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                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                  КАРАР 

 

                         22нче апрель 2019 ел                                                                      № 32                     

 

Осиново авыл җирлеге территориясендә  

сезонлы (язгы-җәйге) ярминкә оештыру 

буенча чаралар планын раслау турында 

 

         2009нче елның 28нче декабреннән булган “Россия Федерациясендә сату эшчәнлеген 

көйләү нигезләре турындагы” 38нче Федераль законның 11нче маддәсе  нигезендә, 2011нче 

елның 4нче мартыннан булган “Татарстан Республикасы территориясендә ярминкәләр 

оештыру hәм товарлар сату (эшлэр башкару, хезмэтлэр курсәтү)  тәртибен раслау турында” 

171нче Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты карарына ярашлы, 2019 елда   

халыкның  салкын эчемлекләр, туңдырма, куас, җиләк-җимеш продукциясе сатып алуын 

тулысынча канәгатьләндерү максатыннан Осиново авыл җирлеге Башкарма комитеты 

 

КАРАР БИРӘ: 

  

1. 2018нче елның 5нче маеннан 2019 елның 1нче октябренә кадәр сезонлы (язгы-

җәйге) ярминкә оештырырга hәм үткәрергә. 

2. 1нче өстэмәгә нигезләнеп, сезонлы (язгы-җәйге) ярминкә оештыру буенча 

чаралар планын расларга. 

3. Россия эчке эшләр министрлыгының Зеленодол районы бүлегенә сезонлы (язгы-

җәйге) ярминкә урыннарында җәмгыять тәртибен саклау буенча чаралар 

үткәрүне тәэмин итәргә. 

4.  Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында (http://pravo.tatarstan.ru), Зеленодол муниципаль районының рәсми 

сайты Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы составында 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) hәм «Интернет» челтәрендә  урнаштырырга. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

Осиново авыл  җирлеге 

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                               Н.С. Сафиуллин 
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                                                                                 2019 елнын 22 апреленнән булган 

Осиново авыл җирлеге Башкарма комитетының 

                                                   32нче карарына 1нче кушымта 

 

Сезонлы (язгы-җәйге) ярминкә  

оештыру буенча чаралар тэртибе. 

 

1.Осиново авыл җирлегендә сезонлы (язгы-җәйге) ярминкә оештыру өчен тубәндәге 

чараларны башкарырга: 

1.1. 1нче кушымтага нигезләнеп, Осиново авыл җирлегендә сезонлы (язгы-җәйге) ярминкә 

уткәрү  тәртибен билгеләргә. 

1.2. 2, 3.1, 3.2, 3.3нче кушымталарга нигезләнеп билгеле бер төр товарларны сату өчен 

урыннар схемасын билгеләргә. 

1.3. 4нче өстәмәгә нигезләнеп, кавын-карбыз культураларын сату өчен махсус 

җиhазландырылган вакытлы конструкцияләр проектын билгеләргә. 

1.4. 5нче кушымта нигезендә туңдырма, салкын эчемлекләр, татлы мамык, поп-корн сату өчен 

кучерелмә җиhаз проектын билгеләргә. 

1.5. 6нчы кушымтага нигезләнеп куас сату өчен павильон-мичкә проектын билгеләргә. 

1.6. Ярминкәдә катнашу өчен язма теркәүне тәэмин итәргә. 

1.7. Территорияне җыештыру hәм каты  көнкүреш калдыкларын чыгару өчен махсуслашкан 

компанияләр беләy килешү төзүне тәэмин итәргә. 

1.8. Ярминкә уздыру вакытында  сатылучы товарларның төрлелеген контрольдә тотуны 

тәэмин итәргә. 

1.9. Ярминкәдә катнашучылар тарафыннан билгеле бер төр товарлар сату (эшләр башкару, 

хезмәтләр күрсәтү)  урыннарын дөрес биләүне контрольдә тотуны тәэмин итәргә. 

 

2. Сезонлы (язгы-җәйге) ярминкә оештыру буенча  чаралар планының үтәлеше өчен җаваплы 

итеп  Зеленодол муниципаль  районының Осиново авыл җирлеге башлыгы Н.С.Сафиуллинны 

билгеләргә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                Осиново авыл жирлеге территориясендә 

                                                                                сезонлы (язгы-җәйге) ярминкәләр  

                                                                                оештыру планына кушымта 

 

 

Осиново авыл җирлеге территориясендә сезонлы (язгы-җәйге) 

ярминкә оештыру тәртибе. 

 

1. Гомуми нигезләмә. 

 

1.1.Сезонлы (язгы-җәйге) ярминкәләр оештыру тәртибе 2009 елның 28нче декабрендәге 

“Россия федерациясендә сәүдә эшчәнлеген дәүләти җайга салу нигезләре турындагы” 381нче 

Федераль законның 11нче маддәсе, 2011 елның 4нче мартындагы  “Татарстан Республикасы 

территориясендә ярминкәләр оештыру hәм аларда товарлар сату (эшләр башкару, хезмәтләр 

курсәтү) тәртибен раслау турындагы” 171нче  Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты 

карары белән яраклашып эшләнгән. 

1.2.Ярминкә Зеленодол муниципаль районы Осиново авыл җирлеге Башкарма комитеты 

тарафыннан оештырыла. (Юридик адрес: Зеленодол районы, Осиново бистәсе, Җиңүнен 40 

еллыгы урамы, 1 йорт). 

1.3.Ярминкә тибы – катнаш. 

1.4.Ярминкэ төре – сезонлы. 

1.5.Ярминкәнен эш тэртибе: 

   *сезонлы hәм товарлар җитештерүнең (эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтүнең) 2019 елның 5 

маеннан 2019 елның 1нче октябренә кадәр сезонлы товарлар сату максатына нигезләнеп 

оештырыла; 

    *ярминкәнең эш тәртибе: 8.00 - 21.00сәг. 

1.6.Ярминкәдә шәхси рәвештә теркәлгән юридик затлар hәм шәхси эшмәкәрләр, шулай ук 

аерым сату урыны билгеләнгән гражданнар hәм крестьянлык (фермер) хуҗалыклары, шәхси 

хуҗалык, бакчачылык, терлекчелек алып баручылар катнаша ала. 

1.7. Сәүдә урыннары ярминкәдә товарларның (эшләр башкару, хезмәтләр курсәтүнең) 

үзенчәлекләрен исәпкә алып расланган схемага ярашлы рәвештә, сатып алучыларның  ирекле 

хәрәкәт итуен хәм кирәкле товарлар сатылу урыннарына керә алуына туры китереп 

урнаштырыла. 

1.8.Сәүдә урыннары саны – 30. 

 

2. Ярминкәнен эшчәнлеген оештыру. 

 

2.1.Ярминкә оештыручының бурычлары: 

- Сәүдә урыннарының санитар-техник торышын тәэмин итә; 

- ярминкә уздыру урынында ярминкәне оештыручы турындагы мәгълүмат, сату урыннарын 

курсәтүче схемалар, ярминкә уздыру вакытын hәм срогын курсәткән мәгълүмати такта 

булдыра; 

- ярминкәдә катнашучыларны сәүдә урыннары (эшләр башкару, хезмәтләр курсәтү) схемасына 

нигезләнеп урнаштыруны тәэмин итә,  

- уңайлы урында метрологик кагыйдәләргә туры килгән контроль үлчәүләр белән тәэмин итә, 

- инвалидлар хәм мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнен ярминкә урынына hәм анда урнашкан 

объектларга  ирекле керә-чыга алуларын тәэмин итә, 

- ярминкә буласы урыннарны чүп-чар җыю контейнерлары белән тәэмин итә, 

- ярминкә буласы урыннарны автотранспорт чараларын вакытлыча куеп тору урыннары  белән 

тәэмин итә, 

- ярминкә уздыру урыннарында җәмәгать тәртибен саклауны тәэмин итә, 

- масса-күләм мәгълүмат чараларында ярминкә уздыру турында хәбәр итә, 

- тапшырылган гаризаларны вакытында карый hәм теркәү уздыра, 

- ярминкәдә сәүдә урынын билгеләү хакында килешү төзи, 



- гамәлдә булган законнарга нигезләнеп кулланучыларның хокукларын саклау, халыкның 

санитар-эпидемиологик  куркынычсызлыгын , ветеринария, әйләнә-тирә мохитне  саклау, 

террорга каршы hәм янгын куркынычсызлыгын, җәмәгать тәртибен  саклау, антимонополь 

таләпләрне, чит ил граңданнарының hәм граҗданлыгы булмаган кешеләрнең эш белән 

шогыльләнүе нормаларының утәлешен тәэмин итә. 

2.2. Ярминкәдә катнашучыларның бурычлары: 

- Россия Федерациясе законнарында каралган hәм катгый булган халыкка санитар-

эпидемиологик уңай җирлек тудыру, янгын куркынычсызлыгы , аерым төр товарларны сату 

турында таләпләрне hәм бу төр эшчәнлек өчен мөhим булган башка катгый таләпләрне утәргә; 

- сатып алучыларга товар (эшләр башкару, хезмәтләр курсәтү) hәм аларны башкаручылар  

турында кирәк булган hәм дөрес мәгълүмат җиткерергә; 

- сату нокталары янында урналар урнаштыра, сату урынын җыештыра hәм ярминкә беткәннән 

соң чүп-чарны сату урыныннан чыгарып калдыра. 

 

3. Ярминкәдә товар сату өчен  

урын бирү тәртибе. 

 

3.1.Ярминкәдә сату итәргә (эшләр башкарырга, хезмәтләр күрсәтергә) теләгән кеше, 

ярминкәне оештыручыларга гариза белэн мөрәҗәгать итәргә тиеш (1нче кушымта). 

3.2.Гаризага түбәндә курсәтелгән документларның кучерелмәләре  беркетелергә тиеш: 

Юридик затларга – юридик затның исеме hәм аның оештыру-хокукый формасы, урнашу 

урыны, дәүләт органнарында юридик зат буларак теркәлү hәм салым түләүченең 

идентификацион  номеры; 

Шәхси эшмәкәргә – физик затның фамилиясе, исеме, әтисенең исеме, яшәү урынын белдерүче 

документ, шәхси эшмәкәр буларак дәуләт теркәвендәге номеры, салым түләүченен 

идентификацион номеры; 

Гражданнар өчен – фамилиясе, исеме, әтисенен исеме, яшәү урыны, аның шәхесен раслаучы 

документ билгеләре. 

3.3.Товар сату (эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү) өчен урын бирү ярминкәне оештыручы 

тарафыннан кабул ителә. 

3.4. Товар сату (эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү) өчен урын бирүнен срогы ярминкәне 

оештыручы тарафыннан куела. 

3.5.Ярминкәдә сәүдә урыны бушлай бирелә. Ярминкәдә катнашучы белән сәүдә урыны бирү 

турында килешү төзелә. 

3.6.Ярминкәдә алкоголь hәм тәмәке продукциясе, гамәлдәге законнар белән чикләнгән 

товарлар сату тыела. 

3.7.Сәүдә эшчәнлеген башлау өчен нигез булып Ярминкэдә сәүдә урынын бирү турындагы 

килешү тора (2нче кушымта). 

3.8.Сату урынын бирудән баш тарту өчен нигез булып түбәндәге сәбәпләр тора: 

- товарны сату (эшләр башкару, хезмэтлэр күрсәтү) өчен сату урыннары булмау; 

- Тәртипнең 3.2. нче пунктында курсәтелгән документларны тапшырмау; 

- әгәр гаризада күрсәтелгән адрес билгеле бер төр товар сату (эшләр башкару, хезмәтләр 

курсәтү) өчен билгеләнгән урыннар схемасына, исемлегенә кермәсә. 

 

4. Җаваплылык hәм күзәтчелек. 

4.1.Ярминкәдә катнашучы, товар сатучы (эшләр башкаручы, хезмәтләр курсэтуче)  

тарафыннан әлеге Тәртипнең кагыйдәләрен бозу очраклары ярминкәдә катнашучыны сату 

урыныннан мәхрүм итү өчен нигез булып тора. 

4.2.Юридик затлар hәм шәхси эшмәкәрләр сатылучы товарларның сыйфаты өчен , сату 

тәртибен бозу очраклары hәм башка кагыйдәләрне бозган өчен гамәлдә булган канун 

нигезендә җавапка тартылалар. 

4.3.Ярминкәдә сату тәртибен, кагыйдәләр hәм нормаларның утәлешен кузәтчелек итү 

Зеленодол районы Осиново авыл җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

4.4.Сәүдә урыннарын схемада күрсәтелмәгән урыннарда оештыру hәм урнаштыру рөхсәт 

ителми. 


