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         ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

 

          _________________       №_________ 
 
Саба муниципаль районы территориясендә  

стационар булмаган сәүдә объектларын  

урнаштыру схемасын раслау турында 

 

 
“Россия Федерациясендә җирле үзидарәнең гомуми принциплары турында" 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 маддәсе, “Россия 

Федерациясендә сәүдә эшчәнлеген дәүләти җайга салуы нигезләре турында” 2009 

елның 28 декабрендәге 381-ФЗ номерлы Федераль законның 10 маддәсе,  “Татарстан 

Республикасы җирле үзидарә органнары тарафыннан стационар булмаган сәүдә 

объектларын урнаштыру схемасын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында" 2011 

елның 16 февралендәге 34-ОД номерлы Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә 

министры боерыгы һәм “Муниципаль милектә булган җирләрдә яки җир 

кишәрлекләрендә, шулай ук дәүләт милке чикләнмәгән җирләрдә яки җир 

кишәрлекләрендә стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру Тәртибен 

раслау турында" 2016 елның 13 августындагы 553 номерлы Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының карары  нигезендә Саба муниципаль районы Башкарма 

комитеты 

 

КАРАР ЧЫГАРА: 

 
1. Саба муниципаль районы территориясендә стационар булмаган сәүдә 

объектларын урнаштыру схемасын расларга (бирелә); 

2. Саба муниципаль районы Башкарма комитетының “Саба муниципаль районы 

территориясендә стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру схемасын 

раслау турында" 2019 елның 27 мартындагы 279-п номерлы карары үз көчен 

югалткан дип санарга; 

3. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында түбәндәге адрес буенча: 

http://pravo.tatarstan.ru һәм Саба муниципаль районының рәсми сайтында 

түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://saby.tatarstan.ru.  

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Саба муниципаль районы 

Башкарма комитеты Җитәкчесенең икътисад буенча урынбасары – икътисад 

бүлеге начальнигы М.М. Баһмановка йөкләргә.       

 

                                                                               

       Җитәкче                                                                              М.Р. Ишниязов 

           



 _______________№_______________

№ ч/б

Стационар булмаган сәүдә 

объектларының атамасы һәм 

урнашу урыны

Сатыла торган товарның ассортименты Мәйдан, кв.м.
Стационар булмаган сәүдә объектларын 

урнаштыру вакыты

1 Урта Саба ав.
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

авыл хуҗалыгы продукциясе
10 кв.м. кадәр ел әйләнәсендә

2 Завод-Нырты ав.
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

авыл хуҗалыгы продукциясе
10 кв.м. кадәр ел әйләнәсендә

3 Түлүшкә ав.
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

авыл хуҗалыгы продукциясе
10 кв.м. кадәр ел әйләнәсендә

4 Югары Утар ав.
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

авыл хуҗалыгы продукциясе
10 кв.м. кадәр ел әйләнәсендә

5 Мендюш т/ю разъезды бис.
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

авыл хуҗалыгы продукциясе
10 кв.м. кадәр ел әйләнәсендә

6 Сүлә ав.
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

авыл хуҗалыгы продукциясе
10 кв.м. кадәр ел әйләнәсендә

7 Мәртен ав.
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

авыл хуҗалыгы продукциясе
10 кв.м. кадәр ел әйләнәсендә

8 Бакшанда ав.
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

авыл хуҗалыгы продукциясе
10 кв.м. кадәр ел әйләнәсендә

9 Чәбки-Саба ав.
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

авыл хуҗалыгы продукциясе
10 кв.м. кадәр ел әйләнәсендә

10 Калатау бис.
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

авыл хуҗалыгы продукциясе
10 кв.м. кадәр ел әйләнәсендә

                     РАСЛАНГАН

Саба муниципаль районы

Башкарма комитеты 

Карары белән

САБА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ТЕРРИТОРИЯСЕНДӘ АВТОЛАВКАЛАР УРНАШТЫРУ СХЕМАСЫ 



11 Кырбаш ав.
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

авыл хуҗалыгы продукциясе
10 кв.м. кадәр ел әйләнәсендә

12 Урта Нырты ав.
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

авыл хуҗалыгы продукциясе
10 кв.м. кадәр ел әйләнәсендә

13 Өтернәс ав.
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

авыл хуҗалыгы продукциясе
10 кв.м. кадәр ел әйләнәсендә

14 Елыш ав.
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

авыл хуҗалыгы продукциясе
10 кв.м. кадәр ел әйләнәсендә

15 Керәнне ав.
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

авыл хуҗалыгы продукциясе
10 кв.м. кадәр ел әйләнәсендә

16 Чулпыч ав.
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

авыл хуҗалыгы продукциясе
10 кв.м. кадәр ел әйләнәсендә

17 Өч Нарат ав.
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

авыл хуҗалыгы продукциясе
10 кв.м. кадәр ел әйләнәсендә

18 Сабай ав.
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

авыл хуҗалыгы продукциясе
10 кв.м. кадәр ел әйләнәсендә

19 Тенеки ав.
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

авыл хуҗалыгы продукциясе
10 кв.м. кадәр ел әйләнәсендә

20 Чәбия Чүрчи ав.
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

авыл хуҗалыгы продукциясе
10 кв.м. кадәр ел әйләнәсендә

21

Ике басу Арташ  ав. (Тукай 

урамы, 59 адресы буенча 

кибет янындагы мәйданчык)

үсентеләр, утырту материалы 12 кв.м. кадәр сезонлы

22

Олы Кибәче ав. (Ф.Энгельс 

урамы, 8а адресы буенча 

кибет янындагы мәйданчык)

үсентеләр, утырту материалы 12 кв м. кадәр сезонлы

23

Олы Нырты ав. (М. Җәлил 

урамы, д13а адресы буенча 

Олы Нырты авыл җирлеге 

бинасы янындагы 

мәйданчык)

үсентеләр, утырту материалы 12 кв.м. кадәр сезонлы



24

Олы Шыңар ав. (Кооператив 

урамы, 37 адресы буенча 

клуб бинасы янындагы 

мәйданчык)

үсентеләр, утырту материалы 12 кв.м. кадәр сезонлы

25

Югары Симет ав. (Совет 

урамы,32 адресы буенча 

КФҮ янындагы мәйданчык)

үсентеләр, утырту материалы 12 кв.м. кадәр сезонлы

26

Явлаштау ав. (Г. Җәлил 

урамы, 49 адресы буенча 

кибет янындагы мәйданчык)

үсентеләр, утырту материалы 12 кв.м. кадәр сезонлы

27

Эзмә ав. (Мәктәп урамы, 12 

адресы буенча кибет 

янындагы мәйданчык)

үсентеләр, утырту материалы 12 кв.м. кадәр сезонлы

28

Иштуган бис. (Үзәк урам, 9 

йорт буенча клуб бинасы 

каршындагы мәйданчык)

үсентеләр, утырту материалы 12 кв.м. кадәр сезонлы

29

Килдебәк ав. (Кооператив 

урамы, 20 А адресы буенча 

клуб бинасы янындагы 

мәйданчык)

үсентеләр, утырту материалы 12 кв.м. кадәр сезонлы

30

Корсабаш ав. (Юл урамы, 1 

адресы буенча урнашкан 

бина янындагы мәйданчык)

үсентеләр, утырту материалы 12 кв.м. кадәр сезонлы

31

Иске Мичән ав. (Мәктәп 

урамы, 12 йорт бинасы 

янындагы мәйданчык)

үсентеләр, утырту материалы 12 кв.м. кадәр сезонлы



32

Түбән Шытсу ав. (Тукай 

урамы, 15 адресы буенча 

клуб бинасы каршындагы 

мәйдан)

үсентеләр, утырту материалы 12 кв.м. кадәр сезонлы

33

Сатыш ав. (Кутузов ур., 1 

адресы буенча урнашкан 

бинаның уң ягындагы 

мәйданчык)

үсентеләр, утырту материалы 12 кв.м. кадәр сезонлы

34

Иске Икшермә ав. (Киров 

тыкырыгы 1 нче йорт 

адресы буенча кибет бинасы 

янында мәйданчык)

үсентеләр, утырту материалы 12 кв.м. кадәр сезонлы

35

Тимершык ав. (Пионер 

урамы,1 адресы буенча 

кибет бинасы янындагы 

мәйданчык)

үсентеләр, утырту материалы 12 кв.м. кадәр сезонлы

36

Шәмәрдән ав. (Лермонтов 

ур., 41 адресы буенча 

универмагтан сул як 

мәйданчыгы)

үсентеләр, утырту материалы 12 кв.м. кадәр сезонлы

37

Шекше ав. (Мәктәп урамы, 

2а адресы буенча кибет 

янында мәйданчык)

үсентеләр, утырту материалы 12 кв.м. кадәр сезонлы

38

Юлбат ав. (Г.Тукай урамы, 

61 адресы буенча кибет 

каршындагы мәйданчык)

үсентеләр, утырту материалы 12 кв.м. кадәр сезонлы

САБА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ТЕРРИТОРИЯСЕНДӘ СТАЦИОНАР БУЛМАГАН СӘҮДӘ ОБЪЕКТЛАРЫН УРНАШТЫРУ СХЕМАСЫ



№ ч/б

Стационар булмаган сәүдә 

объектларының атамасы һәм 

урнашу урыны

Сатыла торган товарның ассортименты Мәйдан, кв.м.
Стационар булмаган сәүдә объектларын 

урнаштыру вакыты

1

Б.Сабасы ш.т.б. (М. Җәлил 

ур., 2 йорт буендагы 

"Линда" СҮ территориясе)  

төзелеш, бакча, спорт инвентаре, үсентеләр, 

утырту материалы
550 кв.м. кадәр сезонлы

2

Ике басу Арташ ав.,  

Сабантуй бәйрәмен үткәрү 

урыны

азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

3

Олы Кибәче ав.,  Ф.Энгельс 

ур., 1 нче йорт янәшәсендә, 

Сабантуй бәйрәмен үткәрү 

урыны

азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

4

Олы Шыңар ав. торак 

пунктыннан Б.Сабасы ш.т.б. 

таба 1 км.,  трассадан сул 

якта, Сабантуй бәйрәмен 

үткәрү урыны

азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

5

Югары Симет ав., Сабантуй 

бәйрәмен үткәрү урыны
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

6

Өтернәс ав., Сабантуй 

бәйрәмен үткәрү урыны
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

7

Олыяз ав., Сабантуй 

бәйрәмен үткәрү урыны
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

8

Иштуган бис., Октябрь пер. 

ур. дәвамы, Сабантуй 

бәйрәмен үткәрү урыны

азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында



9

Килдебәк ав., Яр буе ур. 16А 

йортыннан соң, Сабантуй 

бәйрәмен үткәрү урыны

азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. Кадәр

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

10

Корсабаш ав., Сабантуй 

бәйрәмен үткәрү урыны
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

11

Лесхоз бис., стадион, 

Сабантуй бәйрәмен үткәрү 

урыны

азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. кадәр

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

12

Яңа Мичән һәм Иске Мичан 

торак пунктлары арасында, 

Сабантуй бәйрәмен үткәрү 

урыны

азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

13

Югары Шытсу ав. башында, 

Сабантуй бәйрәмен үткәрү 

урыны

азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

14

Т.Шытсу ав. янәшәсендә 

(стадион), Сабантуй 

бәйрәмен үткәрү урыны

азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

15

Сатыш ав., Сабантуй 

бәйрәмен үткәрү урыны
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

16

Иске Икшермә ав., Киров 

ур., Сабантуй бәйрәмен 

үткәрү урыны

азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

17

Тимершык ав., Сабантуй 

бәйрәмен үткәрү урыны
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

18

Көек ав., Сабантуй бәйрәмен 

үткәрү урыны
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында



19

Шәмәрдән ав., Сабантуй 

бәйрәмен үткәрү урыны
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
2000 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

20

Кырбаш ав., инеш янында, 

Питрау көне бәйрәмен 

үткәрү урыны

азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

21

Шекше ав., Сабантуй 

бәйрәмен үткәрү урыны
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

22

Юлбат ав., Күлле ур., 

Сабантуй бәйрәмен үткәрү 

урыны

азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

23

Олы Нырты ав., Сабантуй 

бәйрәмен үткәрү урыны
азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
500 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

24

Б.Сабасы ш.т.б., КСК 

"Сабантуй", чара үткәрү 

территориясе 

азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
8000 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

25

Б.Сабасы ш.т.б., Тукай ур., 

11, чара үткәрү 

территориясе

азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
300 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

26

Б.Сабасы ш.т.б., 22 номерлы 

йорттан (Россельхозбанк) 

алып 32 номерлы йортка 

(Балалар иҗат үзәге) кадәрге 

территория 

азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
1800 кв.м. кадәр 

бәйрәм, иҗтимагый-сәяси, мәдәни-

массакүләм һәм спорт чаралары үткәрү 

вакытында

27

Б.Сабасы ш.т.б.,  Г.Закиров 

ур., 64 нче йорттан алып  52 

нче йортка кадәр территория

азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
1800 кв.м. кадәр ярминкәләр үткәрү вакытында



28

Шәмәрдән ав.,  Лермонтов 

ур.,   Универмаг каршы 

территориясе

азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, 

азык-төлек продуктлары, аттракционнар
1000 кв.м. кадәр ярминкәләр үткәрү вакытында


