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Биналарга, корьшмаларгаl

бYлмелэрга якын тирадэ
алкогольле продукцияне
ваклап сату рохсат ителми
торган урыннар ryрында

кАрАр
N95

]995 елныН 22 ноябрендЭ 171 номерлы ФедералЬ законныц <Этил спирты,
алкогольле haм спиртлы лродукция житецтерyне haМ эйланешен дэyлати жайга
салу турында) ]6 статьясы нигезенда,2012 елньlн 27 декабрендэ]425 номерлы
(Алкогольле продукцияне ваклап сатарга ярамыЙ торган грацданнарныц кYплап
жыелу урыннарын haM югары дара)r(адаге куркыныч чыганаклары урнашу
урыннарын Россия Федерациясе субъекглары даyлэт хакимияте органнары
тарафыннаН билгелау, LUулаЙ ук алкогольле продукцияне ваклап сатарга ярамый
торган кайбер оешмалар hэм объектлар янындагы чикларнен жирле yзидара
органнарЫ тарафыннаН билгелаY турында> РФ Хекуматенец Карары нигезенда,
алкогольле продукцияне ваклап саry haМ алкогольле продукцияне ваклап саry
тира-юнь территорияларе чикларен билгелаy буенча вэкалэтларне тапшыру
турында тозелrэн килешy нигезендэ, ицтимагый фикер алыч.tу натицаларен
исалка алыл,татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Шекше авыл
цирлеге Советы КАРАР итте:

1,1995 елныц 22 ноябрендёге 17] номерлы Федераль законныц (Этил спирть1,
алкогольле haM спиртлы продукция цитештерYне haM айлэнешен дэYлэти жайгасалу hэм алкогольле продукцияне куллануны (эчY) чиклаY турында> 16
статьясындагы 2 пунктынь!ц 10 пунктчасында кYрсателган биналарга,
корылмаларга, бyлмаларга якын территорияда алкогольле продукцияне ваклал
саry 10 метр радиуста рохсат ителми.
2.якын-тира территория чикларен исаплаy ечен естама территория исэплэy
тэртибе радиус буенча, отсчет нокталарыннан чыгып билгелана дип билгеларгэ;

а) аерым территория - йомыш белан килччелар очен алкогольле лродукцияне
ваклап саry рохсэт ителмИ торган кайбер оешмалар haM объеюглар (яки)
урнашкаН аерымлангаН территорияга (алга таба - кагыйдэлэр буенча) <Россия
Федерациясе субъектларыныц даyлэт хакимияте органнары тарафыннан
гры(4аннар кYплап жыелу урыннарын hэм югары куркыныч чыганаклары урнаLлу
урыннарын билгелаУ турында " 2012 елныц 27 декабрендоге 1425 номерлы Рб



хекyмэте Карары беjэн расланган Алкогольле продукцияне ваклал сату рохсатителми торган кайбер оеuJмалар hBM объектлар чиклэрен цирле yзидара
органнары тарафыннан билгелэy кагыйдаларенец 2 пунктында кyрсателган аерымтерриториягэ шулай ук алкогольле продукцияне ва-ап 

"ату рохёь, ителми торганкайбер оешмалар haM объекглар янындагы территорияларнец )t{ирле yзидара
органнары тарафыннан чикларен билгелэуо;
б) Кагыйд€ларнеН 2 пунктында кYрсэтелtаН оешмалар haM (яки) объекглар
уJлчIii_б"":о (тозелешка, {орылмага) аерым терриrор"" Оупr"r""д",J.laтapcтaH Республикасы Саба муниципаль районы Шекше авыл цирлегебашкарма комитетына алеге карар нигезендg кYрсателган Кагыйдаларнен 2
lI!I]о*д" hap оешма haм (яки) объеп очен 

"*",н-i"рэ 
,.pp"rol""r,"p чикJтэренсхемасын эIUлаY hэм раслау турында.

4. Район чаралары yгкорy вакытында tра{даннарныц кyплап жыелу урыннарындаалкогольле продукцияне ваклап саryны шекrче авыл цирпЬё ba,riK"pMaкомитетыныц аерым карары белан регламентлана дип билгелэоь
:л.l*:!::",Реслубликасы (Татарстан) буенча кулланучьr"-f Й^у-"р",, "."упэм кеце иминлеtе елкэсенда кyзатчелек федераль 

'хезматенец 
Сабi

районындагы территориаль бYлегена, Татарстан Р;;уЬ;;;u";iД.Y"ат алкогольинспекциясенец |пча территориаль органына, 
' 

Россия " ёчке эшлэрминистрлыгыныЧ Саба районЫ буенча Эчке эшлэр бYлегена федералtзаконнарныц yталешен ha[4 элеге карарныц yталешен ,"кч.raрёп торырга такьдимитаргэ.
6. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Шекше авыл цирлегеСоветыныц 2017 нче елныц О2 

""е дЪ*абренд. i"Oyn "Йi"" Ъz нче номерлы((Алкогольле продукцияне ваклап саry рехсат ителми торган биналарга,тозелмалэрга, корылмаларгаl булмеларгэ якын-тира 
'ох"r турi,ндчпrоl карарынyз кочен югалткан дип танырга.

7, Ол€ге карарны Татарстан Республикасынын хокукый магьлyматлар ryрындагырасми порталында магьлчматl
Бttр,lр,""йЁ,"Нi., Ч;ЁШ :"ET'}IIi:I#;: ",,,Т ll,::#'' 

" ";1;9;;5;:]ецaарда hэм Татарстан Реслубликасы CiOa rиунйц",ijп" Б"йБны щекше авылцирлеге расми сайтында http://Saby,tatarstan.ru/rus/shii адресы буенча
урнаLlJтырырга.
8. Олеге карарныц yrэлеuJен контрольдэ тоryны yз естема алам,

Шекце авыл }{ирлеrе башлыгы Р.Р. Хайртдинов


