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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                   КАРАР                                                      
 

  «_22___» ____04______ 2019 ел                                                                          № _95___ 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының «Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районында 

кешеләр күпләп җыела торган урыннар 

исемлеген раслау турында» 2017 елның 11 

октябрендәге 254 номерлы карарына үзгәреш 

кертү турында (22.02.2018 №47,  18.05.2018 

№104 карарлар редакциясендә) 

 

 

 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе милли гвардиясе 

гаскәрләре тарафыннан мәҗбүри рәвештә сакланырга тиешле кешеләр һәм 

объектларның (территорияләрнең) күпләп булу урыннарының террорчылыкка 

каршы яклануына карата таләпләрне һәм мондый урыннар һәм объектларның 

(территорияләрнең) иминлек паспортларының формаларын раслау турында» 2015 

елның 25 мартындагы 272 номерлы карарын үтәү йөзеннән карар бирәм: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында кешеләр 

күпләп җыела торган урыннар исемлеген раслау турында» 2017 елның 11 

октябрендәге 254 номерлы карарына (22.02.2018 №47,  18.05.2018 №104 карарлар 

редакциясендә) кушымтаны яңа редакциядә бәян итеп, үзгәрешләр кертергә. 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» http//pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча бастырып чыгарырга һәм 

Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрендә http//aznakayevo.tatar.ru. адресы буенча 

урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

Җитәкче                                                                                 А.Х. Шәмсетдинов  
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты карарына 

кушымта 

  «____»________ 2019 № _____ 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында 

кешеләр күпләп җыела торган урыннар исемлеге 

 

№№ 
Тулы исеме учреждениесе Объектның факттагы адресы 

Парклар һәм мәйданнар 

1 Р.К. Ишкәев исемендәге Мәдәният һәм ял 

паркы. 

Татарстан Республикасы,  

Азнакай шәһәре, Пушкин урамы, 2 

йорт 

2 Җиңү Мәйданы Татарстан Республикасы,  

Азнакай шәһәре, Ленин урамы  

3 Сабантуй мәйданы Татарстан Республикасы, Азнакай 

шәһәре  

Җәмәгатьчелек фикерен белдерү өчен махсус билгеләнгән территорияләр 

4 Нефтьчеләр урамы буенча 27-нче номерлы йорт 

янындагы территория * 

Татарстан Республикасы,  

 Азнакай шәһәре, Нефтьчеләр урамы 
 

* - Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 06.08.2013 елның 01-02/70 номерлы боерыгы нигезендә 


