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              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                      КАРАР 
             17.05.2019 ел                                                                                         № 17 

  

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

«Азнакай шҽһҽре территориясендҽ стационар булмаган 

сҽүдҽ объектларын, җҽмҽгать туклануы объектларын һҽм 

хезмҽт күрсҽтү объектларын урнаштыру схемасын раслау 

турында " 2016 елның 7 апрелендҽге 10 номерлы карары 

белҽн расланган Азнакай шҽһҽре территориясендҽ сезонлы 

стационар булмаган сҽүдҽ объектларын, җҽмҽгать 

туклануы объектларын һҽм җҽмҽгать туклануы 

объектларын урнаштыру схемасына өстҽмҽлҽр кертү 

турында»  

(10.2016 № 34,  11.05.2017 № 16, 11.03.2019 № 07 карарлар 

редакциясендҽ) 

 

   

     Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Муниципаль милектҽ 

булган җирлҽрдҽ яки җир кишҽрлеклҽрендҽ, шулай ук дҽүлҽт милке чиклҽнмҽгҽн 

җирлҽрдҽ яки җир кишҽрлеклҽрендҽ стационар булмаган сҽүдҽ объектларын 

урнаштыру тҽртибен раслау турында» 2016 ел, 13 август, 553 нче карары нигезендҽ 

карар бирәм: 
         1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Азнакай шҽһҽре 

территориясендҽ стационар булмаган сҽүдҽ объектларын, җҽмҽгать туклануы 

объектларын һҽм хезмҽт күрсҽтү объектларын урнаштыру схемасын раслау 

турында» 2016 елның 7 апрелендҽге 10 номерлы карары (2016 елның 28 

октябрендҽге 34 номерлы, 2017 елның 11 маендагы 16 номерлы, 2016 елның 11 

мартындагы 07 номерлы карарлары редакциясендҽ) белҽн расланган Азнакай 

шҽһҽре территориясендҽ сезонлы стационар булмаган сҽүдҽ объектларын, җҽмҽгать 

туклануы объектларын урнаштыру схемасына өстҽмҽлҽр кертергҽ. 

          2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы сҽнҽгать һҽм сҽүдҽ 

министрлыгының рҽсми сайтында урнаштырырга, «Татарстан Республикасы 

хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында» түбҽндҽге адрес буенча бастырырга: 

http://pravo.tatarstan.ru, Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет 

мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үзем артыннан калдырам.   

 

Җитҽкче                                                                                         М.И.Солтанов

http://aznakayevo.tatar.ru/


Азнакай шҽһҽре комитеты  

Башкарма комитет карарына  

___________ ___________2019 ел 
 

 

Азнакай шҽһҽре территориясендҽ җҽмҽгать туклануы объектлары, сезонлы стационар булмаган сҽүдҽ объектларын урнаштыру 

схемасына өстҽмҽлҽр 
 

№ 

п/п 

Адресы, стационар булмаган сҽүдҽ 

объектларының урнашу 

урыны/нокталары координатлары 

Сҽүдҽ эшчҽнлеге төре 

/сатыла торган товарның 

ассортименты/тип 

Сезонлы 

стационар 

булмаган сҽүдҽ 

объектының 

мҽйданы (кв. м.) 

Сезонлы стационар 

булмаган сҽүдҽ объектын, 

көн/чор урнаштыру 

хокукын сату-алу 

шартнамҽсе төзелҽ торган 

вакытка 

Сезонлы стационар булмаган 

сҽүдҽ объектын куллану 

1 Азнакай шҽһҽре,  

Нахимов ур., 4,  

ачык йөзү бассейны территориясе 

Киңлек: 53,0943°  

Озынлык: 54,85826° 

Алкогольсез 

прохладительных 

эчемлеклҽр, туңдырма 

/лоток, зонтик, сҽүдҽ 

палаткасы сату ноктасы 

10  123/май-август   

 

сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

2 Азнакай шҽһҽре,  

Нахимов ур., 4,  

ачык йөзү бассейны территориясе 

Киңлек: 53,09230°  

Озынлык: 54,85767° 

Алкогольсез 

прохладительных 

эчемлеклҽр, туңдырма 

/лоток, зонтик, сҽүдҽ 

палаткасы сату ноктасы 

10  123/май-август   

 

сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

3 Азнакай шҽһҽре,  

Нахимов ур., 4,  

ачык йөзү бассейны территориясе 

Киңлек: 53,09292°  

Озын гомер: 54,85761° 

Алкогольсез 

прохладительных 

эчемлеклҽр, туңдырма 

/лоток, зонтик, сҽүдҽ 

палаткасы сату ноктасы 

10  123/май-август   

 

сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

4 Азнакай шҽһҽре,  

Нахимов ур., 4,  

ачык йөзү бассейны территориясе 

Киңлек: 53,09369°  

Озынлык: 54,85821° 

Алкогольсез 

прохладительных 

эчемлеклҽр, туңдырма 

/лоток, зонтик, сҽүдҽ 

палаткасы сату ноктасы 

10  123/май-август   

 

сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

 
 


