
 
 

ЮГАРЫ ОСЛАН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕНДҼ 

МҼГЪЛҮМАТ КОНСТРУКЦИЯЛҼРЕН УРНАШТЫРУ ҺҼМ КАРАП 

ТОТУ КАГЫЙДҼЛҼРЕН РАСЛАУ ТУРЫНДА 

 

     Югары Ослан авыл җирлеге территориясендҽ элмҽ конструкциялҽре һҽм элмҽ 

такталары,   мҽгълүмат урнаштыру эшчҽнлеген тҽртипкҽ салу максатларында 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль Закон, 

«Кулланучылар хокукларын яклау турында» 07.02.1992 N 2300-1 РФ Законы, 

Югары Ослан авыл җирлеге Уставы нигезендҽ «Уңайлы шҽһҽр мохите 

формалаштыру» өстенлекле проектын тормышка ашыру кысаларында  

                                                             КАРАР БИРҼМ: 

   1. Югары Ослан авыл җирлеге территориясендҽ элмҽ такталарны һҽм мҽгълүмат 

конструкциялҽрен урнаштыру һҽм карап тоту кагыйдҽлҽрен расларга (1 нче 

кушымта). 

   2. Мҽгълүмати конструкциялҽрнең элмҽ такталары реестры формасын расларга 

(2 нче кушымта). 

   3. Ҽлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында, 

Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында, шулай ук 

Югары Ослан авыл җирлегенең мҽгълүмат стендларында урнаштырырга. 

   4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үземҽ калдырам. 

 

 

 

Югары Ослан авыл җирлеге   

Башкарма комитет җитҽкчесе                                                     Д.В.Котков 
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ЮГАРЫ ОСЛАН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕНДҼ 

КОНСТРУКЦИЯЛҼРНЕ УРНАШТЫРУ ҺҼМ КАРАП ТОТУ 

КАГЫЙДҼЛҼРЕ 

 

      I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

 

   1.1. Югары Ослан авыл җирлеге территориясендҽ мҽгълүмат конструкциялҽрен 

урнаштыру һҽм карап тоту Кагыйдҽлҽре (алга таба - Кагыйдҽлҽр) җирлектҽ 

урнаштырылган мҽгълүмат конструкциялҽренең төрлҽрен билгели, ҽлеге 

мҽгълүмати конструкциялҽргҽ, аларны урнаштыру һҽм карап тотуга карата 

талҽплҽр билгели. Ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең аерылгысыз өлеше булып Кагыйдҽлҽргҽ 

график кушымта (ҽлеге Кагыйдҽгҽ 1 нче кушымта) тора. 

    1.2. Мҽгълүмати конструкция - гражданнарга мҽгълүмат бирү функциясен 

һҽм ҽлеге Кагыйдҽлҽр белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ торган 

төзеклҽндерү объекты. 

   1.3. Югары Ослан авыл җирлеге территориясендҽ түбҽндҽге төр мҽгълүмати 

конструкциялҽрне урнаштыру башкарыла: 

     1.3.1. Адрес хуҗалыгының башка объектлары, шулай ук төбҽк һҽм җирле 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының километрлы участоклары исемнҽре, урам, 

проездлар, тыкрыклар күрсҽткечлҽре, йортлар номерлары күрсҽткечлҽре. 

    1.3.2. Муниципаль берҽмлекнең территориаль бүленеше күрсҽткечлҽре, 

картографик мҽгълүмат күрсҽткечлҽре, шулай ук хҽрҽкҽт маршрутлары 

(схемалары) һҽм район пассажир транспорты расписаниесе күрсҽткечлҽре. 

    1.3.3. Югары Ослан авыл җирлегендҽ җирле үзидарҽ органнары, 

предприятиелҽр, учреждениелҽр урнашкан урыннарның күрсҽткече (элмҽ 

такталары), реклама булмаган халык өчен мҽгълүмат такталары (игъланнар 

такталары). 

    1.3.4. Оешма, шҽхси эшмҽкҽр һҽм (яки) алар тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла 

торган товарларның, күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрнең һҽм (яисҽ) аларның атамасы, 

фирма атамасы, коммерция билгелҽмҽсе, оешма яки шҽхси эшмҽкҽр эшчҽнлеге 

профиле турында мҽгълүматлар булган урында витриналарны, стационар 

булмаган сҽүдҽ объектларының тышкы өслеклҽрендҽ урнашкан яисҽ гамҽлгҽ 

ашырган урында урнаштырыла торган мҽгълүмати конструкциялҽр һҽм (яисҽ) 

алар тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган товарларның, күрсҽтелҽ торган 

хезмҽтлҽрнең һҽм (яисҽ) аларның атамасы (фирма атамасы), коммерция 

билгелҽмҽсе, товар билгесе сурҽте, "Кулланучылар хокукларын яклау турында" 

07.02.1992 ел, № 2300-1 Россия Федерациясе Законы белҽн каралган элмҽ 

такталарга кермҽгҽн, ҽлеге оешманың факттагы урнашуы (эшчҽнлек алып бару 

урыны) турында билгесез затлар даирҽсенҽ хҽбҽр итү максатларында. 



  1.3.5. "Кулланучылар хокукларын яклау турында" 07.02.1992 ел, № 2300-1 

Россия Федерациясе Законында каралган мҽгълүматлар булган мҽгълүмат 

конструкциялҽре (элмҽ). 

   1.3.6. Ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 1.3.4, 1.3.5 пунктларында күрсҽтелгҽн мҽгълүмати 

конструкциялҽрне аерым торучы конструкциялҽр рҽвешендҽ урнаштыру 

оешманың, шҽхси эшмҽкҽрнең эшчҽнлек алып бару урыны булган биналар, 

корылмалар урнашкан җир кишҽрлеге чиклҽрендҽ аларны урнаштыру шарты 

белҽн генҽ рөхсҽт ителҽ, алар турында мҽгълүмат конструкциялҽрендҽ һҽм 

күрсҽтелгҽн биналар, төзелмҽлҽр, корылмалар һҽм җир участогы милек 

хокукында яисҽ башка ҽйбер хокукында. 

Шул ук вакытта мондый аерым торучы конструкциялҽрне урнаштыру шҽһҽр 

төзелеше эшчҽнлеге турындагы закон талҽплҽрен, төзеклҽндерү турындагы 

законнарны үтҽү шарты белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

1.3.4, 1.3.5 пунктларында күрсҽтелгҽн мҽгълүмат конструкциялҽренең тышкы 

кыяфҽте, аерым торучы конструкциялҽр, төрлҽре, параметрлары һҽм 

характеристикалары Югары Ослан авыл җирлеге администрациясе тарафыннан 

билгелҽнгҽн төзелеш өчен рөхсҽт алу талҽп ителми торган территорияне 

төзеклҽндерү объектларының параметрлары һҽм характеристикалары керҽ торган 

төрлҽре, ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 3.3 пункты талҽплҽренҽ туры китереп 

килештерелгҽн мҽгълүмати конструкциянең дизайн-проекты нигезендҽ билгелҽнҽ. 

    1.3.7. Ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 1.3.1 - 1.3.2 пунктларында күрсҽтелгҽн мҽгълүмат 

конструкциялҽренең аерым төрлҽре өчен, авыл җирлеге администрациясе 

тарафыннан типлаштырылган форма, шулай ук аларны урнаштыру принциплары 

билгелҽнергҽ мөмкин. 

    1.3.8. Ҽлеге Тҽртип белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып мҽгълүмати 

конструкциялҽрне урнаштыру рөхсҽт ителми. 

   1.3.9. Югары Ослан авыл җирлеге администрациясенең тиешле норматив акты 

белҽн расланган тышкы кыяфҽтне үзгҽртүне күздҽ тоткан биналарны, 

төзелмҽлҽрне, корылмаларны архитектура-шҽһҽр төзелеше карарын төзегҽндҽ, 

шул исҽптҽн ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 1.3.4 пунктында күрсҽтелгҽн мҽгълүмати 

конструкциялҽрне урнаштыру урыннары, шулай ук аларның төрлҽре һҽм 

габаритлары (озынлыгы, киңлеге, биеклеге һҽм тд.) билгелҽнҽ. 

    1.3.10. Авыл җирлеге территориясендҽ урнашкан мҽгълүмат конструкциялҽре 

куркынычсыз булырга, проектлаштырылырга, техник регламент, төзелеш 

нормалары һҽм кагыйдҽлҽре, дҽүлҽт стандартлары, конструкциялҽренҽ һҽм 

аларны урнаштыруга талҽплҽр, шул исҽптҽн биналарның, төзелмҽлҽрнең, 

корылмаларның тышкы өслеклҽрендҽ, башка билгелҽнгҽн талҽплҽр нигезендҽ 

эшлҽнергҽ һҽм урнаштырылган булырга тиеш, шулай ук торак пунктның тышкы 

архитектур кыяфҽтен бозмаска һҽм алар урнаштырыла торган объектның эстетик 

характеристикасына туры килергҽ тиеш. 

    1.3.11. Ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 1.3.4 пунктында күрсҽтелгҽн мҽгълүмат 

конструкциялҽрендҽ урнаштырылган текстларда (язуларларда), товар 

билгелҽрендҽ һҽм хезмҽт күрсҽтү билгелҽрендҽ, шул исҽптҽн Россия Федерациясе 

территориясендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ теркҽлмҽгҽн чит теллҽрдҽ, мондый 

билгелҽрне куллану Россия Федерациясенең халыкара килешүе белҽн каралган 

очраклардан тыш, куллану тыела. 

 

      II. Мҽгълүмати конструкциялҽрне урнаштыруга талҽплҽр 



 

   2.1. Бер бинаның тышкы өслегендҽ, корылмаларда оешма, юридик зат, шҽхси 

эшмҽкҽр ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 1.3.4 пунктында күрсҽтелгҽн бер мҽгълүмат 

конструкциясен (ҽлеге Кагыйдҽлҽрдҽ каралган очраклардан тыш) билгелҽргҽ 

хокуклы: 

- дивар конструкциясе (мҽгълүмати төзелеш объектларның алгы якларына һҽм 

(яки) аларның конструктив элементларына параллель рҽвештҽ урнаштырыла); 

- консоль конструкциясе (мҽгълүмати төзелеш объектларның алгы якларына һҽм 

(яки) аларның конструктив элементларына перпендикуляр урнашкан); 

- витрина конструкциясе (мҽгълүмат конструкциясе витринада, объектларның 

витринасын пыяла белҽн каплаган эчке ягында урнашкан); 

   2.2. Ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 1.3.4 пунктында күрсҽтелгҽн мҽгълүмати 

конструкциялҽрне авыл җирлеге территориясендҽ сҽүдҽ, мҽдҽни объектларның 

тышкы өслеклҽрендҽ урнаштыру ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 3.3 пункты талҽплҽренҽ 

туры китереп килешенгҽн дизайн-проект нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Шул ук вакытта күрсҽтелгҽн дизайн-проект мҽгълүматны үз эченҽ алырга һҽм 

ҽлеге сҽүдҽ һҽм мҽдҽни объектларның тышкы өслеклҽрендҽ урнаштырыла торган 

барлык мҽгълүмати конструкциялҽрне урнаштырырга тиеш. 

    2.3. Ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 1.3.4 пунктында күрсҽтелгҽн мҽгълүмат 

конструкциялҽре бердҽм конструкция һҽм (яки) бер мҽгълүмати конструкциянең 

үзара бҽйле элементлары комплексы рҽвешендҽ (кушымтаның 1 пункты) 

урнаштырылырга мөмкин. 

   2.4. Оешмалар, хосусый эшмҽкҽрлҽр ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 1.3.4 пунктында 

күрсҽтелгҽн мҽгълүмати конструкциялҽрне фасадның яссылыклы 

участокларында, архитектура элементларыннан ирекле урыннарда бары тик ҽлеге 

оешмалар, шҽхси эшкуарлар билҽгҽн биналарның тиешле физик күлҽмнҽре 

чиклҽрендҽ генҽ урнаштыралар (кушымтаның 2 пункты). 

   2.5. Бер фасадта бер үк вакытта берничҽ оешманың, шҽхси эшмҽкҽрнең  

мҽгълүмати конструкциялҽрен урнаштырганда ҽлеге мҽгълүмат конструкциялҽре 

бердҽм горизонталь линиядҽ (бер дҽрҽҗҽдҽ, биеклектҽ) бер биеклеккҽ 

урнаштырыла (кушымтаның 2 нче пункты). 

    2.6. Мҽгълүмати конструкциялҽр түбҽндҽге элементлардан торырга мөмкин (п 1 

кушымта): 

- мҽгълүмат кыры (текст өлеше); 

- декоратив-сҽнгать элементлары. 

Декоратив-сҽнгать элементларының биеклеге мҽгълүмати конструкциянең текст 

өлеше биеклегеннҽн бер ярым тапкырдан да артмаска тиеш. 

  2.7. Мҽгълүмат конструкциялҽрендҽ яктырту оештырылырга мөмкин. 

Мҽгълүмати конструкциялҽрнең яктыртуы җемелдҽүле булырга, торак бина 

тҽрҽзҽлҽренҽ турыдан – туры юнҽлдерелгҽн нурлар булырга тиеш түгел. 

   2.8. Биналарның, корылмаларның тышкы өслеклҽрендҽ урнаштырылган дивар 

конструкциялҽре түбҽндҽге талҽплҽргҽ туры килергҽ тиеш: 

- дивар конструкциялҽре ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 1.3.4 пунктында күрсҽтелгҽн 

биналарның керү яки тҽрҽзҽлҽре (витриналар) өстендҽ фасад чиклҽрендҽ 

билгелҽнгҽн башка дивар конструкциялҽре белҽн бердҽм горизонталь күчешкҽ 

беренче һҽм икенче катлар арасында чиклҽр линиясеннҽн түбҽн дҽрҽҗҽдҽ яисҽ 

түбҽнрҽк (кушымтаның 2 нче пункты) урнаштырыла; 



- оешмалар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр тарафыннан биналар, төзелмҽлҽрнең, 

корылмаларның тышкы өслегендҽ урнашкан дивар конструкциялҽренең 

максималь күлҽме артмаска тиеш: 

- офиста дивар элмҽ такталары урнаштырудан тыш, 0,50 м биеклектҽ; 

- ҽлеге оешмалар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр билҽгҽн биналарга туры килҽ торган 

фасадның озынлыгы-70 процент, ҽмма бердҽм конструкция өчен 5 метрдан да 

артмаган. 

Объект фасадында фриз булганда, дивар конструкциясе бары фриз биеклегендҽ 

фризда урнаштырыла. 

Бинаның фасадында дивар конструкциясе булган очракта, козырек фризда 

урнаштырылган булырга мөмкин. Дивар конструкциясен козырек 

конструкциясенҽ урнаштыру тыела (кушымтаның 4 нче пункты). 

    2.9. Консоль конструкциялҽре фасадның бер горизонталь яссылыгында, бина 

чиклҽрендҽ һҽм тышкы почмакларында, корылмаларда түбҽндҽге талҽплҽргҽ туры 

килҽ: 

- консоль конструкциялҽр арасында ераклык кимендҽ 10 м. булырга тиеш, җирдҽн 

консоль кырые  конструкциялҽренҽ кадҽр  кимендҽ 2,50 м.булырга тиеш; 

- консоль конструкциясе фасадтан 0,20 м га артык булырга тиеш түгел, ҽ аның 

шҽхси ягының соңгы ноктасы - фасад яссылыгыннан 1 м ераклыкта. Бу биеклектҽ 

консоль конструкция 1 м. артмаска тиеш (п. 5 кушымта). 

Бинаның фасадында консоль конструкциялҽре булган очракта, алар белҽн бердҽм 

горизонталь күчешкҽ урнашалар. 

   2.10. Витрина конструкциялҽре витринада, талҽплҽргҽ туры китереп, эчке яктан 

урнаштырыла: 

- витринада урнаштырыла торган витрин конструкциялҽренең эчке яктан, 

пыяланың биеклектҽге күлҽменең яртысыннан һҽм озынлыгы буенча витрина 

пыяласы күлҽменең яртысыннан артмаска тиеш; 

- турыдан-туры эчке яктан витрина пыяласында мҽгълүмати конструкцияне аерым 

хҽрефлҽр һҽм декоратив элементлар рҽвешендҽ урнаштыру рөхсҽт ителҽ. Шул ук 

вакытта витрина пыяласында урнаштырылган хҽрефлҽрнең максималь күлҽме 

0,15 м биеклектҽн артмаска тиеш (кушымта 6 п.); 

- мҽгълүмат конструкциялҽрен витринада урнаштырганда витрина пыяладан 

витрин конструкциясенҽ кадҽр ераклык 0,15 метрдан да ким булмаска тиеш. 

    2.11. Ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 1.3.4 пунктында күрсҽтелгҽн мҽгълүмати 

конструкциялҽрне урнаштыруга комачаулаучы архитектура-сҽнгать элементлары 

объектларының фасадларында булганда, ҽлеге Кагыйдҽлҽр белҽн билгелҽнгҽн 

талҽплҽргҽ туры китереп, ҽлеге конструкциялҽрне урнаштыру ҽлеге 

Кагыйдҽлҽрнең 3.3 пункты нигезендҽ килештерелгҽн мҽгълүмати 

конструкциялҽрне урнаштыру дизайн-проекты нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

    2.12. Ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 1.3.4, 1.3.5 пунктларында күрсҽтелгҽн мҽгълүмат 

конструкциялҽренең урнашу урыны һҽм параметрлары (күлҽмнҽре) стационар 

булмаган сҽүдҽ объектларында билгелҽнҽ торган типлаштырылган архитектур 

карарлары белҽн билгелҽнҽ. 

   2.13. Ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 1.3.5 пунктында күрсҽтелгҽн мҽгълүмати 

конструкциялҽр (элмҽ такталар) фасадның яссы участоклары урынында, 

архитектур элементлардан буш торган, бинага керү (уңнан яки сулдан), 

корылмага яки бинага керү ишеклҽрендҽ урнашкан (эшчҽнлек алып барган) 

оешма яки хосусый эшмҽкҽр, ҽлеге элмҽ тактада күрсҽтелгҽн мҽгълүматлар 



булган урында урнаштырыла. Бер оешма, шҽхси эшмҽкҽр өчен бер объектта алар 

билҽгҽн бинага керү өчен һҽр ишек янында элеп куярга мөмкин. Җир 

дҽрҽҗҽсеннҽн (керү группасының төре) элмҽ тактаның өске ягына кадҽр ераклыгы 

2 метрдан артмаска тиеш. 

Элмҽ такта фасад яссылыгы чиклҽрендҽ башка шундый ук мҽгълүмати 

корылмалар белҽн бердҽм горизонталь яссылыкта урнаштырыла. Элмҽ мҽгълүмат 

кырыннан (текст өлешеннҽн) тора. Элмҽ тактаның рөхсҽт ителгҽн күлҽме тҽшкил 

итҽ: 

- озынлыгы буенча 0,60 м дан да артык түгел; 

- биеклек буенча 0,40 м дан да артык түгел. 

Ҽлеге пунктның алтынчы абзацы нигезендҽ элмҽ такталар күлҽмен үтҽү мөмкин 

булмаган очракта элмҽнең рөхсҽт ителгҽн күлҽме 0,3 кв. метрдан артмаска тиеш. 

Элмҽ такталары эчке яктырту булырга мөмкин. 

Бер объектта берничҽ оешма, индивидуаль эшкуар урнашкан очракта, ҽлеге 

Кагыйдҽлҽрнең 2.6 пунктчасында күрсҽтелгҽн ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең (ок) гомуми 

мҽйданы 2 кв.метрдан артмаска тиеш. 

Элмҽ такта эчке яктан пыяла витрина яки керү ишеклҽренҽ трафарет төшерү 

ысулы белҽн урнаштырылган булырга мөмкин.  Шул ук вакытта күрсҽтелгҽн элмҽ 

такталарның күлҽме артмаска тиеш: 

- Озынлыгы буенча 0,30 м; 

- Биеклек буенча 0,20 м. 

Эчке яктан ҽлеге тҽртип пунктының тугызынчы абзацында күрсҽтелгҽн очракта, 

берничҽ элмҽ витриналарын урнаштыру алар арасында 0,15 метрдан да ким 

булмаган ара һҽм күрсҽтелгҽн элмҽлҽрнең гомуми саны булганда урнаштыру 

рөхсҽт ителҽ: 

- дүрттҽн артык түгел. 

Тҽрҽзҽ уемнарына элмҽ урнаштыру рөхсҽт ителми. 

    2.14. Мҽгълүмати конструкциялҽрне биналарның, корылмаларның тышкы 

өслеклҽрендҽ урнаштырганда тыела: 

- мҽгълүмати конструкциялҽрнең геометрик параметрларын (күлҽмен) бозу; 

- мҽгълүмат конструкциялҽрен урнаштыру урыннарына билгелҽнгҽн талҽплҽрне 

бозу; 

- мҽгълүмати конструкциянең информацион кырына хҽрефлҽр урнаштыруның 

вертикаль тҽртибе; 

- мҽгълүмати конструкциялҽрне урнаштыру күп фатирлы йортлар өчен икенче кат 

линиялҽреннҽн (беренче һҽм икенче катлар арасындагы чиклҽр линиялҽреннҽн) 

югарырак, башка биналар, корылмалар өчен катлар арасында түшҽмҽлҽр 

линиялҽреннҽн тыш; 

- тҽрҽзҽ һҽм ишек проемнары, шулай ук витражлар һҽм витриналар тулысынча 

яки өлешчҽ каплау; 

- торак бина чиклҽрендҽ мҽгълүмат конструкциялҽрен урнаштыру; 

- фасадның начар торецларында мҽгълүмати конструкциялҽр урнаштыру; 

- информацион конструкциялҽрне тҽрҽзҽ аша урнаштыру; 

- түбҽ, лоджиялар һҽм балконнарда мҽгълүмати корылмалар урнаштыру; 

- объект фасадларының архитектур детальлҽрендҽ мҽгълүмат конструкциялҽрен 

урнаштыру (шул исҽптҽн колонналарда, пилястраларда, орнаментларда, 

лепнинада); 

- мемориаль тактадан 2 м. ераклыкта  мҽгълүмати конструкциялҽр урнаштыру ; 



- урам исемнҽре һҽм йорт номерлары күрсҽтмҽлҽрен ябу; 

- информацион конструкциялҽрне фасад өслегенҽ турыдан-туры килү юлы белҽн 

урнаштыру, тҽрҽзҽ һҽм ишек проемнарына пыяла, декоратив-сҽнгать һҽм (яки) 

текст сурҽтлҽре витриналары (буяу методы, ябыштыру һҽм башка ысуллар белҽн) 

урнаштыру; 

   2.15. Мҽгълүмат конструкциялҽрен киртҽлҽү конструкциялҽрендҽ, перилларда, 

коймаларда, шлагбауманарда һҽм башка урыннарда  урнаштыру тыела. 

   2.16. Аерым җыелма (склад) конструкциялҽре-штендерлар рҽвешендҽ 

мҽгълүмати конструкциялҽрне урнаштыру тыела. 

 

     III. Мҽгълүмати конструкциялҽрне урнаштыру турында хҽбҽрнамҽ 

 

   3.1. Оешма, юридик зат, шҽхси эшмҽкҽр ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 1.3.4 пунктында 

күрсҽтелгҽн мҽгълүмат конструкциялҽрен урнаштырганчыга кадҽр 30 көннҽн дҽ 

соңга калмыйча Югары Ослан авыл җирлеге администрациясенҽ тиешле белдерү 

кҽгазе җибҽрергҽ тиеш. 

   3.2. Мөрҽҗҽгатьтҽ булырга тиеш: 

- хҽбҽр бирүче турында мҽгълүматлар (юридик зат-оешманың исеме, ИНН, ОГРН; 

шҽхси эшмҽкҽр-фамилиясе, исеме, атасының исеме, ИНН, ОРНИП); 

- мҽгълүмат конструкциясен урнаштыру өчен күздҽ тотылган урын (адресы); 

- информацион конструкция тибы, яктырту ысуллары (булганда); 

- күчемсез мөлкҽткҽ милек хокукы турында мҽгълүмат (мөлкҽтнең бер өлеше) аңа 

мҽгълүмати төзелеш кушыла. 

Мөрҽҗҽгатькҽ шулай ук теркҽлҽ: 

- хҽбҽрнамҽ җибҽргҽн зат вҽкиле вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ (кирҽк 

булган очракта); 

- Документлар дҽүлҽт теркҽвенҽ алынмаган очракта хокук билгелҽүче 

документлар; 

- график материаллар: фотомонтаж, аның параметрларын (озынлыгы, киңлеге, 

биеклеге), компьютерда эшлҽнгҽн конструкциялҽр. Фотофиксацияне тҽкъдим 

ителҽ торган мҽгълүмат конструкциясен урнаштыру өчен ераклыктан, билҽгҽн 

урыннан, шулай ук тышкы өслекнең бөтен яссылыгында урнаштырылган башка 

конструкциялҽрдҽн җитештерергҽ кирҽк; 

- дизайн-проект (булганда). 

   3.3. Ҽлеге дизайн-проект нигезендҽ мҽгълүмати конструкциялҽр 

урнаштырылган очракта, ҽлеге проект Югары Ослан авыл җирлеге 

администрациясе белҽн килештерелергҽ тиеш. 

   3.4. Ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 1.3.5 пунктында күрсҽтелгҽн мҽгълүмати 

конструкциялҽрне (элмҽ такталарны) урнаштыру турында хҽбҽрнамҽ алынырга 

тиеш түгел. 

    3.5. Мҽгълүмат конструкциялҽрен урнаштыру яисҽ дизайн-проектны килештерү 

процедурасын узу тышкы өслектҽ ҽлеге мҽгълүмати конструкцияне урнаштыру 

буенча урнаштыру күздҽ тотыла торган объектның милекчесе (хокук хуҗасы) 

йөклҽмҽлҽренҽ йөклҽмҽлҽр салмый. 

       IV. Мҽгълүмати конструкциялҽрне карап тотуга карата талҽплҽр 

 

    4.1. Мҽгълүмати конструкциялҽр техник яктан төзек хҽлдҽ, пычрак һҽм башка 

чүп-чарлардан чистартылган булырга тиеш. 



    4.2. Мҽгълүмат конструкциялҽрендҽ механик җҽрҽхҽтлҽр, аларда 

урнаштырылган катламнарның тишелүе, шулай ук конструкциянең бөтенлеген 

бозу рөхсҽт ителми. 

    4.3. Мҽгълүмати конструкциялҽрнең металл элементлары   буялган һҽм 

күгҽреклҽрдҽн чистартылган булырга тиеш. 

    4.4. Мҽгълүмат конструкциялҽрендҽ игъланнар, чит язмалар, сурҽтлҽрне һҽм 

башка хҽбҽрлҽрне урнаштыру тыела. 

 

                V. Мҽгълүмати конструкциялҽрне урнаштыру һҽм эчтҽлеге Кагыйдҽлҽре 

талҽплҽрен бозган өчен җаваплылык 

 

    5.1. Ҽлеге Кагыйдҽлҽр талҽплҽрен бозган өчен ҽлеге мҽгълүмати 

конструкциялҽрнең милекчелҽре (хокукка ия булучылар) җаваплы. Мҽгълүмат 

конструкциясе хуҗасы (хокукка ия кеше) билгелҽнмҽгҽн очракта, мондый 

мҽгълүмати конструкция кушылган милекче (хокукка ия кеше) җаваплылыкка 

тартыла. 
 

 

 

 

                                   Югары Ослан авыл җирлеге территориясендҽ  

мҽгълүмат конструкциялҽре элмҽ такталарны 

 урнаштыру һҽм карап тоту Кагыйдҽлҽренҽ 

1 нче кушымта 

 

 

 

 

 

Югары Ослан авыл җирлеге территориясендҽ мҽгълүмати конструкциялҽрне 

урнаштыру һҽм карап тоту кагыйдҽлҽренең график сурҽтлҽре 
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17.  Тыела: 
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                                                                                                          Югары Ослан авыл җирлеге 

                                                                                                                    Башкарма комитетының 

                                                                                                                   29.04.2019 ел № 13 карарына  

                                                                                                                                         1 нче кушымта 

 

Югары Ослан авыл җирлеге территориясендҽ мҽгълүмати конструкциялҽр 

реестры формасы 

 

 
№ 

 

Мҽгълүмати 

конструкциялҽр 

милекчесе  

Мҽгълүмати 

конструкция 

урнашу урыны 

(Адрес) 

Конструкция 

тибы 

ИК 

урнаштыруга 

кабул ителгҽн 

кагыйдҽлҽрне

ң туры килүе 

Хокук 

бозуларны 

бетерү 

буенча 

күрелгҽн 

чаралар 

Искҽрмҽ 

       

       

       

 


