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КАРАР
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Татарстан
Республикасы
Питрәч
муниципаль районы территориясендә
стационар булмаган сәүдә объектларын
урнаштыру схемасын раслау турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары»
2003 елның 6 октябрендәге 131-Ф3 номерлы Федераль закон, «Россия
Федерациясендә сәүдә эшчәнлеген дәүләт җайга салуы нигезләре турында» 2009
елның 28 декабрендәге 381-Ф3 номерлы Федераль законы, «Муниципаль милектә
булган җирләрдә яки җир кишәрлекләрендә, шулай ук дәүләт милке чикләнмәгән
җирләрдә яки җир кишәрлекләрендә стационар булмаган сәүдә объектларын
урнаштыру тәртибен раслау турында» Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының 2016 елның 13 августындагы 553 номерлы карары, Татарстан
Республикасы «Питрәч муниципаль районы муниципаль берәмлеге» Уставы
нигезендә Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә:
1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы территориясендә
стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру схемасын расларга (1 нче
кушымта нигезендә).
2. «Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының» Питрәч муниципаль
районы территориясендә стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру
схемасын раслау турында» 2016 ел, 18 март, 347 нче карары үз көчен югалткан дип
санарга.
3. Әлеге карарны Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат
порталында (www.pravo.tatarstan.ru), Питрәч муниципаль районының рәсми
сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга.
4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Питрәч муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары вазыйфаларын башкаручы Д. Р.
Байгильдинны йөкләргә.

Кушымта №1
Питрәч муниципаль районы
Башкарма комитеты карарына
__________2019 ел № _________

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы территориясендә
стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру схемасы
1. Стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру схемасын куллану өлкәсе.
Стационар булмаган сәүдә объектларын (алга таба-НТО) урнаштыру схемасы «Россия
Федерациясендә сәүдә эшчәнлеген дәүләти җайга салу нигезләре турында»Федераль законның 10
статьясы нигезендә эшләнгән.
Дәүләт милкендәге яки муниципаль милектәге җир кишәрлекләрендә, биналарда,
корылмаларда стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру, территорияләрнең тотрыклы
үсешен тәэмин итү зарурлыгын һәм сәүдә объектлары мәйданы белән халыкның минималь тәэмин
ителеше нормативларына ирешүне исәпкә алып, стационар булмаган сәүдә объектларын
урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.
Стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыруның әлеге схемасын раслау, шулай ук
аңа үзгәрешләр кертү кебек үк, стационар булмаган сәүдә объектларының урнашу урыннарын
яңадан карау өчен нигез булып тора алмый.

2. Төп төшенчәләр.
а) стационар булмаган сәүдә объекты - инженерлык-техник тәэминаты челтәрләренә, шул
исәптән җәмәгать туклануы объекты һәм капиталь төзелеш объекты булмаган хезмәт күрсәтү
объекты булу-булмауга яисә тоташтырылмауга (технологик тоташуга) карамастан, җир белән
бәйле булмаган вакытлыча корылмадан, корылмадан, корылмадан, конструкциядән яки
җайланмадан торган сәүдә объекты. Стационар булмаган сәүдә объектлары күчемсез милек булып
тормый, техник инвентаризация бюросында техник исәпкә алынмый, аларга хокук күчемсез
милеккә һәм аның белән алыш-бирешләргә хокукларның бердәм дәүләт реестрында теркәлергә
тиеш түгел;
б) стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру схемасы (алга таба – НТО) - Питрәч
муниципаль районы Башкарма комитеты (алга таба - Башкарма комитет) тарафыннан эшләнгән
һәм расланган, адреслы ориентир, НТО реестр номеры, НТО профиле, НТО урнашу урынының иң
чик мәйданы булган текстлардан (таблицадан) торган хокукый акт;
в) павильон-сәүдә залы булган һәм сатучыларның бер яки берничә эш урынына исәпләнгән
стационар булмаган сәүдә объекты (100 кв.м. га кадәр). Павильон булырга мөмкин бина саклау
өчен товар запасы;
г) эчендә сатучының бер эш урыны җиһазландырылган һәм товар запасын саклауны
гамәлгә ашыручы ябык пространстволы сәүдә залыннан башка корылмадан торган киоскстационар булмаган сәүдә объекты;
д) сәүдә палаткасы - сәүдә итүнең бер көненә сатучыларның эш урыннарын һәм товар
запасын урнаштыру өчен билгеләнгән, эчке киңлекне барлыкка китерә торган җиңел төзелә торган
җыелма-разборная конструкция;
е) стационар булмаган сәүдә объекты профиле - товарларның бер төркемен сату яки
схемада каралган хезмәтләрнең бер төрен күрсәтү буенча сәүдә эшчәнлеге төре.

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районында стационар
булмаган сәүдә объектларын урнаштыру схемасында каралган стационар
булмаган сәүдә объектлары исемлеге
Реестр
номер
ы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

Адрес һәм
координаталар
Питрәч авылы,
Мелиораторлар ур., 4
йорт янында
55°45'17.9"N
49°39'04.6"E
Питрәч авылы, Совет
ур., 9 йорт янында
55°44'53.5"N
49°39'12.1"E
Питрәч авылы, Совет
ур., 25 йорт янында
55°44'57.0"N
49°39'23.4"E
Питрәч авылы, Гаврилов
ур., 1 йорт янында
55°45'07.7"N
49°39'05.1"E
Питрәч авылы, Яшьләр
ур., 2а йорты янында
55°45'09.6"N
49°39'03.1"E
Питрәч авылы, Казан ур.
янында
55°45'29.6"N
49°39'02.9"E
Питрәч авылы, Җиңүгә
65 ел ур., 4 җ/у янында
55°46'42.1"N
49°38'26.8"E
Богородский авылы,
Үзәк ур., 41 йорт янында
55°44'36.9"N
49°23'07.4"E
Көек авылы, 12 Квартал
ур., 5Б йорт янында
55°42'47.1"N
49°21'01.8"E
Кощаково авылы, парк
янында
55°47'51.8"N
49°24'28.3"E
Кощаково авылы, Званка
55°48'35.4"N
49°22'42.5"E
Ленино-Кокушкино
авылы, табиблык

НТО
профиле

НТО тибы

Мәйдан, кв.м

Урнашу
периоды

Товарлар
белән сәүдә
итү

Киоск

25 кадәр

Ел әйләнәсе

Товарлар
белән сәүдә
итү

Павильон

60 кадәр

Ел әйләнәсе

Товарлар
белән сәүдә
итү

Киоск

25 кадәр

Ел әйләнәсе

Товарлар
белән сәүдә
итү

Павильон

35 кадәр

Ел әйләнәсе

Товарлар
белән сәүдә
итү

Павильон

25 кадәр

Ел әйләнәсе

Татлы мамык,
су, туңдырма
белән сәүдә
итү.

Сәүдә
палаткасы

10 кадәр

1 майдан 1
октябрьгә
кадәр

Товарлар
белән сәүдә
итү

Павильон

30 кадәр

Ел әйләнәсе

Товарлар
белән сәүдә
итү

Павильон

25 кадәр

Ел әйләнәсе

Товарлар
белән сәүдә
итү

Павильон

30 кадәр

Ел әйләнәсе

Сәүдә
палаткасы

10 кадәр

1 майдан 1
октябрьгә
кадәр

Павильон

25 кадәр

Ел әйләнәсе

Павильон

30 кадәр

Ел әйләнәсе.

Татлы мамык,
су, туңдырма
белән сәүдә
итү.
Товарлар
белән сәүдә
итү
Товарлар
белән сәүдә

13

14

15.

амбулаториясе янында
55°49'14.2"N
49°41'36.0"E
Ленино-Кокушкино
авылы, «Балачак» паркы
янында
55°49'28.7"N
49°41'50.8"E
Иске Шигали авылы,
Үзәк урамы, 1А йорт
янында
55°49'21.1"N
49°30'57.9"E
Яңа Шигали авылы
"Заречье" СНТ янында
55°46'14.1"N
49°30'48.8"E

итү

Татлы мамык,
су, туңдырма
белән сәүдә
итү.

Сәүдә
палаткасы

10 кадәр

1 майдан 1
октябрьгә
кадәр

Товарлар
белән сәүдә
итү

Павильон

25 кадәр

Ел әйләнәсе

Товарлар
белән сәүдә
итү

Павильон

30 кадәр

Ел әйләнәсе

