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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының» Азнакай шҽһҽре "муниципаль берҽмлеге 

территориясендҽ стационар булмаган сҽүдҽ объектларын 

урнаштыру схемаларын раслау турында 

 

 

              «Россия Федерациясендҽ җирлеgarantF1://22449019.0 үзидарҽ оештыруның 

гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль закон, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «Муниципаль милектҽ булган җирлҽрдҽ 

яки җир кишҽрлеклҽрендҽ, шулай ук дҽүлҽт милке чиклҽнмҽгҽн җирлҽрдҽ яки җир 

кишҽрлеклҽрендҽ стационар булмаган сҽүдҽ объектларын урнаштыру тҽртибен 

раслау турында» 2016 елның 13 августындагы 553 номерлы карары белҽн расланган 

Дҽүлҽт милке чиклҽнмҽгҽн җирлҽрдҽ яисҽ җир кишҽрлеклҽрендҽ стационар 

булмаган сҽүдҽ объектларын урнаштыру тҽртибен раслау хакында": 

  

           1.Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының "Азнакай шҽһҽре 

" муниципаль берҽмлеге территориясендҽ стационар булмаган сҽүдҽ объектларын 

урнаштыру схемасын, № 1 нче кушымта нигезендҽ, расларга. 

 

          2. Ҽлеге карарны "Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми 

порталында"  түбҽндҽге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru интернет телекоммуникация челтҽрендҽ Азнакай муниципаль 

районының рҽсми сайтында веб-адрес буенча урнаштырырга: http: //aznakayevo. 

tatar. ru. 

 

   5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемдҽ калдырам. 

   

 

 

 

 

Җитҽкчесе                                                                                 М. И. Солтанов 
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           КУШЫМТА 

Башкарма комитетының  

Азнакай шҽһҽре Башкарма комитеты   

№        ел 
 

 

Азнакай шҽһҽре территориясендҽ стационар булмаган сҽүдҽ объектларын урнаштыру схемасы  

 
№ 

п/п 

Адрес, стационар булмаган сҽүдҽ 

объектларының урнашу 

урыны/нокталар 

координаталары/җир кишҽрлегенең 

кадастр номеры 

Сҽүдҽ эшчҽнлеге төре 

/сатыла торган товарның 

ассортименты/тибы 

Стационар 

булмаган сҽүдҽ 

объектының 

мҽйданы (кв. м.)  

Стационар булмаган сҽүдҽ 

объектын урнаштыру 

хокукын сату-алу 

шартнамҽсе төзелгҽн срок-

ай 

Стационар булмаган сҽүдҽ 

объектын куллану 

1 Азнакай ш., Ямашев ур., квартал 

эчендҽге территория/  

Киңлек: 54,853° 

Озынлык: 53,0727° 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры И. ш. 

Халиков катнаша. 

Көнкүреш хезмҽтлҽре 

күрсҽтү /аяк киеме 

ремонтлау, ачкычлар 

ясау/киоск   

17 60 сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

2 Азнакай шҽһҽре, Тукай ур., 1Б / 

Киңлек: 54,8532° 

Озынлык: 53,0625° 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры И. ш. 

Халиков катнаша. 

Көнкүреш хезмҽтлҽре 

күрсҽтү буенча сҽүдҽ 

объекты /аяк киеме 

ремонтлау/ киоск    

6 60 сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

3 Азнакай шҽһҽре, Ленин ур., 27Б / 

 Киңлек: 54,8544° 

Озынлык: 53,0789 сум 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры И. ш. 

Халиков катнаша. 

Көнкүреш хезмҽтлҽре 

күрсҽтү буенча сҽүдҽ 

объекты /аяк киеме 

ремонтлау/ киоск    

8 60 сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

4 Азнакай ш., Ленин ур., 32, 

квартал эчендҽге территория / 

Киңлек: 54,8542° 

Озынлык: 53,0775 сум 

Татарстан Республикасы 

Көнкүреш хезмҽтлҽре 

күрсҽтү буенча сҽүдҽ 

объекты /аяк киеме 

ремонтлау/ киоск    

9 60 сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 



Премьер-министры И. ш. 

Халиков катнаша. 

5 Азнакай шҽһҽре, Болгар ур. 

(24 һҽм 26 йортлар арасында)/  

Киңлек: 54,8547° 

Озынлык: 53,0832° 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры И. ш. 

Халиков катнаша. 

Көнкүреш хезмҽтлҽре 

күрсҽтү буенча сҽүдҽ 

объекты /аяк киеме 

ремонтлау/ киоск    

8 60 сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

6 Азнакай шҽһҽре, Гҽрҽев ур., 43В/  

Киңлек: 54,8631° 

Озынлык: 53,0849 сум 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры И. ш. 

Халиков катнаша. 

Көнкүреш хезмҽтлҽре 

күрсҽтү буенча сҽүдҽ 

объекты /аяк киеме 

ремонтлау/ киоск    

21 60 сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

7 Азнакай шҽһҽре, Гагарин ур., 2Б/ 

Киңлек: 54,8612° 

Озынлык: 53,0547° 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры И. ш. 

Халиков катнаша. 

Сҽнҽгать товарларын сату 

буенча сҽүдҽ объекты/ 

павильон    

65 60 сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

8 Азнакай шҽһҽре, Болгар ур., 4А/ 

Киңлек: 54,8608° 

Озынлык: 53,086° 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры И. ш. 

Халиков катнаша. 

Басма продукция сату 

буенча сҽүдҽ объекты/ 

павильон    

33 60 сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

9 Азнакай шҽһҽре, Ленин ур., 27/  

Киңлек: 54,8537° 

Озынлык: 53,0787° 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры И. ш. 

Халиков катнаша. 

Азык-төлек товарларын 

сату буенча сҽүдҽ 

объекты/ павильон    

23 60 сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 

10 Азнакай шҽһҽре, Тукай ур., 1В/  

Киңлек: 54,8532° 

Озынлык: 53,0625° 

Азык-төлек товарларын 

сату буенча сҽүдҽ 

объекты/ павильон  

22 60 сҽүдҽ эшчҽнлеген алып баручы 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары өчен 



16: 44:010143:1580 

 
 


