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Сугышлы авыл жирлеге 
юлларында урнашкан территориясендэ 
идентификацион номерлар Ьэм
автомобиль номерларыньщ идентификация номерлары 
биру тэртибен раслау турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 1Э1-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия 
Федерациясендэ автомобиль юллары Ьэм юл эшчэнлеге турында Ьэм Россия 
Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр керту хакында» 2007 елныц 8 
ноябрендэге 257-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Транспорт 
министрлыгыныц 2007 елныц 7 февралендэге 16 номерлы боерыгы Ьэм Татарстан 
Республикасы Лениногорск муниципаль районыныц «Сугышлы авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ Татарстан Республикасы Лениногорск 
муниципаль районыныц «Сугышлы авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Башкарма 
комитеты КАРАР БИРО:
1. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районыныц Сугышлы авыл 

жирлеге гомуми файдаланудагы жирле эЬэмияттэге автомобиль юлларына 
идентификация номерларын биру тэртибен 1 нче кушымта нигезендэ расларга.

2. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районыныц Сугышлы авыл 
жирлегенец гомуми файдаланудагы жирле эЬэмияттэге автомобиль юлларына 2 
нче кушымта нигезендэ идентификация номерларын бирергэ.

3. Олеге карарны Татарстан Республикасыныц рэсми хокукый мэгълумат 
порталында бастырып чыгарырга Ьэм Лениногорск муниципаль районы сайтында 
«Авыл жирлеклэре» булегендэ урнаштырырга.

4. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз артымда калдырам.

Ф. К. Янгирова



1 нче кушымта 
ТР ЛМР 

Муниципаль берэмлекнец 
Башкарма комитетыныц 

Сугышлы авыл жирлеге 
«14» ноябрь, 2019 ел, № 25

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районыныц Сугышлы авыл 
Жирлеге гомуми файдаланудагы жирле эЬэмияттэге автомобиль юлларына 

идентификация номерларын биру тэртибе 
Автомобиль юлыныц идентификация номеры дурт разрядтан тора. Автомобиль 

юлыныц идентификация номерыныц Ьэр разряды алдагы бер бушлыктан аерыла.
Автомобиль юлыныц идентификация номеры рус алфавитыныц Ьэм (яисэ) гарэп 

саннарыныц баш хэрефлэреннэн тора. Ьэрбер хэрефле Ьэм (яки) цифрлы билгелэнеш 
автомобиль юлыныц идентификацион номерыныц бер разрядында дефис белэн 
аерылырга момкин.

Автомобиль юлыныц идентификация номерыныц бер разрядында цифрлы яисэ 
хэрефле билге предметы автомобиль юлыныц классификация билгесе яисэ 
автомобиль юлы турындагы башка мэгълуматларныц узенчэлеге белэн билгелэнэ.

Автомобиль юлыныц идентификация номерыныц беренче разряды милек белэн 
чагыштырганда автомобиль юлын идентификацияли Ьэм еч теркемгэ 
берлэштерелгэн сигез билгене у3 эченэ ала - беренче теркем ике билгедэн тора; 
икенче Ьэм ©ченче теркем Ьэрберсе еч билгедэн тора:

Автомобиль юлыныц муниципаль берэмлек милкенэ караган автомобиль юлыныц 
идентификация номерыныц беренче разряды Классификациянец беренче, икенче Ьэм 
еченче дэрэжэ объектлары кодына туры килэ торган еч теркемнэн тора 

Административ буленеш объектларыныц гомумроссия классификаторы. 
Автомобиль юлыныц идентификацион номерыныц икенче разряды рехсэт 

ителгэн файдалану тере буенча автомобиль юлын билгели Ьэм ике хэрефтэн тора: 
ОП-гомуми файдаланудагы автомобиль юлы ечен.

Автомобиль юлыныц идентификацион номерыныц еченче разряды эЬэмияте буенча 
автомобиль юлын билгели Ьэм ике хэрефтэн тора: МП-муниципаль берэмлек милкенэ 
караган автомобиль юлы ечен (жирлекнец автомобиль юлы).

МГ - муниципаль берэмлек милкенэ караган автомобиль юлы ечен (шэЬэрнец 
автомобиль юлы).

Автомобиль юлыныц идентификация номерыныц дуртенче разряды 
автомобиль юлыныц гамэлгэ кую номерыннан гыйбарэт, ул уз эченэ керэ торган 
гарэп цифрларыннан, автомобиль юлыныц тэртип номерыннан тора.



2 нче кушымта 
ТР ЛМР 

Муниципаль берэмлекнец 
Башкарма комитетыныц 
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Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Сугышлы авыл жирлеге жирле 
эЬэмияттэге гомуми файдаланудагы автомобиль юллары

№ Юл атамасы Юлныц

идентификацион

номеры

Озынлык

(м)

Ябылу Гомуми 
мэйданы-мец 

кв. м.

1
Сугышлы авылыныц 

Узэк урамы
92-236-875-0П-

МП-1
1200 А сфальт, 

вак таш
4800,00

2
С угыш лы авылыныц 

Н асосная урамы
92-236-875-0П-

МП-2
1000 А сфальт, 

вак таш
4000,00

3 С угы ш лы  авылыныц 
Гаф иятуллин урамы

92-236-875-0П-
МП-3

1500 вак таш 6000,00

4 Сугыш лы авылыныц 
Х элиуллин  урамы

92-236-875-0П-
МП-4

1700 вак таш 6800,00

5 С угыш лы авылынын 
Гагарин урамы

92-236-875-0П-
МП-5

1500 А сфальт, 
вак таш

6000,00

6
Ю лтимер авы лы ны ц 

Совет урамы
92-236-875-0П-

МП-6
1800 вак таш 7200,00

7 Ю лтимер авылыныц 
И гтисам овлар  урамы

92-236-875-0П-
МП-7

1500 вак таш 6000,00


