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Азнакай шҽһҽре Башкарма комитеты җитҽкчесенең 

«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Азнакай шҽһҽре территориясендҽ сезонлы стационар 

булмаган сҽүдҽ объектларын һҽм җҽмҽгать туклануы 

объектларын урнаштыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽне 

раслау хакында» 2017 елның 13 июнендҽге 20 номерлы 

карары белҽн расланган сезонлы стационар булмаган 

сҽүдҽ объектын һҽм җҽмҽгать туклануы объектын 

урнаштыруга хокукның башлангыч (минималь) бҽясен 

билгелҽү методикасына өстҽмҽлҽр кертү турында 

(18.05.2018 ел № 08 карар 18 редакциясендҽ) 
 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия 

Федерациясендҽ сҽүдҽ эшчҽнлеген дҽүлҽти җайга салу нигезлҽре турында " 2009 

елның 28 декабрендҽге 381-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ сезонлы 

стационар булмаган сҽүдҽ объектларын урнаштыруны тҽртипкҽ салу, Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы халкына сҽүдҽ хезмҽте күрсҽтүне 

оештыру һҽм сыйфатын яхшырту өчен шартлар тудыру максатларында карар 

бирәм: 

            1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽре территориясендҽ 

сезонлы стационар булмаган сҽүдҽ объектларын һҽм җҽмҽгать туклануы 

объектларын урнаштыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽне раслау хакында» 2017 елның 

13 июнендҽге 20 номерлы карарына өстҽмҽлҽр кертергҽ: 

         -  «Азнакай шҽһҽре территориясендҽ сезонлы стационар булмаган сҽүдҽ 

объектларының һҽм җҽмҽгать туклануы объектларының урнашу коэффициентлары 

таблицалары» дигҽн 2 юлга  урам исеме – «Азнакай шҽһҽре, Нахимов урамы, 4, 

ачык йөзү бассейны территориясе» дип кертергҽ. 

            2. Ҽлеге карарны 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/
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Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитҽкчесе карарына1 нче кушымта 

 «___»___________20__ г. № ______ 

 
 

 

 

 

 

 

Азнакай шҽһҽре территориясендҽ сезонлы стационар булмаган сҽүдҽ объектларының һҽм 

җҽмҽгать туклануы объектларының урнашу коэффициентлары 

ТАБЛИЦАСЫ 
 

Зона 

№  

Урам исеме  Урнашу коэффициенты 

(К.урын)   

1 Азнакай ш.:  Ҽлмҽт тракты  

“Милҽш” чишмҽсе янындагы территория»,  

Азнакай ш.: автовокзал территориясе, "Марс" кафесы янында 

1 

2 Азнакай шҽһҽре, Солтангалиев урамы, каршысында 

территория 

“Ибрагимов”мини-базары,  

Азнакай ш., Шҽйхетдинов ур., 7 нче т/д номерлы торц белҽн 

мҽйданчык  

Азнакай шҽһҽре, Шҽйхетдинов урамы, 2 йорт «Фруктовый 

Рай” кибете янындагы территория,  

Азнакай шҽһҽре, Ҽлмҽт тракты урамы, "Дуслык" кафесы 

янындагы территория,  

Азнакай шҽһҽре, М. Җҽлил урамы («Гаяз " кибете янындагы 

мҽйданчык»),  

Азнакай шҽһҽре, Шҽйхетдинов урамы, (ЦКР янындагы аллея) 

Азнакай ш., Г. Хҽсҽншина ур., (сити-форматындагы реклама 

корабы янында мҽйданчык) 

Азнакай ш., Нахимов ур., 4, ачык йөзү бассейны территориясе 

2 

3 Азнакай шҽһҽре, Нефтьчелҽр урамы (20 нче т / д янындагы 

мҽйданчык),  

Азнакай ш., Ленин ур. (торца С/Д № 31), 

Азнакай шҽһҽре, Хҽсҽнов урамы ( 2нче йорт янындагы 

мҽйданчык), 

Азнакай ш., Ленин ур., 38 ("Оптима" кибете янындагы 

мҽйданчык»); 

Азнакай шҽһҽре, Ленин урамы (31 һҽм 33нче йортлар 

арасында мҽйданчык); 

Азнакай шҽһҽре, Татарстан мҽйданы,  

Азнакай шҽһҽре, Җиңү Паркы,  

Азнакай шҽһҽре, Яшьлҽр паркы,  

Азнакай шҽһҽре, Кара елга яр буе территориясе, 

Азнакай шҽһҽре, " Чатыр Тау Арена «УСЗ янындагы 

территория» 

1,5 

 

 


