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Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә реклама конструкцияләрен 

урнаштыру схемасына үзгәрешләр кертү 

Тәртибен раслау турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы,   

«Реклама турында» 2006 елның 13 мартындагы 38-Ф3 номерлы  Федераль 

законнар, «Реклама турында» 2006 елның 13 мартындагы 38-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезләмәләрен гамәлгә ашыру чаралары хакында» Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 30 ноябрендәге 939нчы 

номерлы карары белән «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1."Лениногорск муниципаль районы” территориясендә реклама 

конструкцияләрен урнаштыру схемасына үзгәрешләр кертү тәртибен, әлеге 

карарга кушымта нигезендә, расларга. 

 

2.Әлеге карарны рәсми публикатор - «Лениногорские вести» газетасында 

бастырып чыгарырга һәм Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында  

(http://Ieninoqorsk.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүмат рәсми порталында (pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга. 

 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны «Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының архитектура һәм 

шәһәр төзелеше бүлеге җитәкчесенә йөкләргә. 

 

 

 

 

Җитәкче   Н.Р.  Залаков 

 
И.Р. Хәйбрахманов 

5-44-72



 

Расланды 

 

“Лениногорск муниципаль районы” 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты карары белән  

2019 елның «07» марты № 275 

 

 

 

Лениногорск муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен 

урнаштыру схемасына үзгәрешләр кертү  

Тәртибе 

 

 

 

1.Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Әлеге тәртип Лениногорск муниципаль районы территориясендә 

реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасына (алга таба - Схема), милек 

формасына бәйсез рәвештә, җир кишәрлекләрендә, шулай ук Татарстан 

Республикасы милкендәге һәм муниципаль милектә булган биналарда яки 

башка күчемсез милек биналарында, реклама конструкцияләренең типларында 

һәм төрләрендә урнаштыру рөхсәт ителә торган реклама конструкцияләрен 

урнаштыру урыннарын билгеләү максатларында үзгәрешләр кертү 

процедурасын билгели.  

1.2. Схемага үзгәрешләр кертүне «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының архитектура һәм шәһәр 

төзелеше бүлеге башкара (алга таба - архитектура бүлеге). 

1.3.Схемага үзгәрешләр кертү архитектура бүлеге, милекче яки тиешле 

күчемсез мөлкәтнең башка законлы хуҗасы инициативасы буенча елга ике 

тапкыр гына гамәлгә ашырыла, аңа реклама конструкциясе кушыла, яисә 

милекченең яки тиешле күчемсез мөлкәтнең башка законлы хуҗасының 

ризалыгы алына торган реклама конструкциясе хуҗасы (алга таба - 

кызыксынган зат, мөрәҗәгать итүче) кушыла. 

1.4.Схемага кертелә торган үзгәрешләр Татарстан Республикасы Төзелеш, 

архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы (алга таба - вәкаләтле 

орган) белән алдан килештерелергә тиеш.  

 

 

2.Схемага үзгәрешләр кертү өчен кирәкле документлар исемлеге 

 

 

2.1.  Реклама конструкциясен урнаштыру урынын кертү өлешендә 

схемага үзгәрешләр кертелгән очракта кызыксынган зат (архитектура 

бүлегеннән тыш) шәхсән яки ышанычлы зат архитектура бүлегенә әлеге 

Тәртипкә 1 нче кушымта нигезендә схемага үзгәрешләр кертү турында язмача 
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гариза бирә. 

2.2. Җир асты инженер челтәрләреннән файдаланучы оешмаларның 

язма килешүләрен раслау (кирәк булганда, аерым торган реклама 

конструкциясе өчен); 

2.1 пунктта күрсәтелгән гаризага түбәндәге документлар теркәлә: 

шәхесне раслаучы документ (карау өчен); 

вәкил вәкаләтләрен раслый торган документ - төп нөсхәне күрсәткән очракта 

күчермәдә (әгәр мөрәҗәгать итүче исеменнән вәкил эшли икән); 

гариза бирүче турында мәгълүматлар урын алган документлар: паспортның 

(фотосурәтле һәм яшәү урыны буенча соңгы теркәү урыны белән аерылышу) 

күчермәләре, салым органында исәпкә кую турында таныклык (шәхси эшкуар 

булмаган физик зат өчен); 

әлеге тәртип буенча 3, 4 яки 5 нче кушымталары нигезендә форма буенча 

җиргә китерелгән реклама конструкциясенең график сурәте; 

әгәр мөрәҗәгать итүче күчемсез милек хуҗасы яисә бүтән законлы 

хуҗасының әлеге мөлкәткә Күчемсез мөлкәтнең хуҗасы яисә аның законлы 

хуҗасы булмаса, әлеге милеккә кушылуга язма рәвештә рөхсәтен раслау 

турында. Язмача ризалыгы булырга тиеш күрсәтелгән турында мәгълүматлар 

төп характеристиках һәм теркәлгән хокуклары объект күчемсез милек. Язма 

ризалык, әгәр реклама конструкциясе беркетелә торган күчемсез милек 

муниципаль милектә яки гомуми файдаланудагы җир кишәрлегендә, 

Лениногорск муниципаль районының җирле үзидарә органнары ия булган 

дәүләт милке хокукы чикләнмәгән һәм күрсәтмә хокукы булган күчемсез милек 

таләп ителми; 

Күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән күчемсез милек 

объектына хокук билгеләүче документлар күчермәләре; 

җир асты инженер челтәрләреннән файдаланучы оешмаларның язма 

килешүләрен раслау (кирәк булганда, аерым торган реклама конструкциясе 

өчен); 

     2.3. Кызыксынган зат (архитектура бүлегеннән тыш) муниципаль милектә 

билгеләнмәгән реклама конструкциясен урнаштыру урынын төшереп калдыру 

өлешендә схемага үзгәрешләр кертелгән очракта, шәхсән яки ышанычлы зат 

аша архитектура бүлегенә әлеге Тәртипкә 2 нче кушымта нигезендә схемага 

үзгәрешләр кертү турында гариза тапшыра. 

    2.4. 2.3 пунктында күрсәтелгән гаризага түбәндәге документлар теркәлә: 

шәхесне раслаучы документ (күзәтү өчен); 

вәкил вәкаләтләрен раслый торган документ - төп нөсхәне күрсәткән очракта 

күчермәдә (әгәр мөрәҗәгать итүче исеменнән вәкил эшли икән); 

гариза бирүче турында мәгълүматлар урын алган документлар: паспортның 

(фотосурәтле һәм яшәү урыны буенча соңгы теркәү урыны белән аерылышу) 

күчермәләре, салым органында исәпкә кую турында таныклык (шәхси эшкуар 

булмаган физик зат өчен); 

әгәр мөрәҗәгать итүче күчемсез милекнең хуҗасы яисә бүтән законлы 

хуҗасының рөхсәтеннән язма рәвештә, әгәр мөрәҗәгать итүче күчемсез 

мөлкәтнең хуҗасы яисә бүтән законлы хуҗасы булмаса, реклама 
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конструкциясен урнаштыру урыныннан чыгармауга раслау турында; 

Күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән күчемсез милек 

объектына хокук билгеләүче документлар күчермәләре; 

әгәр мондый килешү төзелгән булса, күчемсез милек хуҗасы яки күчемсез 

мөлкәтнең башка законлы хуҗасы һәм реклама конструкциясе хуҗасы 

арасында төзелгән шартнамәнең туктатылуын раслый торган документ. 

    2.5. Гариза һәм документлар пакеты кызыксынган зат тарафыннан һәр 

реклама конструкциясенә аерым бирелә. 

 

3.Схемага үзгәрешләр кертү өчен кирәкле документларны кире кагу өчен 

нигез 

 

        3.1. Схемага үзгәрешләр кертү өчен кирәкле документларны кире кагу 

өчен нигез: 

3.1.1. документларны тиешенчә тапшырмау; 

3.1.2. тапшырылган документларның әлеге Тәртипнең 2.2, 2.4 

пунктларында күрсәтелгән документлар исемлегенә туры килмәве; 

3.1.3. гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда теркәлмәгән 

төзәтүләр, аларның эчтәлеген аңларга мөмкинлек бирми торган җитди 

төзәтмәләр бар; 

3.1.4. мәгълүматларның булмавы, текстның укылмавы, заявитель тәкъдим 

иткән документлардагы мәгълүматның дөрес булмавы; 

3.1.5. документларны тиешле органга тапшырмау; 

3.1.6. мөрәҗәгать итүче тәкъдим иткән документларда дөрес булмаган 

мәгълүматны ачыклау. 

3.2. Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, 

архитектура бүлеге мөрәҗәгать итүчегә гаризаны теркәү өчен каршылыклар 

булуы турында хәбәр итә һәм документларны гариза кергән вакыттан алып 3 эш 

көне эчендә кабул итүдән баш тарту өчен бирелгән нигезләрнең эчтәлеген 

язмача аңлату белән документлар кире кайтара. 

 

    4.Схемага үзгәрешләр кертү өчен кирәкле документларны карау 

           

4.1. Схемага үзгәрешләр кертү өчен кирәкле документларны Лениногорск 

муниципаль районы Башкарма комитеты (Алга таба – Башкарма комитет) 

карый. 

4.2. Схемага үзгәрешләр кертү турында гариза теркәлгәннән соң 30 көннән 

дә соңга калмыйча, архитектура бүлеге мөрәҗәгать итүчегә гаризаны һәм 

документларны карап тикшерүгә алу һәм аларны карау сроклары турында хәбәр 

итә. 

4.3. Схемага үзгәрешләр кертү (кертүдән баш тарту) турындагы карар кабул 

ителгән карар турында хәбәрнамәгә кул куйганнан соң, кызыксынган затка биш 

эш көне эчендә архитектура бүлеге тарафыннан җибәрелә. 

 

5. Схемага үзгәрешләр кертүдән баш тарту нигезләре 
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          5.1. Реклама конструкциясен урнаштыру урынын кертү өлешендә схемага 

үзгәрешләр кертүдән баш тарту турындагы карар Башкарма комитет 

тарафыннан түбәндәге нигезләр буенча кабул ителә: 

            5.1.1. реклама конструкциясен территориаль планлаштыру 

документларына, шәһәр төзелеше нормаларына һәм кагыйдәләренә урнаштыру 

өчен күздә тотылган урыннар; 

            5.1.2.реклама конструкциясе һәм аның территориаль урнаштыру 

проектының техник регламент таләпләренә туры килмәве; 

           5.1.3 транспорт хәрәкәте иминлеге буенча норматив актлар таләпләрен 

бозу; 

         5.1.4.  Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары 

(тарих һәм мәдәният һәйкәлләре) турында Россия Федерациясе законнары 

таләпләрен бозу, аларны саклау һәм куллану; 

5.1.5. Лениногорск муниципаль районында (Лениногорск шәһәре) 

урнашкан төзелешнең тышкы архитектур йөзен бозу, шул исәптән аерым 

торучы реклама конструкцияләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү рөхсәт 

ителми: 

5.1.5.1. зиратлар, җирләү өчен билгеләнгән биналар һәм корылмалар 

территорияләрендә һәм әлеге территорияләрдән 50 метрдан ким аралыкта; 

5.1.5.2. стационар булмаган сәүдә объекты, шәхси яки күпфатирлы торак 

йорт белән шөгыльләнүче җир кишәрлеге чикләрендә; 

5.2.5.3. җир кишәрлегендә, гомуми файдаланудагы территориядән тыш, 6,0 

м ераклыкта, гомуми файдаланудагы территориянең чикләрен билгели торган 

кызыл сызыктан чиктәш җир кишәрлеге чигеннән, чиктәш җирдә урнашканда; 

5.1.5.4. юлның бер ягында гадәттән тыш, зур һәм урта форматтагы реклама 

конструкцияләреннән, шул исәптән биналарда һәм корылмаларда урнашкан 

реклама конструкцияләреннән, түбә җайланмаларыннан тыш, 180,0 м һәм 90,0 

м ераклыкта урнашкан; 

 

5.1.5.5. территорияне Ландшафт оешмасы элементларын үз эченә алган 

яшелләндерелгән территорияләрдә (чәчәк түтәлләре, Альпинария, рокария һ. 

б.); 

5.1.5.6. гомуми файдаланудагы территорияләр чикләреннән бик зур, урта 

форматтагы, афиша конструкцияләре һәм коммуникацион күрсәткечләр;  

 

5.1.5.7. гадәттән тыш, зур һәм урта форматтагы: 

аерым шәһәр әһәмиятендәге территорияләрдә: мәйданчыклар, бакчалар, 

скверлар, бульварлар, парклар, яр буйлары, шулай ук аеруча саклаулы табигый 

территорияләр; 

гыйбадәтханә объектлары территорияләре чикләреннән 100,0 метрдан ким 

ераклыкта; 

5.1.5.8 гадәттән тыш форматтагы: 

бина, корылмалардан 40,0 метрдан ким ераклыкта; 

юлның бер ягында 350,0 м ераклыкта урнашкан; 
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5.1.5.9 туры күремлелек (120 градустан ким булган очракта) торак йортлар, 

мәктәпкәчә, гомуми һәм югары белем бирү, сәламәтлек саклау учреждениеләре, 

халыкка социаль хезмәт күрсәтүнең стационар учреждениеләре тарафыннан 

реклама конструкциясенең мәгълүмат кырының мәгълүмат кырын, әгәр 

реклама конструкциясен урнаштыру урынына ераклык 100,0 метрдан ким булса 

- гадәттән тыш формат өчен, 50,0 м-зур һәм урта формат өчен; 

5.1.5.10 кече формат (җәмәгать транспортын көтү павильоннары составында 

пилоннардан тыш) юлның бер ягында урнашкан, бер-берсеннән 30,0 метрдан 

кимрәк ераклыкта; 

5.1.5.11 форматына карамастан (пилоннардан тыш, бер читтә урнашкан 

җәмәгать транспортын, афиша конструкцияләрен көтү павильоннары 

составында) бер-берсеннән 90,0 метрдан кимрәк ераклыкта урнашкан; 

5.1.6. ниятләнгән реклама конструкциясен урнаштыру урынында реклама 

конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә гамәлдәге рөхсәт 

нигезендә реклама конструкциясе урнаштырылган һәм кулланыла; 

5.1.7. реклама конструкциясен урнаштыру өчен күздә тотылган урынга 

карата элегрәк кызыксынган башка зат схемасына үзгәрешләр кертү турында 

гариза килгән иде; 

5.1.8. Лениногорск муниципаль районы һәм Лениногорск шәһәре 

территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру тәртибе турында 

Нигезләмә белән расланган реклама конструкциясен урнаштыруга, реклама 

конструкцияләренең типларына туры килмәү күздә тотыла. 

5.1.9. реклама конструкциясен урнаштыруның фаразланган урынына 

элегрәк схеманы кертмәү турында Карар кабул ителгән иде; 

5.1.10. мөрәҗәгать итүче тәкъдим иткән документларда дөрес булмаган 

мәгълүматны ачыклау. 

5.2. Башкарма комитет, гариза бирүче биргән документларда дөрес 

булмаган мәгълүмат ачыкланган очракта, реклама конструкциясен урнаштыру 

урынын төшереп калдыру өлешендә схемага үзгәрешләр кертүдән баш тарту 

турында Карар кабул итә. 

 

6. Схемада үзгәрешләр килештерү, схемада үзгәрешләр раслау 

 

6.1. Архитектура бүлеге схемасына үзгәрешләр кертү буенча Башкарма 

комитет тарафыннан уңай карар кабул иткәндә документларны гамәлдәге 

законнар таләпләренә туры китереп әзерләүне гамәлгә ашыра һәм аны алдан 

килештерү өчен Башкарма комитет карары кабул ителгән көннән соң 10 эш 

көне эчендә вәкаләтле органга җибәрә. 

6.2. Вәкаләтле орган схемага үзгәрешләр кертүне килештерүдән баш тарткан 

очракта архитектура бүлеге, вәкаләтле органның тиешле баш тарту сәбәпләрен 

күрсәтеп, 5 эш көне эчендә схемага үзгәрешләр кертүдән баш тарту турында 

кызыксынган затка хәбәр җибәрә. 

6.3. Вәкаләтле орган алдан килештерелгән Схемадагы үзгәрешләр Башкарма 

комитет карары белән раслана һәм Лениногорск муниципаль районы сайтында 

архитектура бүлеге тарафыннан алдан килештерелгән органның алдан 
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килештерелгән килешүеннән соң 30 эш көненнән дә соңга калмыйча 

урнаштырылырга тиеш. 

_______________________________ 



 

 

 

Кушымта №1 

 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә реклама 

конструкцияләрен урнаштыру 

схемасына үзгәрешләр кертү 

Тәртибенә  

 

 

(Форма) 

 

 

 

 

«Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитеты җитәкчесенә 

 

 

 

 

Лениногорск муниципаль районы территориясендә реклама 

конструкцияләрен урнаштыру схемасына үзгәрешләр кертү турында  

гариза 

 

 
 

№ 

п/п 

     Заявитель турында мәгълүмат 

1.1  Юридик затның исеме 

яки фамилиясе, исеме 

һәм атасының исеме 

(булган очракта) физик 

зат, шул исәптән 

хосусый эшмәкәр булып 

торучы зат 

 



 

 

 

№ 

п/п 

     Заявитель турында мәгълүмат 

1.2  Юридик затның юридик 

адресы яисә физик 

затның яшәү урыны, 

шул исәптән шәхси 

эшмәкәр булып торучы 

(индексы, шәһәр, урам, 

йорт, фатир [офис]); 

почта адресы (булганда) 

(индексы, шәһәр, урам, 

йорт, фатир [офис], 

абонент ящигы) 

 

1.3  ИНН  

1.4  Җитәкченең фамилиясе, 

исеме һәм атасының 

исеме (булганда) 

 

1.5  Телефон/ факс/e-mail  

2  Милекче турында мәгълүматлар 

  Юридик затның исеме  

  яки фамилиясе, исеме 

һәм атасының исеме 

(булганда) физик зат 

 

3  Билгеләнгән реклама конструкциясе турында белешмәләр 
3.1  Тәкъдим ителгән кую 

урыны 

Адрес:  

3.2  Реклама 

конструкциясенең төре 

 

3.3  Мәгълүмати кыр 

мәйданы 

 

4  Килештерүне гамәлгә ашыручы ышанычлы зат турында мәгълүматлар 

4.1  Фамилия, исем һәм 

отчество (булганда) 

 

4.2  Телефон/ факс/е -mail  

5  Реклама конструкциясе хуҗасы реклама конструкциясе кушылган күчемсез милек 

хуҗасы булган очракта күрсәтелә торган белешмәләр 



 

 

 

№ 

п/п 

     Заявитель турында мәгълүмат 

  Күчемсез милек 

объектына яки күчемсез 

милек объектына хокук 

билгели торган 

килешүдә төп 

характеристикалар һәм 

теркәлгән хокуклар 

турында мәгълүматлар 

 

6  Кушымта: 
  Документның исеме Саны 

листов  
   

 

 

Тәкъдим ителгән мәгълүматларның дөреслеген раслыйм. 

Лениногорск муниципаль районы территориясендә реклама 

конструкцияләрен урнаштыру схемасына үзгәрешләр кертү максатларында, 

әлеге гаризада күрсәтелгән һәм минем шундый шәхси мәгълүматлардан 

файдаланмыйча, автоматлаштыру чараларын кулланып яки минем шәхси 

мәгълүматлардан башка эшкәртүгә ризалык бирәм. 

« » 20 ел.                                                            М.У. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                    Кушымта №2 

 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә реклама 

конструкцияләрен урнаштыру 

схемасына үзгәрешләр кертү 

Тәртибенә  

 

 

(Форма) 

 

 

 

 

«Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитеты җитәкчесенә 

 

 

 

 

Лениногорск муниципаль районы территориясендә реклама 

конструкцияләрен урнаштыру схемасына үзгәрешләр кертү турында  

Гариза 

 

 
 

№ 

п/п 

     Заявитель турында мәгълүмат 

1.1  Юридик затның исеме 

яки фамилиясе, исеме 

һәм атасының исеме 

(булган очракта) физик 

зат, шул исәптән 

хосусый эшмәкәр булып 

торучы зат 

 



 

 

 

№ 

п/п 

     Заявитель турында мәгълүмат 

1.2  Юридик затның юридик 

адресы яисә физик 

затның яшәү урыны, 

шул исәптән шәхси 

эшмәкәр булып торучы 

(индексы, шәһәр, урам, 

йорт, фатир [офис]); 

почта адресы (булганда) 

(индексы, шәһәр, урам, 

йорт, фатир [офис], 

абонент ящигы) 

 

1.3  ИНН  

1.4  Җитәкченең фамилиясе, 

исеме һәм атасының 

исеме (булганда) 

 

1.5  Телефон/ факс/e-mail  

2  Милекче турында мәгълүматлар 

  Юридик затның исеме  

  яки фамилиясе, исеме 

һәм атасының исеме 

(булганда) физик зат 

 

3  Билгеләнгән реклама конструкциясе турында белешмәләр 
3.1  Тәкъдим ителгән кую 

урыны 

Адрес:  

3.2  Реклама 

конструкциясенең төре 

 

3.3  Мәгълүмати кыр 

мәйданы 

 

4  Килештерүне гамәлгә ашыручы ышанычлы зат турында мәгълүматлар 

4.1  Фамилия, исем һәм 

отчество (булганда) 

 

4.2  Телефон/ факс/е -mail  

5  Реклама конструкциясе хуҗасы реклама конструкциясе кушылган күчемсез милек 

хуҗасы булган очракта күрсәтелә торган белешмәләр 



 

 

 

№ 

п/п 

     Заявитель турында мәгълүмат 

  Күчемсез милек 

объектына яки күчемсез 

милек объектына хокук 

билгели торган 

килешүдә төп 

характеристикалар һәм 

теркәлгән хокуклар 

турында мәгълүматлар 

 

6  Кушымта: 
  Документның исеме Саны 

листов  
   

 

 

Тәкъдим ителгән мәгълүматларның дөреслеген раслыйм. 

Лениногорск муниципаль районы территориясендә реклама 

конструкцияләрен урнаштыру схемасына үзгәрешләр кертү максатларында, 

әлеге гаризада күрсәтелгән һәм минем шундый шәхси мәгълүматлардан 

файдаланмыйча, автоматлаштыру чараларын кулланып яки минем шәхси 

мәгълүматлардан башка эшкәртүгә ризалык бирәм. 

« » 20 ел.                                                            М.У. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кушымта №3 

 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә реклама 

конструкцияләрен урнаштыру 

схемасына үзгәрешләр кертү 

Тәртибенә  

 

 

(Форма) 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Кушымта №4 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә реклама 

конструкцияләрен урнаштыру 

схемасына үзгәрешләр кертү 

Тәртибенә  

 

 

(Форма) 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Кушымта №5 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә реклама 

конструкцияләрен урнаштыру 

схемасына үзгәрешләр кертү 

Тәртибенә  

 

(Форма) 

 

 



 

 

 

 

 

 


