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Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыньщ Урыс авыл 
жирлеге территориясендэ алкоголь продукциясен ваклап сату тыелган 

территориялэрнец кайбер объектлары Ьэм оешмалары янэшэсендэге
чиклэрне билгелэу турында

22.11.95 елдагы “Этил спиртын, алкоголь Ьэм составында спирт булган 
продукцияне житештеругэ Ьэм аныц эйлэнешен контрольдэ тотуга Ьэм 
алкоголь продукциясен куллануны (эчуне) чиклэугэ дэулэт жайга салуы 
турында’Уы №171-ФЗ Федераль законы, Россия Федерациясе Хекумэтенец 
27.12.2012 елдагы “Алкоголь продукциясен ваклап сату тыелган 
гражданнарныц куплэп жыела торган урыннарын Ьэм югары куркыныч 
чыганаклары урнашкан урыннарны Россия Федерациясе субъектларыныц 
дэулэт хакимияте органнары тарафыннан билгелэу, шулай ук, алкоголь 
продукциясен ваклап сату тыелган территориялэрнец объектлары Ьэм кайбер 
оешмалары янэшэсендэге чиклэрне жирле узидарэ органнары тарафыннан 
билгелэу турында’Ты № 1425 карары нигезендэ, Татарстан Республикасы 
Минзэлэ муниципаль районыньщ Урыс авыл жирлеге Советы

К АР АР ЧЫГАРДЫ:

1.Алкоголь продукциясен ваклап сату тыелган янэшэдэге территориялэр 
чиклэренэ кадэр балалар, белем биру, медицина оешмалары, спорт 
объектлары Ьэм гражданнар куплэп жыела торган башка урыннардан (алга 
таба -  оешма) ераклыкны исэплэу Ьэм янэшэдэге территориялэрнец чиклэрен 
билгеЛэу тубэндэгечэ башкарыла:
1.1. Оешманыц территориясе булганда, ераклык жэмэгать туклануы 
хезмэТлэре курсэткэндэ алкоголь продукциясен ваклап сату башкарылган 
стационар сэудэ объектына (алга таба -  сэудэ объекты) килучелэргэ керу



юлына кадэр территориягэ керучелэр вчен керу юлларыннан кыска ераклык 
буенча улчэнэ.

1.2. Оешманьщ территориягэ берничэ керу юлы Ьэм (яисэ) сэудэ 
объектыньщ берничэ керу юлы булганда, ераклык сэудэ объектына 
килучелэр очен Ьэр керу юлына кадэр территориягэ керучелэр очен Ьэр керу 
юлыннан кыска юл буенча улчэнэ.

Оешманын, территориясе булмаган очракта, ераклык бинага 
(корылмага) килучелэр очен керу юлыннан сэудэ объектына килучелэр очен 
оешма урнашкан керу юлына кадэр улчэнэ. Оешма урнашкан сэудэ объекты 
яисэ бинаныц (корылма) килучелэр очен беринчэ керу юлы булганда, 
ераклык Ьэр керу юлыннан улчэнэ.

1.3. Сэудэ объектлары Ьэм оешмалар бер бинада урнашкан очракта, 
ераклык сэудэ объекты урнашкан бина олешенэ килучелэр очен керу 
юлыннан башлап, оешма урнашкан бина олешенэ килучелэр очен керу 
юлына кадэр иц кыска ераклык буенча улчэнэ.

2. Алкоголь продукциясен ваклап сату тыелган сэудэ объекты 
янэшэсендэге территориялэрнец чиклэренэ кадэр оешмалар дан ераклыкныц 
минималь билгесен билгелэргэ:

2.1. Халык куп жыела торган Ьэм югары куркыныч чыганаклары булган 
урыннар очен -  100 метр;

2.2. Балалар, белем биру оешмалары, спорт объектлары очен - 100
метр;

2.3. Стационар шартларда медицина ярдэме курсэтуче, дэвалау- 
профилактика медицина оешмалары, аерым тордэге медицина оешмалары 
очен -  100 метр;

2.4. Стационар булмаган шартларда медицина ярдэме курсэтуче 
дэвалау-профилактика медицина оешмалары, кулланучылар хокукларын Ьэм 
кеше иминлеген яклау ©лкэсендэ кузэтчелек буенча медицина оешмалары 
очен -  100 метр.
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