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Зеленодольск шәһәре 
территориясендә сезонлы (язгы) 
ярминкәләр оештыру буенча 
чаралар планын раслау турында 
 

«Россия Федерациясендә сәүдә эшчәнлеген дәүләт җайга салуы нигезләре 
турында» 2009 елның 28 декабрендәге 381-ФЗ номерлы Федераль законның 11 
статьясы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 4 
мартындагы карары нигезендә. № 171» Татарстан Республикасы территориясендә 
халыкка салкын эчемлекләр, туңдырма, квас, 2019 елның язгы-җәйге чорында җиләк-
җимеш продукциясе белән тулы канәгатьләнү максатларында ярминкәләр оештыру 
һәм аларда товарлар сату (эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү) тәртибен раслау 
турында " Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 

 
КАРАР БИРӘ: 

 
1. 2019 елның 1 июненнән 2019 елның 1 июленә кадәр сезонлы (язгы-

җәйге) ярминкә оештырырга һәм үткәрергә. 
2. 1 нче кушымта нигезендә сезонлы (язгы-җәйге) ярминкәләр оештыру 

буенча чаралар планын расларга. 
3. Зеленодольск муниципаль районы башкарма комитетлары 

җитәкчеләренә һәм авыл җирлекләре башлыкларына әлеге карарның 2 пунктында 
күрсәтелгән хокукый актларны кабул итәргә тәкъдим итәргә. 

4. Россия Эчке эшләр министрлыгының Зеленодольск 
районы бүлегенә сезонлы (язгы-көзге) ярминкәләр  оештырылган 
урыннарда җәмәгать тәртибен саклауны тәэмин итү буенча 
чаралар уздыруны тәкъдим итәргә. 

5. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 
 
Җитәкче               Д.А. Сапожников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1нче кушымта 
Зеленодольск шәһәре территориясендә 
сезонлы (язгы-җәйге) ярминкәләр 
оештыру буенча чаралар планы раслау 
турында карарга 
 
 
 

 
ЧАРАЛАР ПЛАНЫ 

сезонлы (язгы-җәйге) ярминкәләр оештыру буенча 
 

1.Зеленодольск шәһәре территориясендә сезонлы язгы-җәйге ярминкәләр 
(алга таба – ярминкә) үткәрү өчен түбәндәге чараларны үтәргә кирәк:: 

1.1. Зеленодольск шәһәре территориясендә сезонлы (язгы-җәйге) ярминкәләр 
оештыру тәртибен 1нче кушымтага ярашлы билгеләргә 

1.2. Ярминкәдә товарларның (эш үтәү, хезмәт күрсәтү) аерым төрләрен сату 
өчен урыннар урнашу схемасын №2, №3.1, №3.2, №3.3, №3.4, №3.5, №3.6, 
№3.7.кушымталарга ярашлы билгеләргә 

1.3. 4 нче кушымта нигезендә яшелчә культуралары сату өчен билгеләнгән 
махсус җиһазландырылган вакытлы конструкциянең типлаштырылган проектын 
билгеләргә. 

1.4. 5 нче кушымта нигезендә туңдырма, салкынча эчемлекләр, баллы мамык 
һәм поп-тамыр сату өчен күчерелә торган җиһазның типлаштырылган проектын 
билгеләргә. 

1.5. 6 нчы кушымта нигезендә куас сату өчен павильонның типлаштырылган 
проектын билгеләргә. 

1.6. Ярминкәдә катнашу өчен язмача гаризалар теркәүне тәэмин итәргә. 
1.7. Территорияне җыештыруга һәм махсус компанияләр белән каты көнкүреш 

калдыкларын чыгаруга килешүләр төзүне тәэмин итәргә. 
1.8. Ярминкә барышында ярминкәдә сатыла торган товарлар 

ассортиментының үтәлешен контрольдә тотуны тәэмин итәргә. 
1.9. Ярминкәдә катнашучылар тарафыннан товарларның билгеле бер 

төрләрен сату (эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү) урынларының үтәлешен 
контрольдә тотуны тәэмин итәргә. 

2. Сезонлы (язгы) ярминкәләр оештыру чаралары планын үтәү өчен җаваплы 
итеп Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының Кулланучылар 
базары бүлеге җитәкчесе Д. Г. Низамовны билгеләргә.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1нче кушымта 
Зеленодольск шәһәре территориясендә 
сезонлы (язгы-җәйге) ярминкәләр 
оештыру чаралары планына 
 
 

 
ТӘРТИП 

Зеленодольск шәһәре территориясендә 
 сезонлы (язгы-җәйге) ярминкәләр оештыру 

 
1. Гомуми нигезләмәләр  

 
1.1. Сезонлы (язгы-җәйге) ярминкәне оештыру тәртибе (алга таба – ярминкә) 
«Россия Федерациясендә сәүдә эшчәнлеген дәүләт җайга салуы нигезләре 
турында» 2009 елның 28 декабрендәге 381-ФЗ номерлы Федераль законның 11 
статьясы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 4 
мартындагы карары нигезендә эшләнде. №171 «Татарстан Республикасы 
территориясендә ярминкәләр оештыру һәм аларда товарлар сату (эшләр башкару, 
хезмәтләр күрсәтү) тәртибен раслау турында». 
1.2. Ярминкә  Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан 
(Юридик адрес )оештырыла: ТР, Зеленодольск шәһәре, Ленин урамы, 41а йорт). 
1.3. Ярминкә Тибы-универсаль. 
1.4. Ярминкәнең төре-сезонлы. 
1.5. Ярминкәләрнең эш режимы: 

 2011 елның 1 июненнән алып 1 июленә кадәр чорда товарлар сату (эшләр 
башкару, хезмәтләр күрсәтү) сезонлы рәвештә оештырыла.; 

 Ярминкәләрнең эш режимы: 8.00 дән 21.00 сәгатькә кадәр. 
1.6. Ярминкәнең катнашучысы булып Россия Федераөиясе законнарында 
билгеләнгән тәртиптә теркәлгән юридик затлар яисә шәхси эшмәкәрләр, шулай ук  
ярминкәдә сәүдә урыны бирелгән гражданнар (шул исәптән крестьян (фермерлык) 
хуҗалыгы, шәхси хуҗалык алып баручы яисә бакчачылык, терлекчелек белән 
шөгыльләнүчяе гражданнар) тора ала. 
1.7. Сәүдә урыннары ярминкәдә товарларның билгеле бер төрләрен сату (эшләр 
башкару, хезмәтләр күрсәтү) өчен урыннар урнаштыруның расланган схемасына, 
сатып алучыларны ирекле үтеп керү һәм товарлар сату урыннарына керү 
мөмкинлегенә туры китереп урнаштырыла. 
1.8. Ярминкәдә 36 сәүдә урыны бар. 
 

2. Ярминкә эшчәнлеген оештыру 
 
2.1. Ярминкәне оештыручы бурычлары: 
 
- сәүдә урыннарының санитар-техник торышын тәэмин итә; 
- ярминкә үткәрү урынын ярминкәне оештыручы, сәүдә урыннарын урнаштыру 
схемасы, ярминкә эшенең вакыты һәм режимы турында мәгълүмат стенды белән 
тәэмин итә; 
– ярминкәдә сәүдә урыннарын урнаштыру схемасына ярашлы ярминкәдә 
катнашучыларны урнаштыруны тәэмин итә (эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү); 



- метрологик кагыйдәләр һәм нормаларга туры килә торган контроль үлчәү 
урыннары булган урында тәэмин итә; 
- ярминкә һәм анда урнаштырылган объектларның инвалидлар һәм халыкның 
башка аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен уңайлы булуын тәэмин итә; 
- ярминкә үткәрү урыннарын чүп җыю өчен контейнерлар белән тәэмин итә; 
- ярминкә үткәрү чорында автотранспорт чараларын вакытлыча кую урыннарын 
оештыруны тәэмин итә; 
- ярминкә үткәрү урынында җәмәгать тәртибен саклауны тәэмин итә; 
- ярминкәне массакүләм мәгълүмат чараларында үткәрү турында мәгълүмат 
урнаштыра; 
– килгән гаризаларны карый, аларны терки; 
– Ярминкәдә  сәүдә урыны бирү турында килешү төзи; 
– гамәлдәге законнар белән кулланучылар хокукларын яклау, халыкның санитар-
эпидемиологик иминлеге, ветеринария, әйләнә-тирә мохитне саклау, 
террорчылыкка каршы һәм янгын куркынычсызлыгы, җәмәгать тәртибе, 
монополиягә каршы таләпләр, чит ил гражданнарының һәм гражданлыгы 
булмаган затларның хезмәт эшчәнлеге өлкәсендә билгеләнгән нормаларның 
үтәлешен тәэмин итә. 

2.2. Ярминкәдә катнашучы бурычлары: 
– санитар-эпидемиология таләпләре буенча халыкка уңайлылык тудыру, янгын 
куркынычсызлыгы булдыру, аерым товарлар сату таләпләре, аерым төр  
эшчәнлек алып бару өлкәсендә РФ законнары таләпләре  үтәлешен булдыра; 
– сатып алучыларга товарлар (эшләр, хезмәтләр) һәм аларның 
җитештерүчеләре турында дөрес  белешмәләрне җиткерә; 
- сәүдә нокталары янында чүп-чарны урнаштыруны, территорияне җыюны һәм 
ярминкә территориясеннән чүп-чарны чыгаруны тәэмин итә. 

 
3. Ярминкәдә товарлар сату өчен урыннар бирү тәртибе 

(эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү)  
 

3.1. Ярминкәдә катнашырга теләүче зат (мөрәҗәгать итүче) товарлар сату 
(эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү) өчен урын бирү турында гариза белән ярминкә 
оештыручыга мөрәҗәгать итә (әлеге Тәртипкә 1 нче кушымта).  

3.2. Гаризага түбәндәге мәгълүматларны үз эченә алган документларның 
күчермәләре теркәлә: 

Юридик затлар өчен-юридик затның атамасы һәм оештыру-хокукый формасы, 
аның урнашу урыны, юридик зат төзү турында Дәүләт теркәү номеры, салым 
түләүченең идентификация номеры; 

Шәхси эшмәкәр өчен-физик затның фамилиясе, атасының исеме, аның яшәү 
урыны, шәхесен раслаучы документ, шәхси эшмәкәрнең дәүләт теркәве турындагы 
язманың Дәүләт теркәү номеры, салым түләүченең идентификация номеры; 

Граждан өчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме, яшәү урыны, аның 
шәхесен раслаучы документ. 

3.3. Товарлар сату (эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү) өчен урын бирү 
турындагы карар ярминкәне оештыручы тарафыннан кабул ителә. 

3.4. Товарлар сату (эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү) өчен урыннар бирү 
вакыты ярминкәне оештыручы тарафыннан билгеләнә. 

3.5. Ярминкәдә сәүдә урыннары бушлай бирелә. Ярминкәдә катнашучылар 
белән сәүдә урыны бирү турында килешү төзелә 

3.6. Алкогольле һәм тәмәке продукциясен, шулай ук ирекле сату гамәлдәге 
законнар белән тыелган яки чикләнгән товарларны ярминкәләрдә сату рөхсәт 
ителми. 



3.7. Сәүдә эшчәнлеге башлауга нигез булып Ярминкәдә сәүдә урыны бирү 
турында килешү төзү тора (Әлеге Тәртипкә 2нче кушымта).  

3.8. Товарлар сату өчен урын бирүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 
- товарлар сату (эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү урыннары булмау); 
– 3.2 пунктында күрсәтелгән документларны тапшырмау. Тәртип; 
- гаризада күрсәтелгән адрес ярминкәдә товарларның билгеле бер төрләрен 

сату (эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү) өчен урыннар урнаштыру схемасында 
билгеләнгән урыннар исемлегенә керми. 
 

4. Җаваплылык һәм контроль 
 

4.1. Продукцияне сату (эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү) эшчәнлеген 
турыдан-туры гамәлгә ашыручы ярминкәдә катнашучы әлеге тәртип таләпләрен 
бозу сәүдә урынын ярминкәдә катнашучыдан мәхрүм итү өчен нигез булып тора. 

4.2. Юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр сатыла торган продукциянең 
сыйфаты, Сәүдә кагыйдәләрен бозган, гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә 
башка хокук бозулар өчен җаваплы. 

4.3. Ярминкәдә сәүдә эшчәнлеген регламентлаучы кагыйдәләрнең, 
таләпләрнең һәм нормаларның үтәлешен контрольдә тоту үз компетенциясе 
чикләрендә Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан 
гамәлгә ашырыла. 

4.4. Сәүдә урыннарын урнаштыру схемасында каралмаган оештыру һәм бирү 
рөхсәт ителми. 
 



1нче кушымта 
Зеленодольск шәһәре территориясендә 
(язгы-җәйге) ярминкәләр 
 сезонлы оештыру тәртибенә 
 
 

 
 

Зеленодольск 
муниципаль районы 
Башкарма комитет җитәкчесенә 
 
_______________________ 

 
 
 

Г А Р И З А 
сезонлы (язгы-җәйге) ярминкәдә сәүдә урыны бирү өчен 

 
 
 
 

_________________________________________________________________ 
(ЮЛ өчен - предприятиенең исеме, ИП һәм физик затлар өчен – Ф. И. О..) 

 
_________________________________________________________________ 

(Юридик адрес, элемтә өчен телефон) 
 
Сезонлы (язгы-җәйге) ярминкәдә сәүдә урынын күрсәтүегезне сорыйм  
_________________________________________________________________ 

(продукция төре, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү ) 
 
 
Адрес буенча: _______________________________________________________ 
 
 
Гаризага теркәлә: 
юридик затлар өчен - ИНН, ОГРН күчермәләре; 
ИП өчен- ИНН, ОГРН, паспорт күчермәләре; 
физик затлар өчен - паспорт күчермәсе. 
 
 
 
Имза _______________ / _____________________ 
 
 
«_____» ___________________ 2019 г. 
 



 

2нче кушымта 

чаралар планына 

Ярминкәдә товарларның билгеле бер төрләрен сату (эшләр башкару, хезмәтләр 
күрсәтү) өчен урыннар урнаштыру схемасы 

№ 

Адрес 

Урыннарын ачыклау 
Сәүдә 

нокталары 
саны урам № 

Язгы-җәйге туңдырма, салкын эчемлекләр, азык һәм татлы мамык белән сәүдә итү 
урыннары 

1 Ленин 13 шәһәр паркы 2 

2 Ленин -  "Авангард" стадионына төп керү урыннан сулда 1 

3 Космонавтлар  - 
шәһәр күле, күпер янындагы күңел ачу бинасы 
ягыннан 

3 

4 Космонавтлар  - шәһәр күле, "Александрия" кафесы районында 1 

Куас сату буенча язгы-җәйге сәүдәне оештыру урыннары 

1 К. Маркс 39 "Алан " ТКдан  сулда 1 

2 К. Маркс 39б Пирамида " ТК янында" 1 

3 ТАТАРСТАН 9 Универмагтан  уңда 1 

4 Комаров  21/1 "Деньги мигом" тукталыш павильоны янында 1 

5 Ленин   “Авангард " стадионына төп керүдән сулда 1 

6 Засорин 7 "Муравейник" ТД янында  1 

7 Комсомол 10а 
Комсомол урамы ягыннан "Табигать 
байлыклары" ваклап сату базарына керү урыны 
янында 

1 

8 Жуков 2а "Кострома" кафесыннан сулда 1 

9 Ленин 25  ИП Петухов О. А. ТК районында 1 

10 Озерная 1а Боз-паром кичүе 1 

11 Заикин 6б  Тукталыш павильоныннан сулда 1 

12 Космонавтлар 10  "Тегермән" кафесы районында 1 

13 Космонавтлар 4 
шәһәр күле, күпер янындагы күңел ачу бинасы 
ягыннан 

1 

14 Ленин   
Театр мәйданы, Гагарин урамындагы 6нчы  йорт 
яны 

1 

15 К. Маркс 41 
К. Маркс урамы буенча  41нче павильоныннан 
сулдан 

1 



16 Комаров 21 
Комаров урамы ягыннан "Сәүдә ишегалды" 
ҖЧҖгә керү 

1 

17 Энгельс  10/1 "Ермолино" павильоныннан уң якта 1 

18 Төзүчеләр 24 "Эссен" ТЦдан сулда 1 

Язгы-җәйге җиләк-җимешләр һәм яшелчәләр белән сәүдәне оештыру урыннары 

1 К. Маркс 39 
"Алан " ТКга керү урынында ("Экспресс 
матбугат" киоскы янында") 

1 

2 Комсомол 10а яшелчә базарына керү янында 4 

3 Комсомол  20/1 "Яшелчә" сәүдә павильоны артында 1 

4 Комсомол 11  "Ярмолино" павильоныннан сул якта 1 

5 Засорина 7 "Муравейник" ТД янында  2 

6 Башкала 16 
"Фант-Мебель" кибете каршындагы мәйдан юл 
аша 

2 

 



2 нче кушымта 
Зеленодольск шәһәре 
территориясендә(язгы-җәйге) 
ярминкәләр сезонлы оештыру 
тәртибенә 
 
 

 
 

ЯРМИНКӘДӘ СӘҮДӘ УРЫНЫ БИРҮ ТУРЫНДА КИЛЕШҮ ____ 
 
____________________ ____ _____ ____«___» ______________ _______ ел  
 
 
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 
________________________________________________________________________
, гамәлдәге нигездә ________________________________________, алда «Ярминкә 
оештыручысы» дип исемләнә, _____, 
________________________________________, “Ярминкәдә катнашучы» дип атала, 
икенче яктан  алда «Яклар» дип исемләнеп, әлеге килешүне  төзеделәр, алга таба 
«Килешү», түбәндәгеләр турында:  
 
 

1. КИЛЕШҮ ПРЕДМЕТЫ 
 

1.1. Ярминкәне оештыручы ярминкәне оештыра, сәүдә урыны бирә: 
__________________________________________________________ һәм ярминкәдә 
катнашучылар арасында да, алар арасында да, өченче затлар арасында да үзара 
файдалы сәүдә килешүләре төзергә ярдәм итә, ә катнашучы ярминкәгә алга таба 
сату (эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү) өчен товарлар тәкъдим итә. 
 

2. КАТНАШУЧЫ БУРЫЧЛАРЫ 
 

Катнашучы түбәндәге бурычларны кабул итеп ала: 
2.1. Әлеге шартнамәнең аерылгысыз өлеше булган исемлек нигезендә ярминкәдә 
товарлар (эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү) сату өчен тәкъдим итә. 
2.2. Махсус компанияләр белән каты көнкүреш калдыкларын җыю һәм чыгару буенча 
килешүләр төзи. 
2.3. РФ законнарында каралганча, халыкның санитар-эпидемиологик торышын, 
янгын куркынычсызлыгы, аерым төр товарлар сатуга мәҗбүри таләпләр үтәү һәм 
шулай ук ярашлы эшчәнлек төре өчен каралаган таләпләрне үти. 
 

3. ЯРМИНКӘНЕ ОЕШТЫРУЧЫ БУРЫЧЛАРЫ 
 

Ярминкәне оештыручы үзенә түбәндәге бурычларны кабул итеп ала: 
3.1. Ярминкәнең уңышлы эшләве өчен шартлар тәэмин итә. 
3.2. Ярминкә үткәрү урынында җәмәгать тәртибен саклауны тәэмин итә. 
3.3 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
территориясендә ярминкәләр оештыру һәм аларда товарлар сату (эшләр башкару, 
хезмәтләр күрсәтү) тәртибен раслау турында " 2011 елның 4 мартындагы 171 
номерлы карары белән каралган законнарның башка таләпләрен тәэмин итә. 
 

4. КИЛЕШҮНЕҢ ГАМӘЛДӘ БУЛУ ВАКЫТЫ 



 
4.1. Әлеге Килешү кул куйган көннән башлап аңа кадәр гамәлдә була«___»_______ 
____ ел 
 
 

5. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 
 

5.1. Ярминкә оештыручы һәм катнашучы әлеге килешү буенча йөкләмәләрне 
үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән өчен РФ законнары һәм әлеге килешү нигезендә 
җаваплы. 
 

ЯКЛАРНЫҢ РЕКВИЗИТЛАРЫ ҺӘМ ИМЗАЛАРЫ 
 

ЯРМИНКӘНЕ ОЕШТЫРУЧЫ 
 
 
 
 
 
Имза:  

ЯРМИНКӘДӘ КАТНАШУЧЫ 
 
 
 
 
 
Имза: 



 

Шартлы билгеләмәләр 

      - җиләк-җимеш, яшелчә 

      - куас 

3.1нче кушымта 

чаралар планына 



 

Шартлы билгеләмәләр 

      - туңдырма, поп-корн 

      - куас 

3.2нче кушымта 

чаралар планына 



 

Шартлы билгеләмәләр 

      - куас 

       - җиләк-җимеш, яшелчә 

3.3нче кушымта 

чаралар планына 



 

Шартлы билгеләмәләр 

      - туңдырма, поп-корн 

      - куас 

3.4нче кушымта 

чаралар планына 



 

Шартлы билгеләмәләр 

      - туңдырма, поп-корн 

      - куас 

3.5нче кушымта 

чаралар планына 



 

Шартлы билгеләмәләр 

      - куас 

       - җиләк-җимеш, яшелчә 

3.6нчы  кушымта 

чаралар планына 



 

Шартлы билгеләмәләр 

       - җиләк-җимеш, яшелчә 

3.7нче кушымта 

чаралар планына 



 

4нче кушымта 
 

ТИПЛАШТЫРЫЛГАН ПРОЕК 
ЯШЕЛЧӘ КУЛЬТУРАЛАРЫ САТУ ӨЧЕН МАХСУС ҖИҺАЗЛАНДЫРЫЛГАН 

ВАКЫТЛЫ КОНСТРУКЦИЯЛӘР 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5нче кушымта 



 



6нчы кушымта 
 
 

 
 


