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Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитетының 2017 елның 21 июнендәге 811 номерлы 

карары белән расланган Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре 

муниципаль берәмлеге территориясендә стационар булмаган сәүдә 

объектларын урнаштыру схемасына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында 

 

«Россия Федерациясендә сәүдә эшчәнлеген дәүләт җайга салуы 

нигезләре турында» 2009 елның 28 декабрендәге 381-ФЗ номерлы Федераль 

законның 10 статьясын гамәлгә ашыру максатларында, «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты КАРАР 

БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының 2017 елның 21 июнендәге 811 

номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре 

муниципаль берәмлеге территориясендә стационар булмаган сәүдә 

объектларын урнаштыру схемасына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә. 

2.Әлеге карарны рәсми публикатор – «Лениногорские вести» газетында 

һәм Лениногорск муниципаль районы рәсми сайтында бастырырга (халыкка 

хәбәр итәргә). 

3. Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыкканнан соң үз көченә керә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының икътисад 

бүлеге башлыгы Э.А. Яримовага йөкләргә. 
 

Җитәкче                             Н.Р. Залаков 

А.Н. Карасев 
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Кушымта №1 

 

 «Лениногорск муниципаль районы» 

муниөипаль берәмлеге Башкарма 

комитеты карарына 

 

2019 елның «28» августы № 1232 

  

 

 

н/п Җир 

учатогы 

номеры 

Объект 

төре 

Специализациясе Урыны 

1 

49 

батут балалар һәм яшүсмерләрнең ялын 

оештыру 

«Нефтьне беренче ачучылар» һәйкәле янындагы 

территория, Җиңүнең 50 еллыгы проспекты һәм Ленин 

проспекты киселеше 

2 
50 

батут балалар һәм яшүсмерләрнең ялын 

оештыру 

Ленинградская ур., Ленин исемендәге үзәк мәйдан 

3 

51 

павильон  велопрокат системасы, 

велотехникага хезмәт күрсәтү,  

балалар һәм яшүсмерләрнең ялын 

оештыру 

Шәһәр пляжы территориясе зонасы 

4 
52 

лоток ваклап сату Добролюбов урамындагы «Юбилейный» паркы 

территориясе 

5 
53 

батут балалар һәм яшүсмерләрнең ялын 

оештыру 

Добролюбов урамындагы «Юбилейный» паркы 

территориясе 

6 
54 

шатёр иҗтимагый туклану  Добролюбов урамындагы «Юбилейный» паркы 

территориясе 

7 55 кафе иҗтимагый туклану Горький исемендәге парк 


