
 

КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Азнакай шәһәр Советы 

 

Азнакай шҽһҽре                              № 145-35               «20»август 2019 ел 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Советы 23.08.2013 ел, №100-30 «Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы 

территориясендҽ «Этил спирты, алкогольле һҽм 

спиртлы продукция җитештерүне һҽм ҽйлҽнешен 

дҽүлҽти җайга салу һҽм алкоголь продукциясен 

куллануны (эчүне) чиклҽү турында» Федераль 

законның кайбер нигезлҽмҽлҽрен тормышка ашыру 

хакында»гы карарына үзгҽрешлҽр кертү турында 

(09.11.2017  №69-19,  30.03.2018 № 90-24 карарлар 

редакциясендҽ) 

 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Азнакай 

шҽһҽрендҽ яңа объектлар ачу уңаеннан, 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽре 

Советы карар чыгарды: 

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Азнакай 

шҽһҽрендҽге мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениелҽре, гомуми белем бирү 

учреждениелҽре, сҽламҽтлек саклау учреждениелҽре, спорт һҽм ваклап сату 

базарлары (алга таба-исемлек) территориялҽре исемлеген 1 нче кушымта 

нигезендҽ яңа редакциядҽ бҽян итеп, Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Советы 23.08.2013 ел, №100-30 «Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендҽ «Этил спирты, 

алкогольле һҽм спиртлы продукция җитештерүне һҽм ҽйлҽнешен дҽүлҽти 

җайга салу һҽм алкоголь продукциясен куллануны (эчүне) чиклҽү турында» 

Федераль законның кайбер нигезлҽмҽлҽрен тормышка ашыру хакында»гы 

карарына  ( 09.11.2017  №69-19,  30.03.2018 № 90-24 карарлар редакциясендҽ) 

үзгҽрешлҽр кертергҽ. 

2. Исполнительному комитету города Азнакаево Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан разработать и утвердить 

схемы прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, впервые 

включенных в Перечень в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

3. Этил спирты, алкогольле продукция җитештерүне, аның ҽйлҽнешен 

һҽм сыйфатын дҽүлҽт тикшереп торуын тҽэмин итү һҽм кулланучылар 



хокукларын яклау буенча Татарстан Республикасы дҽүлҽт инспекциясенҽ 

ҽлеге карар кабул ителгҽннҽн соң 1 айдан да соңга калмыйча җибҽрергҽ. 

4. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы Хокукый мҽгълүматның 

рҽсми порталында» : http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча урнаштыру юлы 

белҽн  игълан итҽргҽ һҽм Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында 

Интернет - телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча 

урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru. 

5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны законлылык, хокук 

тҽртибе, депутат этикасы һҽм җирле үзидарҽ мҽсьҽлҽлҽре буенча даими 

комиссиягҽ йөклҽргҽ. 

        
 

      Рҽис                                                                                 М.З.Шҽйдуллин 
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Азнакай муниципаль районыАзнакай 

шҽһҽре Советы  карарына кушымта №1 

 «____»________ 2019  № ___    

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Азнакай 

шҽһҽрендҽге мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениелҽре, гомуми белем бирү 

учреждениелҽре, сҽламҽтлек саклау учреждениелҽре, спорт һҽм ваклап сату 

базарларына якын урнашкан, аларда алкогольле продукцияне ваклап сату 

рөхсҽт ителми торган объектлар 

ИСЕМЛЕГЕ 

 
№ 

П/П 

Оешма һәм (яки) объектларның 

исеме 

Оешманың һәм (яки) объектның урнашу 

урыны 

Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре 
1 1 нче номерлы катнаш төрдҽге 

«Кыңгырау» балалар бакчасы  

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,                           

Болгар ур.,29а 

2 1 нче номерлы «Аист» кече яшьтҽге 

балалар өчен балалар бакчасы 

балалар бакчасы  

Татарстан Республикасы,  Азнакай шҽһҽре,                         

Сөембикҽ ур.,3 

3 2 нче номерлы катнаш төрдҽге 

«Теремок» балалар бакчасы» 

Татарстан Республика,  Азнакай шҽһҽре,                           

Нефтьчелҽр ур.,8 

4 3 нче номерлы катнаш төрдҽге 

«Айсылу» балалар бакчасы  

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                          

ул. Ленина, д. 25 

5 4 нче номерлы «Светлячок»  катнаш 

төрдҽге балалар бакчасы  

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,                           

Хҽсҽнов ур., 8а 

6 5 нче номерлы «Солнышко» катнаш 

төрдҽге балалар бакчасы  

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,                           

Нефтяников, 3 

7 6 нчы носмерлы «Звездочка» күзҽтү 

һҽм сҽламҽтлҽндерү балалар бакчасы 

Татарстан Республикасы,  Азнакай шҽһҽре,                          

Нефтьчелҽр ур.,8а 

8 8 нче номерлы «Гнездышко " күзҽтү 

һҽм сҽламҽтлҽндерү балалар бакчасы   

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,                          

Гагарин ур., 17а 

9 9нчы номерлы «Салават күпере» 

катнаш төрдҽге балалар бакчасы»  

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,                           

Гагарин ур., 31а 

10 10 нчы номерлы «Алтынчҽч» катнаш 

төрдҽге балалар бакчасы  

Татарстан Республикасы,  Азнакай шҽһҽре,                          

Солтангалиев ур., 29б 

11 12 нче номерлы “Росинака” катнаш 

төрдҽге балалр бакчасы 

 

Татарстан Республикасы,  Азнакай шҽһҽре,                         

Ямашев ур., 6а 

12 13нче номерлы “Рябинка” катнаш 

төрдҽге балалар  бакчасы 

 

Татарстан Республикасы,  Азнакай шҽһҽре,                          

Ленин ур., 35а 

13 14ные номерлы “Родничок” катнаш 

төрдҽге балалар бакчасы 

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,                          

Төзүчелҽр ур.,2  

14  15 нче номерлы “Золотая рыбка” 

катнаш төрдҽге балалар бакчасы 

 

Татарстан Республикасы,  Азнакай шҽһҽре,                         

Некрасов ур.,8 

15 16 нчы номерлы “Ҽкият” катнаш 

төрдҽге балалалр бакчасы 

 

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,                         

Лобачевский ур., 3а 

16 17 нче номерлы “Аккош” катнаш 

төрдҽге балалар бакчасы 

 

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,                          

Хҽсҽншина ур., 10а 

17 18 нче номерлы “Улыбка” катнаш 

төрдҽге балалр бакчасы 

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,                         

Солтангалиев ур., 31а 



18 19нчы номерлы “Тамчыкай” күзҽтү 

һҽм сҽламҽтлҽндерү балалар бакчасы  

 

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,                          

Просторная ур.,  5 

19 20 нче номерлы “Ҽллүки” катнаш 

төрдҽге балалар бакчасы 

 

Татарстан Республикасы, Азнакай ур.,                        

Чалтугай ур., 1 Л 

20 21 нче номерлы “Сандугач” катнаш 

төрдҽге балалар бакчасы 

 

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,                           

Нефтьчелҽр ур., 33А 

Гомуми белем учреждениеләре 
20 Азнакай шҽһҽренең 1 нче урта 

мҽктҽбе МБОУ 

Татарстан Республикасы,  Азнакай шҽһҽре,  

Просторная ур.,  3 

21 Азнакай шҽһҽренең 2нче урта 

мҽктҽбе МБОУ 

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре, 

 Болгар ур.,18,  

20 Азнакай шҽһҽренең 3 нче урта 

мҽктҽбе МБОУ 

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,  

Пушкин ур.,  1 

22 МБОУ Азнакай шҽһҽренең 4 нче 

лицее 

 

Татарстан Республикасы,  Азнакай шҽһҽре,  

Хҽсҽнов ур.,  5 

23 Азнакай шҽһҽренең 5нче урта 

мҽктҽбе МБОУ 

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,  

Ленина ур.,  36 

24 Азнакай шҽһҽренең 6 нчы урта 

мҽктҽбе МБОУ 

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,  

Гагарин ур.,  9 

25 Азнакай шҽһҽренең 7нче урта 

мҽктҽбе МБОУ 

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,  

 Хҽсҽнов ур.,  24 

26 Азнакай шҽһҽренең 8 нче урта 

мҽктҽбе МБОУ 

Татарстан Республикасы,  Азнакай шҽһҽре,  

Хҽсҽнов ур.,  19 

27 Азнакай шҽһҽренең 9 нчы урта 

мҽктҽбе МБОУ 

 

Татарстан Республикасы,  Азнакай шҽһҽре,  

Лениногорск тракты, 2а 

28 Азнакай шҽһҽре гимназиясе МБОУ 

 

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,  

Ленин ур.,  1 

29 Сҽламҽтлек мөмкинлеклҽре 

чиклҽнгҽн балалар өчен Азнакай 

мҽктҽбе 

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре, 

Мҽктҽп ур., 2 

30 Азнакай политехник техникумы 

ДАҺБУ 

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,  

Солтангалиев ур.,  27 

31 Азнакай балалар сҽнгать мҽктҽбе Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,                           

Баһаветдинов ур., 10 

Сәламәтлек саклау учреждениеләре 
32 Сҽламҽтлек саклау объектлары 

комплексы  

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,                       

Хасаншина ур., 21 

33 «Азнакай район үзҽк 

хастахҽнҽсенең» балалар бүлеге 

Татарстан Республикасы,  Азнакай шҽһҽре,                       

Гагарин ур., 1 

34 Ашыгыч медицина ярдҽме станциясе  Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,  

Ленин ур., 2 

35 Балалар поликлиникасы филиалы  Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,                        

Шайхетдинов ур., 5 

36 Гомуми практика табибы кабинеты Татарстан Республикасы,  Азнакай шҽһҽре,                         

Парковая ур.,4 

Спорт объектлары 
37 Боз спорт сарае Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре, 

Солтангалиев ур, 21 А 

 

38  «Дельфин» су-сҽламҽтлҽндерү Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре, 



комплексы Солтангалиев ур, 23 а 

 

39 «Юбилейный» стадионы Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре, 

Солтангалиев ур., 21 б 

 

40 Ишкҽев ис.парк территориясендҽге 

стадион 

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре, 

 Баһаветдинов ур., 1А 

 

41  «Чатыр-тау Арена» универсаль 

спорт залы 

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре, 

Нефтьчелҽр ур.,29 

 

Халык күпләп җыела торган урыннар 
42 Вакытлыча сҽүдҽ объектларын 

урнаштыру урыны 

Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,                    

Солтангалиев ур., 40 

 

 

 

  


