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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04,2019 ел

N915

кАрАр
N915

Алкогольле продукцияне ваклап саry рохсэт
ителми торган биналарга, корылмаларга,
булмэларга якын урыннарныц схемасын раслау турында

1995 нче елныц 22 нче ноябренда кабул ителгэн 171 нче номерлы ((Этил спирты,
алкогольле hэм спиртлЫ продукциЯ цитещтерYне haM эйланешен даулэт тарафыннан
тэртипкэ салу. турында> !9л9паль законнь]ц 16 нчы матдасе нигезендэ, 

'Россия
Федерациясе ХокYматенец 2012 нче елнын 27 нче декабренда кабул ителган 1425 нченомерлы <<Алкогольле продукцияне ваulап сатарга ярамый торган гращqаннарныц
кyплэп )Фlелу урыннарын hэм югары дэрацадэге цуркыныч чыtанаклары урнашуурыннарын Россия Федерациясе субъектлары дьулат хакимияте органнары
тарафыннан билгелаY, tUулай ук алкогольле продукцияне ваклап сатарга ярамый торган
кайбер оешмалар hэм объекглар янындагы чикларнец цирле wидарэ органнары
тарафынн_ан билгелаY ryрында)) карары, ТР Саба Йуниципаль районы Шекще авыл
цирлеге Советыныц 2019 елныц 25 нче мартында'кабул ителган 5 нче номерлы
"Алкогольле продукцияне вакJIап сату рохсэт ителми торгiн биналарга, корылмаларга,
бYлмэлэрга якын урыннар ryрында'' карары 

""гез""да,iатар"rан 
ЁеспуОликасы CaOi

муниципаль районы Шекше авыл )t{ирлеге башкарма комитеты
кАРАР ИттЕ:'1, Алкогольле продукцияне ваклап сату рбхсат ителми торган ryбандагетерриторияларнец схемаларын расларга:

1.1, "Татарстан Республикасы Саба муницилаль районы Шекше теп гомум белем
бирY макгабе" МББУ, "Саба узаклэшкан авыл клублары системасы' Nо22'филиалы
(Шекше авьл клубы) haM .TaTapcтaH Республикасit СаЁа муницЙпаль районы шекше'Дкчарлак" балалар бакчасы'' l\ilБМБУ якын-тира .г"рр"rорй"п"р"""ц схемасын;
1,2, "Саба Yзэклэшкан авыл клублары системы'' tlа+З биiиальi (Сарда авыл клубы),
якын-тирэ территориясе схемасын;
1.3. "Татарстан Республикаоы Саба муниципаль районы Шекше ''Акчарлак'' балалар
бакчасы филиалы "сэрдэ балалар бакчасы'' haM Сардэ фельдшер-акушерлык
пункты якын_тира территориялэренец схемасын:
1.4. "Саба YзэклаtUкан киталханэлар системасы'' МБУ N925 филиалы шекше авыл
китапханасе якын-тира территориясе, Щекше фельдшер-акушерлык пункты якын-



тирэ территорияларенен схемасын,2. Татарстан Республикасы Саба муницилаль районы Шекше авыл жирлегебашкарма комитетыныц 2017 нче елныц О4 нче декабрендэ кабул ителгэн Эi нче
номерлы (АлкоJольле продукцияне ваклап сату рохсэт ителми торган биналарга,
корылмаларгаl булмэларге якын урыннарныц схемасын раслау ryрында> карарын yз
кёчен югалткан дип танырга.
3, _олеге карарны (Интернет> мэгьлYмат-телекомlvуникация челтэрендэ Татарстан
Реопубликасы хокукый лrэгьлYпrат рэсми порталында тYбандаге адрес буенча:
htt9:/lpravo,talarstan,ru haM саба муниципаль районы Шекч.rе 

""itn 
,ц"рп"r"""ц рэсr"

сайтында тубэндэге адрес буенча: http://sabv.tata:stzrn.:u/slriksl.ri, цирлекнец
информацион стендларында бастырып чыгарырга.4, олеге карарныц угалешен контрольда тоryны yз €стемда калдырам.

Р.Р. Хайртдинов

1,

Шекше авыл цирлеге баUJл.ыгы:

l :;/jl ..\
\ ,ъч



РАСЛАНГАН
Татарстан Республимсы Саба муниципаль районы

Шекше авыл цирлеге Башкарма комитетыныц
0,1.04.2019 ел Ns,l5 карары белэн

Алкогольле продукцияне ваклап саry рохсат ителми торган "Татарстан Республикасы
Саба муниципаль районы Шекшё тбп гомум белем бирY мактэбе" МББУ, "Татарстан
Республикасы Саба муниципаль районы Шекце 'Акчарлак балалар бакчасьi'
МБМБУ haM "Саба YзэклаUJкан авыл клублары системасьi'Ns22 филиалы (Шек[ле
авыл клубьD якын-тирэ территорияларенец схемасы

Аерым территория Фп!'Iэре

R=10 метров

,l,

Остэмэ территор1,1я



РАСЛАН ГАН
Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы

Шекше авьп цирлеге Башкарма комитетыныц
01,04,20,19 ел Ns15 карары белон

Алкогольле продукцияне ваклап саry рохсат ителми торган "Саба узаклашкэн авыл
клублары системасьi'Ns4З филиалы (Сорда авыл мубь0 hэм Сэрда фельдшер-

акушерлык пункты якын-тирэ территориясе схемасы,

Остэмэ территория
чцклэре



РАСЛАНГАН
татарстан Республикасы Саба муниципаль районы

шекше авыл жирлеге БаLлкарма комитетыныц
01.04.2019 ел N915 карары белон

Алкогольле продукцияне ваклап саryрохсат ителми торган .'Татарстан Республикасы
Саба муниципаль районы Шекulе iАкчарлак'' Оалалар Оакчасii филиалы 'Сэрда
балалар бакrасьi' hэм Сардэ фельдцер-акуUJерлык пунtсг", як","-тир" ,ерриrориясе
схемасы,

1,

Aepbnr территория
чикJIере Остэмэ территорпя

чикларе



РАСЛАНГАН
ТатарGтан Республикасы Саба муниципаль районы

Шекше авыл жирлеге Башкарма комитетыныц
01.04.2019 ел N915 карары белан

Алкогольле продукцияне ваклап саry рехсат ителми торган "Саба Yзаклашкан
китапхан€лэр системась1' МБУ N925 филиалы Шекше авыл китапханэсе якын-тира

территориясе, Шекше фельдUJер-акушерлык пункtы якын-тирэ территориясе схемасы


