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Иске Шөгер авыл җирлеге муниципаль милкендәге 

автомобиль юлларына идентификация номерларын 
бирү һәм идентификация номерларын бирү 

Тәртибен раслау турында 
 

 
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 257-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия 
Федерациясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында һәм Россия 
Федерациясендәге аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында” 2007 елның 

7 февралендәге 16нче номерлы номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы 
Лениногорск муниципаль районының «Иске Шөгер авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Уставы  нигезендә: 
 

1. Лениногорск муниципаль районы Иске Шөгер авыл җирлеге җирле 
мәгънәдәге гомуми кулланылыштагы автомобиль юллларына идентификацион 

номер бирү Тәртибен 1нче кушымта нигезендә расларга.  
2.  Лениногорск муниципаль районы Иске Шөгер авыл җирлеге җирле 

мәгънәдәге гомуми кулланылыштагы автомобиль юллларына 2нче кушымта 
нигезендә идентификацион номерлар бирергә.  

3.  Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 
порталында бастырып чыгарырга һәм Лениногорск муниципаль районы сайтында 
«Авыл җирлекләре» бүлегендә урнаштырырга 

4.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 
 

 
ТР Лениногорск муниципаль районы 

 «Иске Шөгер авыл җирлеге» 
 муниципаль берәмлеге башлыгы                Л.М.Шиһапова                         

                         



                                  Кушымта № 1 

                                                                   ТР ЛМР “Иске Шөгер” авыл җирлеге    
                                муниципаль берәмлеге  

                                              Башкарма комитеты карарына                                                           

                                           2019 елның 11 ноябре  № 51 

 

 
Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Иске Шөгер авыл 

җирлегенең җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларына 
идентификация номерларын бирү Тәртибе  

 
Автомобиль юлының идентификация номеры дүрт разрядтан тора. 

Автомобиль юлының идентификацион номерының һәр разряды алдагы бер 
пробелом белән аерылып тора. 

Автомобиль юлының идентификацион номеры разряды рус алфавитының 

һәм (яки) Гарәп цифрларының төп хәрефләреннән тора. Һәрбер хәрефле һәм (яки) 
цифрлы билгеләнеш автомобиль юлының идентификацион номерының бер 

разрядында дефис белән аерылырга мөмкин. 
Автомобиль юлының бер разрядында цифрлы яисә хәрефле билгеләнештәге 

предметы автомобиль юлының идентификацияләнгән классификацион 
билгесенең яисә автомобиль юлы турында башка белешмәләрнең мөстәкыйльлеге 

белән билгеләнә. 
Автомобиль юлының идентификация номерының беренче разряды 

автомобиль юлын милеккә карата идентификацияли һәм өч төркемгә 
берләштерелгән сигез билгене үз эченә ала-беренче төркем ике билгедән тора; 

икенче һәм өченче төркем һәр өч билгедән тора: 
- муниципаль берәмлек милкенә караган автомобиль юлы өчен автомобиль 

юлының идентификация номерының беренче разряды административ бүленеш 

объектларының Гомумроссия классификациясенең беренче, икенче һәм өченче 
дәрәҗә объектлары кодына туры килә торган өч төркемнән тора.  

Автомобиль юлларының идентификацион номерының икенче разряды 
рөхсәт ителгән файдалану төре буенча автомобиль юлын билгели һәм ике 

хәрефтән тора: 
ОП – гомуми файдаланудагы автомобиль юллары өчен. 

Автомобиль юлының идентификацион номерының өченче разряды 
автомобиль юлын идентификацияли, әһәмияте буенча һәм ике хәрефтән тора: 

МП – муниципаль берәмлек милкенә караган автомобиль юлы өчен (авыл 
җирлеге муниципаль юлы). 

МГ – муниципаль берәмлек милкенә караган автомобиль юлы өчен (шәһәр 
автомобиль юлы). 

Автомобиль юлының идентификация номерының дүртенче разряды 
автомобиль юлының тәртип номеры булган гарәп цифрларыннан гыйбарәт.  

 

№ 

п/п 

Юлның атамасы Автоюлның дентификацион 

номеры  

Автоюлның 

озынлыгы (м2) 

1 Иске Шөгер 
Халиков урамы 

92-236-870-ОП-МП-1 1000 

2 Иске Шөгер 92-236-870-ОП-МП-2 1300 



 

.

Җәлил урамы 
 

3 Иске Шөгер 

Мурзин  урамы 

92-236-870-ОП-МП-3 900 

4 Иске Шөгер 
Калинин урамы 

92-236-870-ОП-МП-4 900 

5 Иске Шөгер 

Молодежная урамы 

92-236-870-ОП-МП-5 1000 

6 Иске Шөгер 
Вахитов урамы 

92-236-870-ОП-МП-6 500 

7 Иске Шөгер 

К.Маркс урамы 

92-236-870-ОП-МП-7 600 

8 Иске Шөгер 
Халиков урамы 

92-236-870-ОП-МП-8 1000 

9 Иске Шөгер 

Советская 

92-236-870-ОП-МП-9 1400 

10 Иске Шөгер 
Тукай урамы 

92-236-870-ОП-МП-10 500 

11 Иске Шөгер 

Н.Зәки урамы 

92-236-870-ОП-МП-11 600 

12 Иске Шөгер 
Ленин урамы 

92-236-870-ОП-МП-12 1900 

13 Иске Шөгер 
Гыймаев урамы 

92-236-870-ОП-МП-13 800 

14 Иске Шөгер 

Шәрифуллин урамы 

92-236-870-ОП-МП-14 800 

15 Яңа Шөгер 
Пушкин урамы 

92-236-870-ОП-МП-15 700 

16 Яңа  Шөгер 

Чкалов  урамы 

92-236-870-ОП-МП-16 1100 

17 Яңа Шөгер 
Чапаев урамы 

92-236-870-ОП-МП-17 500 

18 Яңа Шөгер 
Халиков урамы 

92-236-870-ОП-МП-18 400 

19 Иске Шөгер авылыннан 
Яңа Шөгер авылына 

кадәр юл 

92-236-870-ОП-МП-19 800 

20 Ленин урамындагы 
тротуар 

92-236-870-ОП-МП-20 1900 

21 Иске Шөгер авылыннан 

Яңа Шөгер авылына 
кадәр тротуар 

92-236-870-ОП-МП-21 800 



                                      



 


