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Татарстан Республикасы  
Менделеевск муниципаль районының  
«Менделеевск шәһәре» муниципаль берәмлегенең  
«Тихие горы» территориаль иҗтимагый үзидарә чикләрен  
билгеләү турында 
 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының 
«Менделеевск шәһәре» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, 
территориаль иҗтимагый үзидарәне гамәлгә ашыру күздә тотылган 
территория чикләрен билгеләү турында инициативалы төркем 
тәкъдимен исәпкә алып, Менделеевск муниципаль районы Советының 
2013 елның 25 ноябрендәге 220 номерлы карары белән расланган 
Менделеевск муниципаль районында территориаль иҗтимагый үзидарә 
оештыру һәм гамәлгә ашыру тәртибе нигезендә,  

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының 
Менделеевск шәһәр Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль 
районының «Менделеевск шәһәре» муниципаль берәмлегенең «Тихие 
горы» территориаль иҗтимагый үзидарә чикләрен гражданнарның яшәү 
территорияләре чикләрендә торак йортларның схемалары һәм исемлеге 
(кушымта) нигезендә билгеләргә.  

2. Әлеге карарны «Менделеевские новости» район газетасында 
бастырып чыгарырга һәм Менделеевск муниципаль районының рәсми 
сайтында урнаштырырга mendeleevsk.tatar.ru «Норматив документлар» 
бүлегендә. 

3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 
4.Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны законлылыкны, хокук 

тәртибен, кеше хокукларын һәм депутат этикасын саклау буенча шәһәр 
җирле үзидарә Советының даими комиссиясенә йөкләргә. 
 

 
Менделеевск шәһәр Советы  
Рәисе урынбасары                                                        М.П. Крылова 
      

 
 
 

 



 
 
 

1 нче кушымта 
 

 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНДЕЛЕЕВСК МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ «МЕНДЕЛЕЕВСК ШӘҺӘРЕ» МУНИЦИПАЛЬ 
БЕРӘМЛЕГЕНЕҢ «ТИХИЕ ГОРЫ» ТЕРРИТОРИАЛЬ ИҖТИМАГЫЙ 

ҮЗИДАРӘНЕҢ ТОРАК ЙОРТЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барлыгы 957 кеше 

№ п/п 
Адрес жилых домов  

1 ул. Солнечная-все дома  

2 ул. Набережная –все дома 

3 ул. Каусарии Закировой – все дома  

4 ул. Речная – все дома 

5 ул. Совхозная – все дома 

6 пер. Набережный – все дома 

7 ул. Молодежная – все дома 

8 ул. Крымская –  все дома 

9 ул. 8 марта – все дома 

10 ул. Мичурина – все дома  

11 ул. Азина - все дома   

12 ул. Ключевая – все дома 

13 ул. Московская – все дома 

14 ул. Школьная – все дома   

15 ул. Профсоюзная дом 1,3,5   


