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КАРАР 
 
2019 елның 15 июле                                                                                 №67 
 
 Новопольский авыл җирлеге 
территориясендә стационар булмаган 
сәүдә объектларын урнаштыру 
схемасын раслау турында 

 
 

 Карамалы Тау шәһәр җирлеге территориясендә стационар булмаган сәүдә 
объектларын урнаштыруны тәртипкә салу максатларында, Россия Федерациясенең 
2001 елның 25 октябрендәге 136-ФЗ номерлы Җир кодексы, «Россия Федерациясе 
Җир кодексын гамәлгә кертү турында» 2001 елның 25 октябрендәге 137-ФЗ номерлы 
Федераль закон, «Россия Федерациясендә сәүдә эшчәнлеген дәүләт җайга салуы 
нигезләре турында» 2009 елның 28 декабрендәге 381-ФЗ номерлы Федераль закон, 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 13 августындагы 
381-ФЗ номерлы карары нигезендә № 553 «муниципаль милектә булган җирләрдә 
яки җир кишәрлекләрендә, шулай ук дәүләт милке чикләнмәгән җирләрдә һәм җир 
кишәрлекләрендә стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру тәртибен 
раслау турында» Новопольский авыл җирлеге башкарма комитеты  
КАРАР БИРӘ: 
 

1. Новопольский авыл җирлеге территориясендә стационар булмаган сәүдә 
объектларын урнаштыру схемасын расларга (1 нче кушымта, 2 нче кушымта). 

2. Әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән схема аның басылып чыккан 
көненнән гамәлдә булуын билгеләргә. 

3. Схеманың гамәлдә булуы яңа билгеләнми торган стационар булмаган сәүдә 
объектларына кагыла дип билгеләргә, Новопольский авыл җирлеге территориясендә 
урнаштырылган. 

4. Стационар булмаган сәүдә объектын Яшел Үзән муниципаль районы 
Башкарма комитетының баш архитекторы тарафыннан расланган Стационар 
булмаган сәүдә объектын урнаштыру эскиз проекты нигезендә урнаштыру. 

5. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 
порталында урнаштыру (http://pravo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы 
Муниципаль берәмлекләре порталы составында Зеленодольск муниципаль 
районының рәсми сайты (http://zelenodolsk.tatarstan.ru «Интернет» мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә, шулай ук Новопольский поселогы, Ирек урамы, 39 
йорт, Үрнәк бистәсе, кибет янында мәгълүмат щиты, Үзәк урамы, 53а йорт, Ирек 
урамы, 24 йорт, грузин мәгълүмат щиты п., ветераннар урамы, 39 йорт адресы 
буенча мәгълүмати стендларда. Мир урамы, 3 йорт, Дубровка мәгълүмат щиты, 
Дуслык урамы, 1 йорт, Новочувашский мәгълүмат щиты Зеленая урамы, 1 йорт. 

6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 
 

Новопольский Башлыгы 

авыл җирлеге башлыгы         Н.Ю. Якупов 

mailto:Npol.Zel@tatar.ru
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1 нче кушымта 
карарына 

Башкарма комитет җитәкчесе 
Новопольский СП ТР ЗМР 

№ 67  15.07.2019 ел 
 

Схемасы 
стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру 

Новопольский авыл җирлеге территориясендә 
 

№/
№ 

Торак пункт Урам  
йорт 

 
Кыйбла 

Төр Минималь, 
максималь 

мәйдан 

1 Новопольский 
поселогы 

Ирек - 91 
номерлы 
йорт 
янында 

объекты 0-60 м2 

2 Новочувашский 
поселогы 

Яшел - 1 нче йорт 
янында 

Сәүдә 
павильон
ы 

0-60м2 



2 нче кушымта 
карарына 

Башкарма комитет җитәкчесе 
Новопольский СП ТР ЗМР 

№ 67 10.07.2019 ел ел 

 
 



 

 

 

 

 


