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              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                      КАРАР 
                        11.03.2019 ел                                                                               № 07 

  

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

«Азнакай шҽһҽре территориясендҽ стационар булмаган 

сҽүдҽ объектларын, җҽмҽгать туклануы объектларын һҽм 

хезмҽтлҽрне күрсҽтү объектларын урнаштыру схемасын 

раслау турында» 2016 елның 7 апрелендҽге 10 номерлы 

карары белҽн расланган Азнакай шҽһҽре территориясендҽ 

сезонлы стационар булмаган сҽүдҽ объектларын, җҽмҽгать 

туклануы объектларын һҽм объектларны урнаштыру 

схемасына үзгҽреш кертү турында (2017 елның 28 

октябрендҽге 34 номерлы, 2017 елның 11 маендагы 16 

номерлы карарлары редакциясендҽ) 

 

   

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 ел, 13 август, 553 нче карары нигезендҽ карар 

бирҽм: 

         1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Азнакай шҽһҽре 

территориясендҽ стационар булмаган сҽүдҽ объектларын, җҽмҽгать туклануы 

объектларын һҽм хезмҽтлҽрне күрсҽтү объектларын урнаштыру схемасын раслау 

турында» 2016 елның 7 апрелендҽге 10 номерлы карары белҽн расланган Азнакай 

шҽһҽре территориясендҽ сезонлы стационар булмаган сҽүдҽ объектларын, җҽмҽгать 

туклануы объектларын һҽм объектларны урнаштыру схемасына (2017 елның 28 

октябрендҽге 34 номерлы, 2017 елның 11 маендагы 16 номерлы карарлары 

редакциясендҽ) үзгҽрешлҽр кертергҽ. 

          2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы сҽнҽгать һҽм сҽүдҽ 

министрлыгының рҽсми сайтында урнаштырырга, «Татарстан Республикасы 

хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында» түбҽндҽге адрес буенча бастырырга: 

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

мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үзем артыннан калдырам. 

   

 

Җитҽкче                                                                              М.И.Солтанов

http://aznakayevo.tatar.ru/
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Сезонлы стационар булмаган сҽүдҽ объектларын урнаштыру схемасы,  

Азнакай шҽһҽре территориясендҽ җҽмҽгать туклануы объектлары 

№ 

п/п 

Адресы, стационар булмаган сҽүдҽ 

объектларының урнашу 

урыны/нокталары координатлары 

Сҽүдҽ эшчҽнлеге төре 

/сатыла торган товарның 

ассортименты/тип 

Сезонлы 

стационар 

булмаган сҽүдҽ 

объектының 

мҽйданы (кв м.)  

Сезонлы стационар 

булмаган сҽүдҽ объектын, 

көн/чор урнаштыру 

хокукын сату-алу 

шартнамҽсе төзелҽ торган 

вакытка 

Сезонлы стационар булмаган 

сҽүдҽ объектын куллану 

1 Азнакай шҽһҽре, Ҽлмҽт тракты 

урамы, "Милҽүшҽ" чишмҽсе 

янындагы территория»/ 

Киңлек: 54,8698°  

Озынлык: 53,0637° 

Салкын эчемлеклҽр, 

баллы ризыклар, 

туңдырма/шатер сату 

ноктасы 

100  183/апрель-сентябрь  

 

сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

2 Азнакай шҽһҽре,  

автовокзал территориясе,  

Марс " кафесы янында» / 

 Киңлек: 54,8471°  

Озынлык: 53,0767° 

Салкын эчемлеклҽр, 

баллы ризыклар, 

туңдырма/шатер сату 

ноктасы 

100  183/апрель-сентябрь  

 

сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

3 Азнакай шҽһҽре, Шҽйхетдинов 

урамы, (мҽйданчык  

торецтан ж/д № 7)/ 

 Киңлек: 54,8501°  

Озынлык: 53,0903° 

Яшелчҽ, җилҽк-җимеш, 

җилҽк-җимеш, яшел 

тҽмлҽткечлҽр/сҽүдҽ 

палаткасы сату ноктасы 

10 214/апрель-октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

4 Азнакай шҽһҽре, Шҽйхетдинов 

урамы, (мҽйданчык  

торецтан ж/д № 7) /  

Киңлек: 54,8501°  

Озынлык: 53,0902° 

 

автолавка 15 123/июль-октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

5 Азнакай шҽһҽре, Шҽйхетдинов 

урамы, 2 йорт «җилҽк-җимеш 

җҽннҽт " кибете янындагы 

автолавка  15 123/июль-октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 



территория»/ 

Киңлек: 54,8509°  

Озынлык: 53,0949° 

6 Азнакай шҽһҽре, Нефтьчелҽр 

урамы 

(20 нче т/д янындагы мҽйданчык)/  

Киңлек: 54,8559°  

Озынлык: 53,0809° 

Яшелчҽ, җилҽк-җимеш, 

җилҽк-җимеш, яшел 

тҽмлҽткечлҽр, бакча 

культуралар сату 

ноктасы/сҽүдҽ палаткасы 

10 214/апрель - октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

7 Азнакай шҽһҽре, М. Җҽлил урамы 

(«Гаяз " кибете янындагы 

мҽйданчык»)/ 

Киңлек: 54,8626°  

Озынлык: 53,1048° 

автолавка  15 123/июль - октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

8 Азнакай ш., Ленин ур., «Оптима " 

кибете янындагы мҽйданчык» /  

Киңлек: 54,8517°  

Озынлык: 53,0771° 

Яшелчҽ, җилҽк-җимеш, 

җилҽк-җимеш, яшел 

тҽмлҽткечлҽр, бакча 

культуралар сату 

ноктасы/сҽүдҽ палаткасы 

10 214/ апрель - октябрь  сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

9 Азнакай ш., Ленин ур., «Оптима " 

кибете янындагы мҽйданчык» /  

Киңлек: 54,8516°  

Озынлык: 53,077° 

автолавка  15 123/июль-октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

10 Азнакай ш., перекресток 

(Хҽсҽнов ур., Ленин ур.), йорт 

янындагы мҽйданчык  

№ 31 /  

Киңлек: 54,8529°Долгота: 

53,0784°  

Яшелчҽ, җилҽк-җимеш, 

җилҽк-җимеш, яшел 

тҽмлҽткечлҽр, бакча 

культуралар сату 

ноктасы/сҽүдҽ палаткасы 

10 214/ апрель - октябрь  сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

11 Азнакай ш., Ленин ур., 31 һҽм 

33нче йортлар арасында 

мҽйданчык / 

Киңлек: 54,852°  

Озынлык: 53,078° 

Яшелчҽ, җилҽк-җимеш, 

җилҽк-җимеш, яшел 

тҽмлҽткечлҽр,бакчакульту

ралар сату ноктасы/сҽүдҽ 

палаткасы 

10 214/ апрель - октябрь  сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

12 Азнакай ш., Ленин ур., 31 һҽм 

33нче йортлар арасында 

мҽйданчык / 

Яшелчҽ, җилҽк-җимеш, 

җилҽк-җимеш, яшел 

тҽмлҽткечлҽр, бакча 

10 214/ апрель - октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 



Киңлек: 54,8519°  

Озынлык: 53,0779° 

культуралар сату 

ноктасы/сҽүдҽ палаткасы 

13 Азнакай шҽһҽре, Хҽсҽнов урамы, 

2 нче йорт янындагы мҽйданчык / 

Киңлек: 54,8533°  

Долгота: 53,0724° 

Яшелчҽ, җилҽк-җимеш, 

җилҽк-җимеш, яшел 

тҽмлҽткечлҽр/сҽүдҽ 

палаткасы сату ноктасы 

10 214/ апрель - октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

14 Азнакай шҽһҽре, Хҽсҽнов урамы, 

2 нче йорт янындагы мҽйданчык / 

Киңлек: 54,8533°  

Долгота: 53,0723° 

автолавка  15 123/июль-октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

15 Азнакай ш., Хҽсҽншина ур., 14Б 

(мҽйданчык  

челтҽрнең реклама корабы 

янында-формат)/ 

Киңлек: 54,8565°  

Озынлык: 53,0696° 

автолавка  15 123/июль-октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

16 Азнакай шҽһҽре,  

Татарстан Мҽйданы /  

Киңлек: 54,8586°  

Озынлык: 53,0798° 

Салкын эчемлеклҽр (су, 

куас) /лоток, зонтик, сҽүдҽ 

палаткасы 

10 123/май - август сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

17 Азнакай шҽһҽре,  

Татарстан Мҽйданы /  

Киңлек: 54,8585°  

Долгота: 53,0797° 

Тиз ҽзерлҽнҽ торган 

продукция сату буенча 

сҽүдҽ ноктасы (һава 

кукуруз, шикҽр ваты һ. б.) 

/лоток, зонтик, сҽүдҽ 

палаткасы 

10 123/май - август сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

18 Азнакай шҽһҽре,  

Татарстан Мҽйданы / 

Киңлек: 54,858°  

Озынлык: 53,0796° 

Сату ноктасы 

туңдырма/лоток, зонтик, 

сҽүдҽ палаткасы 

10 123/май - август сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

19 Азнакай шҽһҽре,  

автовокзал территориясе, "Марс" 

кафесы янында» / 

Киңлек: 54,8466°  

Озынлык: 53,0763° 

автолавка  15 123/июль - октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

20 Азнакай шҽһҽре,  Сҽүдҽ ноктасы гамҽлгҽ 15 214/ апрель - октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 



автовокзал территориясе, "Марс" 

кафесы янында» /  

Киңлек: 54,8465°  

Озынлык: 53,0767° 

ашыру буенча тере кош/ 

автолавка 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

21 Азнакай шҽһҽре,  

автовокзал территориясе, "Марс" 

кафесы янында» /  

Киңлек: 54,8468°  

Озынлык: 53,0765° 

балык сату буенча сҽүдҽ 

ноктасы/ автолавка 

15 151/ ноябрь - март сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

22 Азнакай шҽһҽре,  

автовокзал территориясе, "Марс" 

кафесы янында» /  

Киңлек: 54,847°  

Озынлык: 53,0767° 

Утын/ автомашина сату 

буенча сҽүдҽ ноктасы 

15 365/ январь -  декабрь сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

23 Азнакай ш., Ҽлмҽт тракты ур., 

Дуслык " кафесы янындагы 

территория» /  

Киңлек: 54,8677°  

Озынлык: 53,0449° 

Утын/ автомашина сату 

буенча сҽүдҽ ноктасы 

15 365/ январь - декабрь сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

24 Азнакай ш., Ҽлмҽт тракты ур., 

Дуслык " кафесы янындагы 

территория» /  

Киңлек: 54,8677°  

Озынлык: 53,0452° 

Сҽүдҽ ноктасы гамҽлгҽ 

ашыру буенча тере кош/ 

автолавка 

15 214/ апрель - октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

25 Азнакай ш., Ҽлмҽт тракты ур., 

«Сим-Сим " кибете янында»/  

Киңлек: 54,8698°  

Озынлык: 53,0658 

автолавка  15 123/июль-октябрь сҽүдҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ 

ашыручы кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектлары өчен 

 
 


