


Татарстан Республикасы 
Түбән Кама мунципаль районы  
Башкарма комитетының 
2020 елның 25-нче март 
198-нче номерлы карарына 
1-нче кушымта 

 
Түбән Кама шәһәре территориясендә  

стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру 
 схемасы 

  

т/с 
Характеристика 

(җир кишәрлегенең 
кадастр номеры) 

Урнашу урыны Специальләшү Объектны файдалану 

Сәүдә павильоннары 
66 мәйданы 47 кв.м Түбән Кама шәһәре, 

 «Мир» кибетенә янкорма, 
Химиклар пр., 44а  

азык-төлек һәм азык-төлек булмаган 
товарлар сату павильоны 

Эшмәкәрлек субъектлары 

67 мәйданы 40 кв.м Түбән Кама шәһәре, 
Студентлар ур., 

«Шәһәр суды» тукталышы 

«Чәчәкләр» тукталыш павильоны Эшмәкәрлек субъектлары 

68 мәйданы 40 кв.м Түбән Кама шәһәре, 
Төзүчеләр пр., 

«Меркурий» СҮ тукталышы 

«Чәчәкләр» тукталыш павильоны Эшмәкәрлек субъектлары 

69 мәйданы 40 кв.м Түбән Кама шәһәре, 
 Студентлар ур., 47а, 

          «Радуга» СҮ» тукталышы 

«Чәчәкләр» тукталыш павильоны Эшмәкәрлек субъектлары 

70 мәйданы 40 кв.м  Түбән Кама шәһәре, 
Җиңүнең 30 еллыгы ур., 26/ 

Тынычлык пр.,95, 
 «36 нчы мәктәп» тукталышы 

«Чәчәкләр» тукталыш павильоны Эшмәкәрлек субъектлары 



 
 
 
 
 
 
 

71 мәйданы 40 кв.м Түбән Кама шәһәре, 
Студентлар ур., 34 

«Радуга» СҮ» тукталшы 

«Чәчәкләр» тукталыш павильоны Эшмәкәрлек субъектлары 

72 мәйданы 40 кв.м Түбән Кама шәһәре, 
Корабельная ур.,26 

«Лагуна» күңел ачу комплексы»  
тукталышы 

«Чәчәкләр» тукталыш павильоны Эшмәкәрлек субъектлары 

73 мәйданы 40 кв.м Түбән Кама шәһәре, 
Сөембикә ур.,75 

 «Челны Хлеб» тукталышы 
каршында 

«Чәчәкләр» тукталыш павильоны Эшмәкәрлек субъектлары 

74 мәйданы 40 кв.м Түбән Кама шәһәре, 
Тынычлык пр.,11 

«Банк Аверс» тукталышы 

«Чәчәкләр» тукталыш павильоны Эшмәкәрлек субъектлары 

75 мәйданы 40 кв.м Түбән Кама шәһәре, 
Төзүчеләр пр.,51 

«Эссен» СҮ» тукталышы 

«Чәчәкләр» тукталыш павильоны Эшмәкәрлек субъектлары 

76 мәйданы 24 кв.м Түбән Кама шәһәре, 
МГЭИ бинасының ян ягы, 

Төзүчеләр пр. 

яшелчә һәм җиләк-җимеш сату 
 павильоны 

Эшмәкәрлек субъектлары 

77 мәйданы 32 кв.м Түбән Кама районы, 
Югары Чаллы авылы, 

Яшьләр ур., «Бәрәкәт» кибете 

азык-төлек һәм азык-төлек булмаган 
товарлар сату павильоны 

Эшмәкәрлек субъектлары 

78 К№ 16:30:150308:189 
мәйданы 52 кв.м 

Кама Аланы штп, 
2/13 торак йорт янында, 

«Рыбка» кибете 

азык-төлек һәм азык-төлек булмаган 
товарлар сату павильоны 

Эшмәкәрлек субъектлары 



                                                                                                                                   Татарстан Республикасы 
Түбән Кама мунципаль районы  
Башкарма комитетының 
2020 елның 25-нче март 
198-нче номерлы карарына 
2-нче кушымта 

 
 

Түбән Кама шәһәре территориясендә  
стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру 

 схемасы 
  

 
 
 

т/с 
Характеристика 

(җир кишәрлегенең 
кадастр номеры) 

Урнашу урыны Специальләшү Объектны файдалану 

Аяк киеме ремонтлау буенча киосклар 

23 мәйданы 4 кв.м Түбән Кама шәһәре, 
«Айкон» СҮ янында, Чулман 

ур., 9 

аяк киеме ремонтлау һәм ачкычлар ясау 
буенча павильон 

Эшмәкәрлек субъектлары 

24 мәйданы 6 кв.м 
 

 Түбән Кама шәһәре, 
Химиклар пр., 30б  номерлы 

торак йорт янында 

аяк киеме ремонтлау һәм ачкычлар ясау 
буенча павильон 

Эшмәкәрлек субъектлары 

25 К№ 16:53:040206:140 
мәйданы 8 кв.м 

Түбән Кама шәһәре, 
Химиклар пр.,51 

аяк киеме ремонтлау һәм ачкычлар ясау 
буенча павильон 

Эшмәкәрлек субъектлары 

26 К№ 16:53:040102:107 
мәйданы 9 кв.м 

Түбән Кама шәһәре, 
Сөембикә ур., 14 номерлы 

торак йорт янында 

аяк киеме ремонтлау һәм ачкычлар ясау 
буенча павильон 

Эшмәкәрлек субъектлары 


