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КАРАР

№2

Алкогольле продукцияне ваклап сату рехсэт 
Ителми торган биналарга, корылмаларга,
Булмэлэргэ якын урыннар туры н да

1995 нче елньщ 22 нче ноябрендэкабул ителгэн 171 нче номерлы «Этил 
спирты, алкогольле Иэм спиртлы продукция житештеруне Ьэм эйлэнешен дэулэт 
тарафыннан тэртипкэ салу турында» Федераль законньщ 16 нчы матдэсе 
нигезендэ, Россия Федерациясе Хекумэтенец 2012 нче елньщ 27 нче декабренде 
кабул ителгэн 1425 нче номерлы «Алкогольле продукцияне ваклап сатарга ярамый 
торган гражданнарньщ куплэп жыелу урыннарын Иэм югары дэрээцэдэге куркыныч 
чыганаклары урнашу урыннарын Россия Федерациясе субъектлары дэулэт 
хаким ияте орган нары тарафыннан билгелэу, шулай ук алкогольле продукцияне 
ваклап сатарга ярамый торган кайбер оешмалар Ьэм объектлар янындагы 
чиклернец ж;ирле узидарэ органнары тарафыннан билгелэу турында» карары 
нигезендэ, алкогольле продукцияне ваклап сату Иэм алкогольле продукцияне ваклап 
сату урыннары чиклэрен билгелэу буенча вэкалэтлэрне тапшыру турында тезелгэн 
килешу нигезендэ, ииаимагый фикер алышу нэти^элэрен исэпкэ алып,Татарстан 
Республикасы Саба муниципаль районы Олы Шыцар авыл жирлеге Советы

КАРАР ИТТЕ:
1. 1995 нче елньщ 22 нче ноябрендэ кабул ителгэн 171 номерлы «Этил спирты, 
алкогольле Иэм спиртлы продукция ж;итештеруне Иэм эйлэнешен дэулэт 
тарафынннан тэртипкэ салу Иэм алкогольле продукцияне куллануны (эчуне) чиклэу 
турында» Федераль законньщ 16 нчы статьясындагы 2 нче пунктыньщ 10 нчы 
пунктчасында курсэтелгэн биналарга, корылмаларга, булмэлэргэ якын булган 
территориядэ алкогольле продукцияне ваклап сату 10 метр радиуста рехсэт ителми.
2. Якын булган территория чиклэрен исэплэу ечен естэмэ территория исэплэу 
тэртибе отсчет нокталарыннан чыгып радиус буенча билгелэнэ дип билгелэргэ:
а) аерымланган территориялбулган очракта - Россия Федерациясе Хекумэтенец 
2012 нче елньщ 27 нче декабрейдэ кабул ителгэн 1425 нче номерлы «Алкогольле 
продукцияне ваклап сатарга ярамый торган гражданнарньщ куплэп >кыелу 
урыннарын Иэм югары дэрэжэдэге куркыныч чыганаклары урнашу урыннарын 
Россия Федерациясе субъектлары дэулэт хакимияте органнары тарафыннан 
билгелэу, шулай ук алкогольле продукцияне ваклап сатарга ярамый торган кайбер 
оешмалар Иэм объектлар янындагы чиклэрнец ж;ирле узидарэ органнары
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тарафыннан билгелэу турында" карары бел эн расланган Алкогольле продукция не 
ваклап сату рехсэт ителми торган кайбер оешмалар Иэм объектлар чиклэрен ж;ирле 
узидарэ орган нары тарафыннан билгелэу кагыйдэлэренец (ал га таба -  кагыйдэлэр 
буенча) 2 нче пунктында курсэтелгэн аерымланган территориялэргэ йомыш белэн 
килучелэр ечен керу юлыннан;
б) кагыйдапэрнец 2 пунктында курсэтелгэн оешмалар Иэм (яки) объектлар урнашкан 
бинага (тезелешкэ, корылмага) аерымланган территория булмаганда.
3. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Олы Шыцар авыл 
башкарма комитеты на элеге карар нигезендэ курсэтелгэн Кагыйдэлэрнец 2 нче 
пунктында курсэтелгэн hap оешма Иэм (яки) объект ечен якын булган 
территориялэрнец чиклэре схемасын эшлэргэ Иэм расларга.
4. Гражданнар куплэп жыела торган урыннарда районкулэм чаралар уткэру 
вакытында алкогольле продукцияне ваклап сату Олы Шыцар авыл Башкарма 
комитетыньщ аерым карары белэн регламентлана дип билгелэргэ.
5. Кулланучылар хокукларын яклау Иэм кеше иминлеге елкэсендэ кузэтчелек 
федераль хезмэтенец Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча Саба 
районындагы территориаль булегенэ, Татарстан Республикасы Дэулэт алкоголь 
инспекциясенец Арча территориаль органы на, Саба районы буенча Россия Эчке 
эшлэр министрлыгыныц Саба районы буенча Эчке эшлэр булегенэ федераль 
законнарныц утэлешен Ьэм элеге карарнык утэлешен тикшереп торырга тэкъдим 
итэргэ.
6. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл 
л^ирлеге Советыныц 2017 нче елныц 05 нче декабрендэ кабул ителгэн 29 нчы 
номерлы «Алкогольле продукцияне ваклап сату рехсэт ителми торган биналарга, 
корылмаларга, булмэлэргэ якын урыннар турында турында»карарын уз кечен 
югалткан дип танырга.
7. Элеге карарны «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында тубэндэге адрес 
буенча: http://pravo.tatarstan.ru Ьэм Саба муниципаль районы Иштуган авыл 
>кирлегенец рэсми сайтында тубэндэге адрес буенча: http://saby.tatarstan.ru/rus/shinar 
жирлекнец информацион стендларында бастырып чыгарырга.
8. Элеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны узем артыннан калдырам.
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