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              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                      КАРАР 
                    

 

  02 март 2020 ел                                                                                                        № 06 

  

Азнакай шҽһҽре Башкарма комитетының 2016 елның 07 

апрелендҽге 10 номерлы  «Азнакай шҽһҽре 

территориясендҽ стационар булмаган сҽүдҽ объектларын, 

җҽмҽгать туклануы объектларын һҽм хезмҽт күрсҽтү 

объектларын урнаштыру схемасын раслау турында» 

карары белҽн расланган Азнакай шҽһҽре территориясендҽ 

стационар булмаган сҽүдҽ объектларын, җҽмҽгать 

туклануы объектларын һҽм хезмҽт күрсҽтү объектларын 

урнаштыру схемасына үзгҽрешлҽр кертү турында 

(28.10.2016 ел, № 34, 11.05.2017 ел, № 16, 11.03.2019 ел, № 

07 карарлар редакциясендҽ)  

 

     Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 13 

августындагы 553 номерлы «Муниципаль милектҽге җирлҽрдҽ яки җир 

кишҽрлеклҽрендҽ, шулай ук дҽүлҽт милке чиклҽнмҽгҽн җирлҽрдҽ яисҽ җир 

кишҽрлеклҽрендҽ стационар булмаган сҽүдҽ объектларын урнаштыру тҽртибен 

раслау турында» карарын үтҽү йөзеннҽн карар бирҽ: 

         1. Азнакай шҽһҽре Башкарма комитетының 2016 елның 07 апрелендҽге 10 

номерлы  «Азнакай шҽһҽре территориясендҽ стационар булмаган сҽүдҽ 

объектларын, җҽмҽгать туклануы объектларын һҽм хезмҽт күрсҽтү объектларын 

урнаштыру схемасын раслау турында» карары белҽн расланган Азнакай шҽһҽре 

территориясендҽ стационар булмаган сҽүдҽ объектларын, җҽмҽгать туклануы 

объектларын һҽм хезмҽт күрсҽтү объектларын урнаштыру схемасына (28.10.2016 ел, 

№ 34, 11.05.2017 ел, № 16, 11.03.2019 ел, № 07 карарлар редакциясендҽ)  үзгҽрешлҽр 

кертергҽ.  

          2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы сҽнҽгать һҽм сҽүдҽ 

министрлыгының рҽсми сайтында урнаштырырга, «Татарстан Республикасы 

хокукый мҽгълүматының рҽсми порталында» веб-адрес буенча урнаштырырга: 

http://pravo.tatarstan.ru/http://pravo.tatarstan.ru Азнакай муниципаль районының рҽсми 

сайтында интернет - телекоммуникация челтҽрендҽ веб-адрес буенча урнаштырырга 

мөмкин: http: //aznakayevo. tatar. ru. 

5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемдҽ калдырам. 

   

 

Җитҽкчесе                                                                                          М. И. Солтанов 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://aznakayevo.tatar.ru/


Азнакай шҽһҽре Башкарма комитеты 

 карарыны кушымта  

_ _ _ _ _ ______________20____  
 

 

Азнакай шҽһҽре территориясендҽ  сезонлы стационар булмаган сҽүдҽ объектларын, җҽмҽгать туклануы объектларын урнаштыру 

схемасы  
  

№ 

т/б 

Стационар булмаган сҽүдҽ 

объектларының адресы, 

урыны/нокталарның координаталары 

Сҽүдҽ эшчҽнлеге төре 

/сатыла торган товарның 

ассортименты/тибы 

Сезонлы 

стационар 

булмаган сҽүдҽ 

объектының 

мҽйданы (кв. 

м.)  

Сезонлы стационар 

булмаган сҽүдҽ объектын 

урнаштыру хокукын сату-

алу шартнамҽсе төзелгҽн 

Срок, көн/вакыт   

Сезонлы булмаган сҽүдҽ объектын 

куллану 

1 Азнакай шҽһҽре, Шҽйхетдинов 

ур., 7 нче Тимер юл мҽйданчыгы)/ 

 Киңлек: 54,8501° озынлык: 

 53,0903° 

Сҽүдҽ ноктасы сату 

буенча яшелчҽ, җилҽк-

җимеш, җилҽк-җимеш, 

яшел тҽмлҽткечлҽр/сҽүдҽ 

палаткасы 

10 200/апрель-октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

2 Азнакай шҽһҽре, Шҽйхетдинов 

ур., 7 нче Тимер юл мҽйданчыгы) 

/  

Киңлек: 54,8501° озынлык: 

 53,0902° 

Бахчевой развал/автолавка  15 123/июль-октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

3 Азнакай ш., Шҽйхетдинов ур. ,2 

йорт, «Фруктовый Рай» кибете 

янындагы территория/ 

Киңлек: 54,8509° озынлык: 

 53,0949 сум 

Бахчевой развал/автолавка  15 123/июль-октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

4 Азнакай шҽһҽре, Нефтьчелҽр ур.  

(20-нче номерлы тимер юл 

янындагы мҽйдан)/  

Киңлек: 54,8559° озынлык: 

 53,0809°     

Яшелчҽ, җилҽк-җимеш, 

җилҽк-җимеш, яшел 

тҽмлҽткечлҽр, бахчевых 

культуралар сату буенча 

сҽүдҽ ноктасы/сҽүдҽ 

палатасы 

10 200/апрель-октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

5 Азнакай ш., М. Җҽлил ур., "Гаяз" 

кибете янындагы мҽйданчык)/ 

Бахчевой развал/автолавка  15 123/июль-октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 



Киңлек: 54,8626° озынлык 

: 53,1048° 

субъектлары өчен 

6 Азнакай ш., (Хҽсҽнов ур., Ленин 

ур.) тыкрык, йорт мҽйданчыгы  

№ 31 /  

Киңлек: 54,8529° озынлык: 

 53,0784°  

Яшелчҽ, җилҽк-җимеш, 

җилҽк-җимеш, яшел 

тҽмлҽткечлҽр, бахчевых 

культуралар сату буенча 

сҽүдҽ ноктасы/сҽүдҽ 

палатасы 

10 200/ апрель-октябрь  сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

7 Азнакай шҽһҽре, Ленин ур. 31 

һҽм 33 номерлы йортлар 

арасында мҽйданчык / 

Киңлек: 54,852° озынлык: 

 53,078 кг 

Яшелчҽ, җилҽк-җимеш, 

җилҽк-җимеш, яшел 

тҽмлҽткечлҽр, бахчевых 

культуралар сату буенча 

сҽүдҽ ноктасы/сҽүдҽ 

палатасы 

10 200/ апрель-октябрь  сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

8 Азнакай ш., Ленин ур., 35-нче 

йорт янындагы мҽйданчык / 

Киңлек: 54,8513°озынлык: 

 53,0777° 

Яшелчҽ, җилҽк-җимеш, 

җилҽк-җимеш, яшел 

тҽмлҽткечлҽр, бахчевых 

культуралар сату буенча 

сҽүдҽ ноктасы/сҽүдҽ 

палатасы 

10 200/ апрель-октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

9 Азнакай ш., Хҽсҽнов ур., 2 нче 

йорт янындагы мҽйданчык / 

Киңлек: 54,8533° озынлык 

: 53,0724° 

Сҽүдҽ ноктасы сату 

буенча яшелчҽ, җилҽк-

җимеш, җилҽк-җимеш, 

яшел тҽмлҽткечлҽр/сҽүдҽ 

палаткасы 

10 200/ апрель-октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

10 Азнакай ш., Хҽсҽншина ур., 14Б 

(мҽйдан   

янында реклама яктырту 

тартмасы челтҽре-форматы)/ 

Киңлек: 54,8565° озынлык 

: 53,0696 ел 

Бахчевой развал/автолавка  15 123/июль-октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

11 Азнакай шҽһҽре,  

Татарстан Мҽйданы  /  

Киңлек: 54,8586° озынлык: 

 53,0798°  

Сҽүдҽ ноктасы сату 

буенча прохладительных 

эчемлеклҽр (су, куас) 

/лоток, зонтик, сҽүдҽ 

палатасы 

10 123/май-август сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 



12 Азнакай шҽһҽре,  

Татарстан Мҽйданы / 

Киңлек: 54,858° озынлык: 

 53,0796    

Сҽүдҽ ноктасы сату 

буенча туңдырма/лоток, 

зонтик, сҽүдҽ палаткасы  

10 123/май-август сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

13 Азнакай шҽһҽре,  

автовокзал артындагы территория 

"Марс" кафесы янында / 

Киңлек: 54,8466° озынлык 

: 53,0763 сум 

Бахчевой развал/ 

автолавка  

15 123/июль-октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

14 Азнакай шҽһҽре,  

автовокзал артындагы территория 

"Марс" кафесы янында /  

Киңлек: 54,8465° озынлык: 

 53,0767° 

Сҽүдҽ ноктасы сату 

буенча тере кош-корт/ 

автолавка 

 

15 200/апрель-октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

15 Азнакай шҽһҽре,  

автовокзал артындагы территория 

"Марс" кафесы янында /  

Киңлек: 54,847° озынлык: 

 53,0767° 

Сҽүдҽ ноктасы сату 

буенча утын/ машина 

 

15 365/ гыйнвар-декабрь сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

16 Азнакай шҽһҽре, Ҽлмҽт тракты 

ур.  "Дуслык" кафесы янындагы 

территория»  /  

Киңлек: 54,8677° озынлык: 

 53,0449 сум 

Сҽүдҽ ноктасы сату 

буенча утын/ машина 

 

15 365/ гыйнвар-декабрь сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

17 Азнакай шҽһҽре, Ҽлмҽт тракты 

ур.  "Дуслык" кафесы янындагы 

территория»  /  

Киңлек: 54,8677° озынлык: 

 53,0452° 

 

Сҽүдҽ ноктасы сату 

буенча тере кош-корт/ 

автолавка 

 

15 200/ апрель-октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

18 Азнакай ш., Ҽлмҽт тракты ур., 

«Сим-Сим " кибете янында/  

Киңлек: 54,8698° озынлык: 

 53,0658° 

Бахчевой развал/автолавка  15 123/июль-октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

19 Азнакай ш., Ҽлмҽт тракты ур., 

«Милҽш» чишмҽсе янындагы 

Салкынча эчемлеклҽр, 

тҽм-томнар, туңдырма 

100  183/апрель-сентябрь  

 

сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 



территория/ 

Киңлек: 54,8698° озынлык: 

 53,0637° 

сату буенча сҽүдҽ 

ноктасы/шатер   

субъектлары өчен 

20 Азнакай шҽһҽре,  

автовокзал артындагы 

территория,  

“Марс " кафесы янында / 

 Киңлек: 54,8471° озынлык 

: 53,0767° 

Салкынча эчемлеклҽр, 

тҽм-томнар, туңдырма 

сату буенча сҽүдҽ 

ноктасы/шатер   

100  183/апрель-сентябрь  

 

сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

 
 


