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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 ___05.11.2019_________ Менделеевск ш.     №_608__   

 

Менделеевск шәһәре территориясендә  

стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру  

схемасын раслау турында 
 

«Россия Федерациясендә сәүдә эшчәнлеген дәүләт тарафыннан җайга салу 

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

законның 10 статьясын гамәлгә ашыру максатларында Татарстан Республикасы 

Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының «Татарстан Республикасы җирле үзидарә 

органнары тарафыннан стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру 

схемасын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында» 2011 елның 26 февралендәге 

34-ОД номерлы боерыгы нигезендә һәм Татарстан Республикасы Менделеевск 

муниципаль районы башкарма комитеты территорияләрне тотрыклы үстерүне 

тәэмин итү зарурлыгы максатларында 

КАРАР ИТӘ: 

1. Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының «Менделеевск 

шәһәре территориясендә стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру 

схемасын раслау турында» 2018 елның 30 маендагы 325 номерлы карары белән 

расланган Менделеевск шәһәре территориясендә стационар булмаган сәүдә 

объектларын 1 нче кушымта нигезендә урнаштыру схемасыннан төшереп 

калдырырга. 

2. Менделеевск муниципаль районы территориясендә стационар булмаган 

сәүдә объектларын урнаштыруның үзгәртелгән схемасын расларга. 

3. Әлеге карарны Менделеевск муниципаль районының рәсми сайтында 

www.mendeleevsk.tatarstan.ru һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат 

порталында pravo.tatarstan.ru урнаштырырга. 

4. Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 30 

маендагы 325 номерлы «Менделеевск шәһәре территориясендә стационар булмаган 

сәүдә объектларын урнаштыру схемасын раслау турында» карарын үз көчен югалткан 

дип санарга. 

          5.     Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Менделеевск муниципаль 

районы башкарма комитеты җитәкчесенең шәһәр хуҗалыгы, торак сәясәте һәм 

инфраструктура үсеше буенча беренче урынбасары С.В. Метальниковка йөкләргә. 

 

Җитәкче                                                                                        Хамматов А.З. 



Менделеевск муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

05.11.2019 елның  

608 номерлы карарына кушымта 

 

Менделеевск шәһәре территориясендә стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру 

схемасыннан төшереп калдырылган стационар булмаган сәүдә объектлары 

 

 п/п 

Стационар 

булмаган сәүдә 

объекты төре 

Урнаштыру урыны Белгечлек  Урнашу чоры 

1 
Киоск «Колбасные  

изделия» 

Юбилей ур., 6 нчы йорт, "Перекресток" 

 кибете янында 
Ит продуктларын сату Ел әйләнәсе 

2 Киоск «Ремонт обуви» 
Юбилей урамындагы 

 1 нче һәм 3нче йортлар арасында 

Аяк киемен ремонтлау 

 хезмәтләре күрсәтү 
Ел әйләнәсе 

3 Киоск «Выпечка» 
Фомин урамы, 19 нчы йорт 

 бинасы холлында 

Камыр ашларын сату 

 
Ел әйләнәсе 

4 Киоск «Выпечка» г/о «Энергетик» янында 
Камыр ашларын сату 

 
Ел әйләнәсе 

5 
Павильон  

«Гастрономия» 

Интернационалистлар бульвары  

һәм Юбилей урамы киселешендә 

Авыл хуҗалыгы 

 продукциясен сату 
Ел әйләнәсе 

6 Киоск «Гастрономия» 
Интернационалистлар бульвары  

 

Азык-төлек  

продуктларын сату 
Ел әйләнәсе 

7 
Передвижной бар 

-тележка 

Тукай ур., 1 йорт адресы буенча  

урнашкан мәйданчык  

"сәүдә үзәге" кибете янында 

Куас, лимонад сату Сезонлы сәүдә 

8 
Передвижной бар 

-тележка 

Гунин урамы, 1 йорт,  

1 нче кибет янында мәйданчык 
Куас, лимонад сату Сезонлы сәүдә 

9 Киоск «Гастрономия» Пушкин урамы, 4 нче йорт янында 
Аяк киемен ремонтлау 

 хезмәтләре күрсәтү 
Ел әйләнәсее 

10 
Павильон «З/ч для  

авто» 
г/о «Энергетик» янында 

Автомобиль детальләре, 

узеллары һәм  

кирәк-яракларын сату 

Ел әйләнәсе 

11 Павильон Татарстан урамы, 17 нче йорт янында Туклану продуктлары Ел әйләнәсе 

12 Павильон  
Менделеевск шәһәре, Бурмистров ур.,  

«Юность» РМЙ янында 

кәрәзле элемтә 

 салоны 
Ел әйләнәсе 

13 Киоск 

Бурмистров ур., 19 нчы йорт янында,  

МТС кәрәзле элемтә 

 салоныннан уңда 

туңдырма сату Ел әйләнәсе 



14 Киоск 
Профсоюз урамы, 

 "Майский" кибете янында 
туңдырма сату Ел әйләнәсе 

15 Киоск 
Интернационалистлар бульвары, 

 "Магнит" кибете янында 
туңдырма сату Ел әйләнәсе 

16 Киоск Пушкин ур., 4 нче йорт янында туңдырма сату Ел әйләнәсе 

17 Киоск «Выпечка» Фомин ур., 19 нчы йорт каршында 
Камыр ашларын сату 

 
Ел әйләнәсе 

18 Киоск  Совет ур., 3а номерлы йорт янында 
Азык-төлек  

продуктларын сату 
Ел әйләнәсе 

19 Киоск 
Фомин ур., 19 нчы йортның 

 аркылы ягыннан 

Азык-төлек  

продуктларын сату 
Ел әйләнәсе 

20 Киоск Профсоюз урамы, 3 нче йорт каршында 
Азык-төлек  

продуктларын сату 
Ел әйләнәсе 

21 Киоск 
Профсоюз урамы,  

"Майский" кибете янында 

Азык-төлек  

продуктларын сату 
Ел әйләнәсе 

22 Павильон 
Төньяк ур.,  

"Лилия" сәүдә йортыннан сул якта 

Азык-төлек  

продуктларын сату 
Ел әйләнәсе 

23 Павильон 
Төньяк ур.,  

"Лилия" сәүдә йортыннан уң якта 

Азык-төлек  

продуктларын сату 
Ел әйләнәсе 

24 Киоск 
Фомин ур., "Магнит"кибетенең 

 аркылы ягыннан 

Азык-төлек  

продуктларын сату 
Ел әйләнәсе 

25 Киоск 
Бурмистров ур.,  

«МТС» кәрәзле элемтә салоны янында 

Азык-төлек  

продуктларын сату 
Ел әйләнәсе 

26 Күчмә авто-ларек 
Бурмистров ур. ("МТС" кәрәзле элемтә салоны белән 

янәшә парковкада) 

Икмәк-күмәч  

эшләнмәләрен сату 
Ел әйләнәсе 

27 Киоск Бурмистров ур. ("Глобус" кибете янында) 
Ярымфабрикатлар  

һәм туңдырма сату 
Ел әйләнәсе 

28 Сезонлы кафе 

Тукай ур., 1 йорт,  

«Сәүдә үзәге» кибете янындагы  

мәйданчыкта 

Җәйге кафе,  

аттракционнар 
Сезонлы сәүдә 

29 Сезонлы кафе 
Юбилей ур., 6 нчы йортның 

 аркылы ягыннан 
Сезонлы кафе Сезонлы сәүдә 

30 Павильон 
Интернационалистлар бульвары, 

3 нче мәктәп каршында 

Җәмәгать туклануын  

тормышка ашыру 

Ел әйләнәсе 

 



31 Павильон Бурмистров ур., 8 нче йорт Ит эшләнмәләрен сату Ел әйләнәсе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Менделеевск муниципаль районы  

Башкарма комитеты  

Карарына кушымта 

 «    »                            2019г. 

 

Менделеевск шәһәре территориясендә 

стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру 

схемасы 

 

 п/п 

Стационар 

булмаган сәүдә 

объекты төре 

Урнаштыру урыны Белгечлек  
Урнашу 

чоры 

1 Киоск «Горячий хлеб» 

Бурмистров урамы буенча  

15-нче номерлы йортның  

аркылы ягыннан «Юность» 

 РМЙ каршында 

Икмәк-күмәч  

эшләнмәләрен сату 
Ел әйләнәсе 

2 Киоск «Горячий хлеб» 

Профсоюз ур., 5а йорт, "Майский" 

кибете каршында 
Икмәк-күмәч  

эшләнмәләрен сату 
Ел әйләнәсе 

3 Киоск «Горячий хлеб» 

Тукай урамы икмәк заводы бинасы 

янында  
Икмәк-күмәч  

эшләнмәләрен сату 
Ел әйләнәсе 

4 Киоск «Горячий хлеб» 

Гассар ур., 7 йорт 
Икмәк-күмәч  

эшләнмәләрен сату 
Ел әйләнәсе 

5 Киоск «Горячий хлеб» 

Фомин ур., 15а йорт, «Магнит» кибете 

каршында 
Икмәк-күмәч  

эшләнмәләрен сату 
Ел әйләнәсе 

6 
Павильон «Овощи- 

фрукты» 

Бурмистров урамы «Арыш май» 

кибетеннән уңда 
Яшелчә-җиләк-җимеш 

 сату 
Ел әйләнәсе 

7 
Павильон «Овощи- 

фрукты» 

Фомин урамындагы 18 һәм 20 номерлы 

йортлар арасында 
Яшелчә-җиләк-җимеш 

 сату 
Ел әйләнәсе 

8 Киоск «Ремонт обуви» 

Пушкин урамы, 4 нче йорт янында 
Аяк киемен ремонтлау 

 хезмәтләре күрсәтү 
Ел әйләнәсе 

9 Павильон «Оптика» 

Интернационалистлар бульвары һәм 

Юбилей урамы киселешендә Оптика сату Ел әйләнәсе 

10 Киоск 

«Магнит» кибете янында 

интернационалистлар бульвары Икмәк-күмәч  

эшләнмәләрен сату 
Ел әйләнәсе 

11 Павильон 
Татарстан урамы, 17 нче йорт янында 

Туклану продуктлары Ел әйләнәсе 

12 Сәүдә тонары 

Юбилей урамы, 4 нче йорт каршында 
Икмәк-күмәч  

эшләнмәләрен сату 
Ел әйләнәсе 

13 Киоск 

Профсоюз урамы, «Майский " кибете 

янында туңдырма сату Ел әйләнәсе 



14 Павильон 

Химиклар ур «1000 вак-төяк» кибете 

янында» Азык-төлек  

продуктларын сату 
Ел әйләнәсе 

15 Павильон  
Юбилей урамы, 4 йорт каршындагы 

Интернационалистлар бульвары 

Юридик, 

финанс хезмәтләре 
Ел әйләнәсе 

16 Павильон 
Интернационалистлар бульвары  

Химиклар урамы, 2 йорт каршында 

Азык-төлек  

продуктларын сату 
Ел әйләнәсе 

17 
Павильон «Овощи- 

фрукты» 

Юбилей ур., 5 нче йортның 

 аркылы ягыннан 

Яшелчә-җиләк-җимеш 

 сату 
Ел әйләнәсе 

18 Павильон 

Юбилей ур., 6, якын-тирә территория 

Җәмәгать туклануын  

тормышка ашыру 
Ел әйләнәсе 

19 Павильон 

Тукай урамы, 3 йорт, "Эссен" кибете 

каршында Яшелчә-җиләк-җимеш 

 сату 
Ел әйләнәсе 

20 Күчмә арбалы бар 

Бурмистров урамы буенча 15-нче 

номерлы йорт һәм «Юность» РМЙ 

арасында мәйдан Куас, лимонад сату Сезонлы сәүдә 

21 Павильон «Прокат» 

Бурмистров урамы буенча 15-нче 

номерлы йорт һәм «Юность» РМЙ 

арасында мәйдан 

Велосипедларны, чаңгы, 

башка спорт инвентарен 

прокатка алу пункты 

Сезонлы сәүдә 

22 Киоск 

 

Фомин урамы, 15 нче йорт 
Туңдырма сату  Ел әйләнәсе 

23 Павильон «Прокат» 
«Халыклар дуслыгы» паркы, 

профилакторий каршында 

Велосипедларны, 

башка спорт инвентарен 

прокатка алу пункты, 

Сезонлы сәүдә 

24 Сезонлы кафе Шәһәр пляжы территориясендә 

Җәйге кафе,  

аттракционнар,  

прокат пункты 

Сезонлы сәүдә 

25 Сезонлы кафе 
Гассар исемендәге 

мәдәният йорты янындагы мәйданда 
Аттракционнар Сезонлы сәүдә 

26 Күчмә арбалы бар 
Интернационалистлар бульвары һәм Юбилей 

урамы киселешендә 
Куас, лимонад сату Сезонлы сәүдә 

27 Лоток «Бижутерия» 
Бурмистров ур., 19 йорт  

«Теремок» балалар кафесыннан уң якта 
Бижутерия сату Сезонлы сәүдә 



28 Павильон «Прокат» 

Речная ур., 1 йорт,  

«Батыр» балалар-яшүсмерләр 

 спорт мәктәбе территориясендә 

Велосипедларны, чаңгы, 

башка спорт инвентарен 

прокатка алу пункты 

Сезонлы сәүдә 

29 Күчмә арбалы бар 

Гунин урамы  

1 нче йорт янындагы мәйданчыкта,  

1 нче кибет янында 

Куас, лимонад сату Сезонлы сәүдә 

30 Киоск «Ремонт обуви» Интернационалистлар бульвары 
Аяк киемен ремонтлау 

 хезмәтләре күрсәтү 
Ел әйләнәсе 

31 

 
Чыршы базары 

Бурмистров урамы буенча 15-нче номерлы йорт 

һәм «Юность» РМЙ арасындагы мәйдан 
Чыршы сату Сезонлы сәүдә 

32 Павильон 
Бурмистров урамы,  

15 нче йорт янында 
Оптика сату Ел әйләнәсе 

33 Павильон  
Интернационалистлар бульвары, 

3 мәктәп каршында 

Тиз туклану  

продуктларын сату 
Ел әйләнәсе 

 


