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         ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                          КАРАР 
                    12.11.2019  ел                                                                                        № 37 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шҽһҽре  территориясендҽ 

алкоголь продукциясен ваклап сату рөхсҽт 

ителми торган оешмалар һҽм территориялҽр 

объектлары янындагы чиклҽрне раслау 

турында 

 

«Этил спирты, алкогольле һҽм спиртлы продукция җитештерүне һҽм 

аларның ҽйлҽнешен дҽүлҽт җайга салуы турында» 1995 елның 22 

декабрендҽге 171-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясын үтҽү 

йөзеннҽн, Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең «Алкоголь продукциясен ваклап 

сату рөхсҽт ителми торган гражданнар күплҽп тупланган урыннарны һҽм 

югары куркыныч чыганакларын Россия Федерациясе субъектлары дҽүлҽт 

хакимияте органнары тарафыннан билгелҽү турында, шулай ук җирле 

үзидарҽ органнары тарафыннан алкоголь продукциясен ваклап сату рөхсҽт 

ителми торган кайбер оешмаларга һҽм территориялҽр объектларына якын 

урыннарның чиклҽрен билгелҽү турында» 2012 елның 27 декабрендҽге 1425 

номерлы карары, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Азнакай шҽһҽренең 2013 елның 28 августындагы  100-30 нче номерлы 

«Азнакай муниципаль районы территориясендҽ этил спирты, алкогольле һҽм 

спиртлы продукция җитештерүне һҽм аларның ҽйлҽнешен дҽүлҽт җайга 

салуы турында һҽм алкоголь продукциясен куллануны (эчүне) чиклҽү 

хакында» карары нигезендҽ карар бирҽм:  

1. Расларга: 

- яңа редакциядҽ, 1-42 нче кушымталар нигезендҽ, Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендҽ алкоголь 

продукциясен ваклап сату рөхсҽт ителмҽгҽн оешмаларга һҽм территориялҽр 

объектларына якын урнашкан чиклҽр схемаларын. 

 

2. Ҽлеге карарны утыз көн эчендҽ этил спирты, алкогольле продукция 

җитештерүгҽ, аларның ҽйлҽнешенҽ һҽм сыйфатына дҽүлҽт контролен тҽэмин 
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итү һҽм кулланучылар хокукларын яклау буенча Татарстан Республикасы 

дҽүлҽт инспекциясенҽ җибҽрергҽ. 

3. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендҽ алкоголь 

продукциясен ваклап сату рөхсҽт ителмҽгҽн кайбер оешмалар һҽм 

территориялҽр объектлары янындагы чиклҽрне билгелҽү турында» 2013 

елның 27 сентябрендҽге 20 номерлы карарын үз көчен югалткан дип танырга. 

4. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат 

рҽсми порталы»нда түбҽндҽге веб-адрес буенча бастырырга: 

http://pravo.tatarstan.ru һҽм Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында: 

http://aznakayevo.tatar.ru. веб-адрес буенча урнаштырырга 

5. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны үз өстемдҽ калдырам. 
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