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«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге территориясендә реклама 

конструкцияләрен урнаштыру 

схемасына үзгәрешләр кертү 

тәртибен раслау турында" гы 275 

нче карары белән расланган 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә реклама 

конструкцияләрен урнаштыру 

Схемасына үзгәрешләр кертү 

Тәртибенә үзгәрешләр кертү 

турында 

 

   2016 елның 13 мартындагы   «Реклама турындагы» 38-ФЗ номерлы Федераль 

законга туры китерү максатларында, «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты карар бирә:    

 

      1. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасына үзгәрешләр 

кертү тәртибен раслау турында" гы 275 нче карары белән расланган 

Лениногорск муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен 
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урнаштыру Схемасына үзгәрешләр кертү Тәртибенә түбәндәге үзгәрешләр 

кертергә: 

 

2.2 пунктның 6нчы абзацын һәм  2.4 пунктның 5нче абзацын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:   

«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталын һәм (яки) 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең төбәк порталларын милекче яки башка 

күрсәтелгән рөхсәтне» реклама турында " 13.03.2006 ел, №38-Ф3 Федераль 

законның 19 статьясындагы 5, 6, 7 өлешләрендә язма рәвештә яисә электрон 

документ рәвешендә, әгәр мөрәҗәгать итүче күчемсез мөлкәтнең хуҗасы яисә 

бүтән законлы хуҗасы булып тормаса, әлеге мөлкәткә тоташтыруга тиешле 

күчемсез мөлкәтнең законлы хуҗасы реклама конструкциясен Реклама 

конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләү өчен күпфатирлы йорттагы 

биналарның милекчеләренең гомуми милеген, әлеге милекчеләрнең ризалыгын 

раслаучы документ булып, күпфатирлы йорттагы биналарның милекчеләренең 

гомуми җыелышы беркетмәсе тора, шул исәптән Россия Федерациясе Торак 

кодексы нигезендә торак-коммуналь хуҗалыкның дәүләт мәгълүмат 

системасын кулланып читтән торып тавыш бирү юлы белән үткәрелгән. Әгәр 

мөрәҗәгать итүче мондый килешүне үз инициативасы буенча алуны раслаучы 

документ тапшырмаса, ә тиешле күчемсез милек дәүләт яки муниципаль 

милектә, муниципаль районның җирле үзидарә органы яки шәһәр округының 

җирле үзидарә органы Вәкаләтле органда мондый килешү булу турында 

белешмәләрне соратып ала.». 

 

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

бастырырга һәм  Лениногорск муниципаль районы сайтында 

(http://Ieninoqorsk.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасы рәсми мәгълүмат 

порталында  (pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга.  

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты архитектора 

һәм шәһәр төзелеше бүлеге начальнигына йөкләргә.  

 

 

 

Җитәкче вазифаларын башкару  З.Г. Михайлова 
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