
 
 

            Постановление                                                            Карар 
 

                                               23.05.2019                         г. Чистополь                               № 75 
 

 

 

Чистай шәһәре Башкарма комитетының  

2016 елның 27 июнендә раслаган 

«Стационар булмаган сәүдә  

объектларының урнашу схемалары»  

турындагы 96 нчы карарына  

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

"Россия Федерациясендә сәүдә эшчәнлеген дәүләти җайга салу нигезләре турында”гы 2009 

елның 28 декабрендәге 381-ФЗ номерлы Федераль законның 10 статьясына таянып, 

"Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнары тарафыннан стационар булмаган сәүдә 

объектларын урнаштыру схемасын эшләү һәм раслау тәртибе турында” гы 2011 елның 26 

февралендәге 34-ОД номерлы Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы 

боерыгы нигезендә, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Муниципаль 

милектә булган җирләрдә яки җир кишәрлекләрендә, шулай ук дәүләт милке чикләнмәгән 

җирләрдә яки җир кишәрлекләрендә стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру 

тәртибен раслау турында"гы 2016 ел, 13 август, 553 нче карарына таянып, «Муниципаль 

милектә булган җирләрдә яки җир кишәрлекләрендә, шулай ук дәүләт милке чикләнмәгән 

җирләрдә яки җир кишәрлекләрендә стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру 

тәртибенә үзгәрешләр кертү турында " 2017 ел, 18 сентябрь, 675 нче карарына нигеләнеп, 

Чистай шәһәр Башкарма комитеты 

 

Карар бирә: 

 

1. Чистай шәһәре Башкарма комитетының «Стационар булмаган сәүдә объектларын 

урнаштыру схемасын раслау турында»гы 2016 елның 27 июнендә 96 номеры белән расланган 

карары схемасына өстәмәләр кертергә, кушымта нигезендә 77-79 пунктларны өстәргә. 

2. Әлеге карарны Чистай муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Чистай шәһәр Башкарма комитеты 

җитәкчесе урынбасарына йөкләргә. 

 

 

 

«Чистай шәһәре» муниципаль берәмлеге                                         И.Ф. Рәхимов 

Башкарма комитеты җитәкчесе 

 

 
                                                                                  



                                                                                                    Приложение                                            

                                                                                                    к Постановлению   

                                                                                                    Чистопольского городского  

                                                                                                              Исполнительного комитета  

                                                                                                                   от    23.05.2019  № 75 

 

 

 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Чистополь Чистопольского муниципального района 

 

 
№  

п/п 

Местонахождение 

нестационарного 

торгового объекта 

Ассортимент 

реализуемого товара 

Тип 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

Количест

во 

торговых 

мест 

Период 

размещения 

нестационарны

х торговых 

объектов 

 

77. г. Чистополь, 

ул. К. Маркса, 

Бульвар напротив 

ТЦ «Мир» 

общественное 

питание 

торговый 

павильон 

1 в течение года 

78. г. Чистополь,  

ул. К. Маркса 

Бульвар между ул. 

Урицкого и 

Нариманова 

непродовольственные 

товары (сувениры) 

киоск 1 в течение года 

79. г. Чистополь,  

ул. К. Маркса 

Бульвар напротив 

входа в 

Скарятинский сад 

продовольственные 

товары (соки, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

киоск 1 сезонно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


