче элементларның кыскартылган исеме 

исемлеген раслау турында» гы 171н номерлы боерыгы, Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге башкарма комитеты 

 

Карар : 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге территориясендә урнашкан адресация 

объектларын инвентаризацияләү нәтиҗәләре буенча федераль мәгълүмати адреслы системага 

белешмәләр кертү өчен кирәкле адресация объектларының адреслары, адреслары һәм 

өстәмәләр исемлеген раслау турында" 2006 ел, 7 нче сентябрь, 438 нче номерлы карары 

 

2. Адресация объектларының адресларын өстәргә һәм 1 нче 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  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

СТАРОКУКЛЮКСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЕЛАБУЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛАБУГА  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ИСКЕ КУКЛЕК АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ 

БАШКАРМА            КОМИТЕТЫ 

 



Иске Күклек авыл җирлеге башкарма комитеты карарына  

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының 2019 елның «22»июле, № 13 

 

№ п/п Адресация объектының 

төре 

Адресация объектының адресы Кадастр номеры  

адресация объекты 

3 Җир Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, 

Алабуга муниципаль районы, Иске Күклек авыл 

җирлеге, Атиаз авылы, Яр буе урамы, 5а з/у 

16:18:100401:32 

 


