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КАРАР

2021 елның 15 мартыннан

№7

Федераль адреслы мәгълүмат системасында
юкка чыгарылырга тиешле
урам-юл челтәре элементлары исемлеген
раслау турында
«Федераль мәгълүмат адреслы системасы турында һәм «Россия Федерациясендә
җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законга
үзгәрешләр кертү хакында» 2013 елның 28 декабрендәге 44З-ФЗ номерлы Россия
Федерациясе Федераль законы нигезендә, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның
19 ноябрендәге «Адресларны бирү, үзгәртү һәм бетерү кагыйдәләрен раслау турында»
1221 номерлы карары белән, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт адреслар
реестрында урнаштырыла торган адреслар турында, дәүләт адреслар реестрын алып
барганда ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибе турында, Россия
Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларын үзгәрешләр кертү һәм аларның үз көчләрен
югалтуын тану хакында» 2015 елның 22 маендагы 492 номерлы карары белән, Россия
Федерациясе Финанс министрлыгының 2015 елның 05 ноябрендәге 171н номерлы
«Планировка структурасы элементлары, урам-юл челтәре элементлары, адрес
реквизитлары сыйфатында кулланыла торган биналар (корылмалар) типлары
элементлары, адреслар типлары элементлары исемлеге һәм адреслы барлыкка китерүче
элементларның исемнәрен кыскарту кагыйдәләрен раслау турында» боерыгы белән,
Дәүләт адреслы реестрын актуальләштерү максатларында, Татарстан Республикасы
Менделеевск муниципаль районы Бөрешле авыл җирлеге башкарма комитеты
КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары ТР
Хөкүмәте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Татарстан
Республикасы Менделеевск муниципаль районының Бөрешле авыл җирлеге
территориясендә урнашкан адрес объектларын инвентаризацияләү нәтиҗәсендә
ачыкланган фактта булмаган адреслы объектларның дәүләт адреслы реестрыннан
төшереп калдыру максатыннан федераль адреслы системада юкка чыгарылырга тиешле
урам-юл челтәре элементлары исемлеген (кушымта).
2. Кушымта нигезендә Дәүләт адреслы реестрыннан төшереп калдырылырга
тиешле урам-юл челтәренең федераль адреслы мәгълүмат системасында булган
адреслы мәгълүматларын юкка чыгарырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.
Бөрешле авыл җирлеге башлыгы

Л.А. Смирнова

Кушымта
Татарстан Республикасы Менделеевск
муниципаль районы Бөрешле авыл җирлеге
Башкарма комитетының 2021 елның 15
мартыннан 7 номерлы карарына
Федераль адреслы мәгълүмат системасында юкка чыгарылырга тиешле
урам-юл челтәре элементлары исемлеге
Урам-юл челтәре
элементының
исеме
п/п

1

Җиңү ПСК

Урам-юл
челтәре
элементының
тибы
урам

Урам-юл челтәре элементының
гамәлдән
чыгарылган
адресы
Россия Федерациясе,
Татарстан
Республикасы,
Менделеевск
муниципаль
районы,
Бөрешле
авыл
җирлеге, Бөрешле авылы,
Җиңү ПСК территориясе

