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Азнакай муниципаль районында реклама 

конструкцияләрен урнаштыруга һәм 

эксплуатацияләүгә килешүләр төзү хокукына 

ачык аукцион үткәрү турында 

 

"Реклама турында «2006 елның 22 февралендәге 38-ФЗ номерлы Федераль 

закон, «Азнакай муниципаль районы территориясендә тышкы реклама һәм 

мәгълүмат чараларын урнаштыру тәртибе турында " (23.08.2013 ел, №258-36, 

19.03.2015 ел, №359-51, 20.06.2017 ел, №120-19 карарлар редакциясендә) 

28.05.2012 ел, №155-21 Азнакай муниципаль районы Советы карары белән, 

«Азнакай муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен 

урнаштыру схемасын раслау турында» 2014 елның 17 апрелендәге 67 номерлы 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты карары (94нче номерлы 

үзгәрешләр кертү), Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Азнакай 

муниципаль районы территориясендә тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын 

урнаштыру тәртибе турында " 2015 елның 3 мартындагы 58 номерлы Карары (2017 

елның 24 ноябрендәге 295 номерлы карар редакциясендә), Азнакай муниципаль 

районы башкарма комитетының «Азнакай муниципаль районында реклама 

конструкцияләрен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә килешүләр төзү хокукына 

торгларда старт (башлангыч) бәяләре турында» 2017 елның 2 октябрендәге 250 

номерлы карары (29.059 №129 үзгәрешләр кертү) нигезендә: 

 

 1. Азнакай муниципаль районында реклама конструкцияләрен 

урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә килешүләр төзү хокукына ачык аукцион 

үткәрү (алга таба – Аукцион). 

 2. 1 нче кушымта нигезендә аукционга чыгару өчен реклама 

конструкцияләрен урнаштыру өчен старт (башлангыч) бәясен, ай саен түләү 

күләмен күрсәтеп, реклама конструкцияләрен һәм тышкы мәгълүмат чараларын 

урнаштыру урыннары исемлеген расларга. 

 3. Задатканың күләмен-30% һәм бәясен күтәрү («аукцион адымы») күләмен 

– сәүдә предметының старт (башлангыч) бәясеннән 5% билгеләргә.  

 4. Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Азнакай 

муниципаль районының рәсми сайтында гамәлдәге законнарда каралган 
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сатуларның башка шартлары һәм аларны үткәрүдән баш тарту турында 

мәгълүмат хәбәрләрен түбәндәге адрес буенча бастырып чыгаруны тәэмин 

итәргә: http://aznakaevo.tatar.ru. һәм сату үткәрү турында мәгълүмат 

урнаштыру өчен Россия Федерациясенең рәсми сайтында www.torgi.gov.ru.

 5. Үткәрелгән ачык аукцион нәтиҗәләре буенча җиңүче белән сәүдә 

итү өчен тышкы мәгълүмат конструкцияләрен һәм чараларын урнаштыруга 

һәм файдалануга килешү төзергә. 

 6. Әлеге күрсәтмәне Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат сайтында 

бастырып чыгарырга http://pravo.tatarstan.ru/ һәм Азнакай муниципаль районының 

Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча 

урнашкан рәсми сайтында: http://aznakaevo.tatar.ru. урнаштырырга. 

 7. Әлеге күрсәтмәнең үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура буенча урынбасары  

Р. Р. Ханнановка йөкләргә 

 

 

    Җитәкче                  А.Х. Шәмсетдинов 
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Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына 1 нче кушымта 

 «______»_________ 2019 № _________ 

 
№ 

лота  

№ 

поз. 

на 

карте 

Реклама 

конструкциясен 

урнаштыру 

адресы 

Фоторепортаж 

урыннарын 

ачыклау 

Реклама 

конструкциясе 

тибы 

Яклар 

саны 

Мәгълүмати кыр 

мәйданы,м² 

Килешү 

төзү 

хокукына 

башлангыч 

(башлангыч) 

бәя, 

сумнарда 

Урнаштыру өчен айлык 

түләү,  

яктырткычсыз/подсветка 

белән, сумнарда 

1 106 Азнакай шәһәре, 

Гагарин ур. 

 Гагарин урамы-

Тукай урамы 

тыкрыгы 

Диодлы экран 1 18 

 

33340 972 

2 23 Азнакай шәһәре, 

Гагарин ур 

“Магнит " кибете 

янында" 

пилон 2 4,32 7409 259,2/207,36 

3 33 Азнакай шәһәре, 

Ленин ур. 

42нче йорт 

каршында 

пилон 2 4,32 7409 259,2/207,36 

4 35 Азнакай шәһәре, 

Ленин ур. 

42нче йорт 

каршында 

пилон 2 4,32 7409 259,2/207,36 

5 37 Азнакай шәһәре, 

Ленин ур. 

 «Шатлык» кибете 

янында 

пилон 2 4,32 7409 259,2/207,36 

6 38 Азнакай шәһәре, 

Ленин ур. 

31нче йорт 

каршында 

пилон 2 4,32 7409 259,2/207,36 

7 39 Азнакай шәһәре, 

Ленин ур. 

31нче йорт 

янында 

пилон 2 4,32 7409 259,2/207,36 

8 40 Азнакай шәһәре, 

Ленин ур. 

29нче йорт 

почмагында 

пилон 2 4,32 7409 259,2/207,36 

9 41 Азнакай шәһәре, 

Ленин ур. 

32нче йорт яныда пилон 2 4,32 7409 259,2/207,36 

10 42 Азнакай шәһәре, 

Ленин ур. 

напротив д.34 пилон 2 4,32 7409 259,2/207,36 



11 43 Азнакай шәһәре, 

Ленин ур. 

3 нче балалар 

бакчасы 

почмагында 

пилон 2 4,32 7409 259,2/207,36 

12 44 Азнакай шәһәре, 

Ленин ур. 

28 нче йорт 

почмагында 

пилон 2 4,32 7409 259,2/207,36 

13 46 Азнакай шәһәре, 

Ленин ур. 

26 нчы йорт 

почмагында 

пилон 2 4,32 7409 259,2/207,36 

14 47 Азнакай шәһәре, 

Ленин ур. 

21 нче йорт 

почмагында 

пилон 2 4,32 7409 259,2/207,36 

15 48 Азнакай шәһәре, 

Ленин ур. 

24нче йорт 

янында 

пилон 2 4,32 7409 259,2/207,36 

16 49 Азнакай шәһәре, 

Ленин ур. 

19 нчы йорт 

янында 

пилон 2 4,32 7409 259,2/207,36 

17 50 Азнакай шәһәре, 

Ленин ур. 

Ленин һәм 

Сөембикә урамнар 

киселешендә 

пилон 2 4,32 7409 259,2/207,36 

18 53 Азнакай шәһәре, 

Г. Хәсәншина 

ур. 

тегү фабрикасы 

каршында 

пилон 2 4,32 7409 259,2/207,36 

19 65 Азнакай шәһәре, 

М. Солтангалиев 

ур. 

"Дельфин" 

бассейны янында 

пилон 2 4,32 7409 259,2/207,36 

20 66 Азнакай шәһәре, 

М. Солтангалиев 

ур. 

Боз сарае янында пилон 2 4,32 7409 259,2/207,36 

21 74 Азнакай шәһәре, 

Нефтьчеләр ур., 

19 

“Магнит”кибете 

каршында 

пилон 2 4,32 7409 259,2/207,36 

22 17 Азнакай шәһәре, 

Лениногорск 

тракты  

“Вираж " кибете 

каршында  

еврощит Зх6м  36 22004 2160/1728 

 


