
 
31.10.2019 г. Иннополис 51 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге 
территориясендҽ урнаштыруга рөхсҽт ителгҽн реклама 
конструкциялҽре җыентыгын раслау турында 

«Реклама турында» 13.03.2006 ел, №38-ФЗ Федераль закон белҽн туры китереп, Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ урнаштыруга рөхсҽт ителгҽн реклама 

конструкциялҽренең тышкы кыяфҽте һҽм техник характеристикаларына карата бердҽм талҽплҽрне раслау максатларында, 

Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты: 

                                                                                     КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

1. Кушымта нигезендҽ Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлеге территориясендҽ урнаштыруга рөхсҽт ителгҽн реклама конструкциялҽре җыентыгын расларга. 

2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге 

территориясендҽ урнаштыруга рөхсҽт ителгҽн реклама конструкциялҽре җыентыгында каралмаган реклама конструкциялҽрен 

урнаштыру «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ рөхсҽт ителми. 

3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасының рҽсми хокукый мҽгълүмат порталында (http://pravo.tatarstan.ru) 

бастырып чыгарырга, Югары Ослан муниципаль районының Интернет - телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында (<url>). 

http://verhniy-uslon.tatarstan.ru), Иннополис шҽһҽре мэриясе бинасында урнашкан махсус мҽгълүмат стендында урнаштырырга. 

4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотам. 

 

Җитҽкче:                                 Р.Р. Шагалеев 



                              Иннополис шҽһҽре  
                              Башкарма комитетының  
                              №51 от 31.10.2019г Карарына  
                                                                Кушымта 
. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль 

районының  

«Иннополис шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлеге 

территориясендҽ 

урнаштыруга рөхсҽт ителгҽн 

реклама конструкциялҽре 

җыентыгы 

 

   Реклама конструкциялҽре төшенчҽсе һҽм төрлҽре: 

   1. Аерым торучы реклама конструкциялҽре; 

   2. Корылмаларда урнаштырылган реклама конструкциялҽре; 

   3. Стандарт булмаган реклама конструкциялҽре. 

Реклама конструкциялҽрен рҽсмилҽштерү һҽм урнаштыру кагыйдҽлҽре 

Реклама конструкциялҽрен урнаштыруга һҽм тышкы кыяфҽткҽ гомуми талҽплҽр; 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлеге территориясендҽ (алга таба – Иннополис шҽһҽре) реклама 

конструкциялҽрен урнаштыруга талҽплҽр. 

Иннополис шҽһҽре территориясендҽ урнаштыруга рөхсҽт ителгҽн реклама конструкциялҽре 

каталогы 

1. Аерым торучы реклама конструкциялҽре; 

2. Корылмаларда һҽм корылмаларда урнаштырылган реклама конструкциялҽре.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Реклама конструкциялҽре 

төшенчҽсе һҽм төрлҽре 

Ҽлеге җыентык «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге 

территориясендҽ урнаштыруга рөхсҽт ителгҽн реклама 

конструкциялҽренең төрлҽрен, күрсҽтелгҽн реклама 

конструкциялҽренҽ, аларның тышкы кыяфҽтенҽ һҽм 

урнаштыруга карата талҽплҽрне билгели. 

Реклама конструкциясе-рекламаның* тотрыклы урнашуының 

техник чарасы-Иннополис шҽһҽре территориясендҽ ҽлеге 

җыентыкта билгелҽнгҽн кагыйдҽлҽргҽ туры килҽ торган. 

Реклама конструкциялҽре «Иннополис шҽһҽре»муниципаль 

берҽмлеге территориясендҽ урнашкан биналар, 

корылмалар, Корылмалар диварларының тышкы 

өслеклҽрендҽ, җҽмҽгать транспортын көтү 

павильоннарында, сҽүдҽ павильоннарында һҽм башка 

төзеклҽндерү объектларында урнаштырыла. 

Реклама конструкциялҽрен урнаштыру ысулына карап, 3 

типка бүленҽ: 

1. аерым торучы реклама конструкциялҽре; 

2. төзеклҽндерү объектларында реклама 

конструкциялҽре; 

3. уникаль реклама конструкциялҽре. 
 

 

 

 

 

 

* Реклама-билгесез даирҽ затларына адресланган 

һҽм рекламалау объектына игътибар җҽлеп итүгҽ, 

аңа карата кызыксыну формалаштыруга яки аны 

базарда танытуга юнҽлдерелгҽн телҽсҽ нинди ысул 

белҽн, телҽсҽ нинди формада һҽм төрле 

чаралардан файдаланып таратылган мҽгълүмат



 
 
 

 

   1. Аерым торучы реклама конструкцияләре; 
    
 
 
 

 
 Иннополис шҽһҽрендҽ урнашырга мөмкин булган аерым тора торган 

конструкциялҽргҽ Кече форматтагы конструкциялҽр керҽ: сити-

форматлар һҽм афиша стендлар. 

1.1. Сити-формат- 1,2×1,8 м дан артык булмаган 

зурлыгындагы   мҽгълүмат кыры белҽн  кече форматтагы 

ике яклы реклама конструкциясе 

1.2. Афиша стенды — мҽгълүмат кыры 1,5×1,5 м дан артмаган 

Кече форматлы реклама конструкциясе бары тик театрлар, 

кинотеатрлар, спорт һҽм башка массакүлҽм чаралар 

репертуарлары, иҗтимагый, мҽдҽни-күңел ачу, спорт - 

сҽламҽтлҽндерү характерындагы вакыйгалар турында реклама 

һҽм мҽгълүмат урнаштыру өчен генҽ кулланыла.. 

 
 
 
 

 

Иннополис шәһәрендә урнаштыруга рөхсәт ителгән аерым реклама конструкцияләре төрләре 
 

Сити-формат 
 

тип 1 тип 2 тип 3 

Афиша стенды 
 

тип 1 тип 2 

 

 



 
 
 

 

2. Корылмаларда 

урнаштырылган реклама 
конструкцияләре; 

    
Иннополис шҽһҽрендҽ урнашырга мөмкин булган биналарда, 

корылмаларда һҽм корылмаларда реклама конструкциялҽренҽ Кече 

форматтагы конструкциялҽр керҽ: җҽмҽгать транспортын көтү 

павильоннарында реклама конструкциялҽре (алга таба — тукталыш 

павильоннарында), башка стационар булмаган объектларда, шул 

исҽптҽн тҽмҽке тарту өчен павильоннарда һҽм ярминкҽ 

павильоннарында реклама конструкциялҽре. 

2.1. Тукталыш павильоннарында реклама конструкциялҽре-кече 

форматтагы реклама конструкциялҽре, мҽгълүмат кыры 1000 х 1800 

мм зурлыгында, тукталыш павильоннарының конструктив 

элементларында монтажлана. 

2.2. Корылмаларда реклама конструкциялҽре-төзеклҽндерү 

объектларының конструктив элементларында монтажлана 

торган, мҽгълүмат кыры күлҽме артмаган, кече форматтагы 

реклама конструкциялҽре (841x1189). 

Реклама конструкцияләрен урнаштыру вариантлары 

3 
Стандарт булмаган конструкцияләре  

 

 
Стандарт булмаган реклама конструкциялҽре индивидуаль 

проектлар буенча башкарыла,ҽлеге җыентыкта каралган 

форматлардан бик яхшы форматка ия. 

Уникаль реклама конструкциялҽренҽ күлҽмле-киңлек 

конструкциялҽре керҽ, аларда реклама мҽгълүматын тарату өчен 

объект күлҽме дҽ, аның өслеге дҽ кулланыла. Стандарт булмаган 

конструкциялҽргҽ шулай ук типик реклама конструкциялҽрен — 

сити-форматларны һҽм афиш стендларны башкаруның 

альтернатив вариантлары да керҽ. 

Шҽхси проектлар буенча башкарылган күлҽмле реклама 

конструкциялҽрен җир кишҽрлеклҽрендҽ генҽ урнаштыру рөхсҽт 

ителҽ. 

Һҽр уникаль конструкциянең Дизайн-проекты, шулай ук аны 

урнаштыру урыны Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты белҽн 

килештерелҽ. Башкарма комитет уникаль реклама конструкциясен 

урнаштыру вакытын билгели. 

Дизайн-проект стандарт булмаган реклама конструкциясе булырга тиеш:

Ярминкҽ 

павильоны 

 

 

 

Тҽмҽке тарту 

өчен павильон 

Тукталыш павильоны  

- урнаштыру урыны, тышкы кыяфҽте һҽм конструкциянең күлҽмен 

билгелҽүче Параметрлар турында гомуми мҽгълүмат; 

- урнаштыруда катнашучы турында тулы мҽгълүмат бирҽ торган 

схемалар һҽм сызымнар; 

- фотофиксация белҽн натураль тикшерү; 

- фаразланган конструкциянең схемалары һҽм сызымнары; 

- техник мҽгълүмат, узеллар, детальлҽр һҽм материаллар; 

– кабул ителгҽн карарларны визуальлҽштерү; 

- конструктив карарларның куркынычсызлыгы турында эксперт 

бҽялҽмҽсе. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Реклама 

конструкциялҽрен 

рҽсмилҽштерү һҽм 

урнаштыру кагыйдҽлҽре 

Тышкы реклама конструкциялҽре — 

бизнес өчен кирҽкле клиентларны җҽлеп итү коралы, шулай ук аның кыяфҽтенҽ тҽэсир итүче шҽһҽр 

тирҽлегенең мөһим элементы. Реклама конструкциялҽре җҽяүлелҽр хҽрҽкҽтен авырайтмаска, шҽһҽр 

киңлеген һҽм анда урнашкан объектларны кабул итүгҽ комачауларга тиеш түгел. 

Реклама конструкциялҽренең тҽртипкҽ салынган системасын булдыру максатыннан ҽлеге җыентык реклама 

конструкциялҽренҽ гомуми талҽплҽрне, Иннополис шҽһҽре территориясендҽ урнаштыруга рөхсҽт ителгҽн 

типик реклама конструкциялҽре җыелмасын билгели.



 
 
 
 
 
 

 

Иннополис шәһәре территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыруга таләпләр 

 
 
 
 

 

Территориаль реклама конструкциялҽрен урнаштыру Иннополис* шҽһҽре 

территориясендҽ реклама конструкциялҽрен урнаштыру схемасы 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла, ул ҽлеге территориялҽрдҽ урнаштыру 

рөхсҽт ителгҽн реклама конструкциялҽренең урнашу урыннарын, 

типларын һҽм төрлҽрен билгели (күрсҽтелгҽн зоналар чиклҽрендҽ). 

1. Сити-форматлар Иннополис шҽһҽре территориясендҽ төп 

җҽяүлелҽр зоналары буенда урнашкан: Спорт урамы, Университет 

урамы, Үзҽк урамы һҽм Парк урамы. 

2. Афишалы стендлар гомуми кулланылыштагы территориялҽрдҽ 

урнаштырыла: Иннополис Университеты каршындагы мҽйдан, 

университет кампусы каршындагы сквер, АДЦ каршындагы мҽйдан. 

Попова, торак комплекс янындагы Парк (үзҽк керү һҽм квант бульвары 

белҽн кисешү). 

 

3. Стационар булмаган объектларда реклама конструкциялҽре 

тукталыш павильоннарында, тҽмҽке тарту павильоннарында һҽм 

ярминкҽ павильоннарында урнашырга мөмкин. 

Ҽлеге җыентыкта күрсҽтелгҽн барлык төр реклама конструкциялҽрен 

Иннополис шҽһҽре территориясендҽ реклама конструкциялҽрен 

урнаштыру схемасында билгелҽнгҽн территориялҽрдҽ генҽ урнаштыру 

рөхсҽт ителҽ. 

 
 

 

 
 

* Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлеге территориясендҽ 

реклама конструкциялҽрен урнаштыру 

схемасы Иннополис шҽһҽре Башкарма 

комитетының 02.09.2009 ел, №37 карары 

белҽн расланган. 



 
 
 
 

 

Реклама конструкцияләрен урнаштыруга һәм тышкы кыяфәткә гомуми таләпләр 

 
 
 

 

1. Иннополис шҽһҽре территориясендҽ ҽлеге җыентыкта күрсҽтелгҽн 

реклама конструкциялҽре төрлҽрен урнаштыру рөхсҽт ителҽ. Башка төр 

реклама конструкциялҽрен урнаштыру рөхсҽт ителми. 

2. Гомуми файдаланудагы территориялҽрдҽ һҽм тротуарларда реклама 

конструкциялҽрен эксплуатациялҽү җҽяүлелҽр узуга һҽм коммуналь 

хезмҽтлҽр эшчҽнлегенҽ, шул исҽптҽн механикалаштырылган җыештыру 

эшенҽ комачауларга тиеш түгел. Тротуарларда реклама конструкциялҽре 

урнаштырганнан соң, җҽяүлелҽр өчен керү киңлеге 2 метрдан да ким 

булмаска тиеш. 

3. Реклама конструкциялҽренең хуҗасын, аның телефон номерын һҽм 

реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рөхсҽт 

номерларын күрсҽтеп маркировкага ия булырга тиеш. Маркировкалау 

реклама конструкциясенең мҽгълүмати кыры астында урнашырга тиеш. 

Текстның күлҽме аны якындагы юлдан транспорт чаралары яки тротуар 

хҽрҽкҽте полосасыннан укырга мөмкинлек бирергҽ тиеш. 

4. Урнаштыру реклама хҽбҽрлҽр/сурҽтлҽрне барлык төр конструкциялҽр 

булырга мөмкин производиться: 

- хҽрҽкҽтсез полиграфик постерлар ярдҽмендҽ  

(кҽгазь, винил һҽм башка материаллар кулланып); 

— сурҽтлҽрне алыштыруның динамик системаларында постерларны 

(роллер системаларында яки борылу панельлҽре системаларында-

призматроннарда һ. б.) күрсҽтү ярдҽмендҽ.); 

– электрон чыганакларда күрсҽтелҽ торган сурҽтлҽр ярдҽмендҽ. 

Электрон чыганакларда сурҽтлҽрне күрсҽтү статистик сурҽт технологиясен 

кулланып, динамик эффектларны һҽм аудиовизуаль ҽсҽрлҽрне 

кулланмыйча башкарылырга тиеш. 

Динамик системаларда һҽм электрон чыганакларда сурҽтне алыштыру 5 

секундка бер тапкырдан да ешрак башкарылырга тиеш түгел, сурҽтне 

алыштыруның озынлыгы 2 секундтан артык булмаска тиеш. 

5. Реклама конструкциялҽре төзелеш нормалары һҽм 

кагыйдҽлҽре, техник регламентлар һҽм тиешле типтагы 

конструкциялҽргҽ талҽплҽр булган башка норматив хокукый 

актлар нигезендҽ проектланырга, ҽзерлҽнергҽ һҽм 

урнаштырылырга, санитар нормалар һҽм кагыйдҽлҽр (шул 

исҽптҽн яктылык, электромагнит нурланышына һ.б. талҽплҽргҽ) 

талҽплҽренҽ туры килергҽ тиеш; * 

Реклама конструкциялҽренҽ мҽгълүмат Россия Федерациясенең 

дҽүлҽт теле һҽм Татарстан Республикасының дҽүлҽт теллҽре 

турындагы законнар талҽплҽрен үтҽү нигезендҽ 

урнаштырылырга тиеш. 

Ике һҽм аннан да күбрҽк тел кулланылган очракта текстлар 

эчтҽлеге һҽм техник бизҽлеше буенча тигез булырга, дөрес һҽм 

аңлаешлы итеп үтҽлергҽ тиеш. 

6. Автомобиль юлларын һҽм урамнарны төшерү яисҽ 

беркетү юлы белҽн реклама урнаштыру рөхсҽт ителми. 

7. Реклама конструкциялҽрен аларга реклама 

хҽбҽрлҽре/сурҽтлҽре урнаштырмыйча урнаштыру һҽм 

эксплуатациялҽү рөхсҽт ителми, бары тик 24 сҽгатьтҽн дҽ артык 

түгел. 

8. Реклама конструкциялҽренең (болт кушылмалары, терҽк 

элементлары, технологик косынкалар һ.б.) конструктив 

элементлары декоратив элементлар белҽн ябылган булырга 

тиеш. 

9. Реклама конструкциялҽренең тышкы кыяфҽте һҽм 

күлҽме (стандарт булмаган реклама конструкциялҽреннҽн тыш) 

ҽлеге җыентыкның Иннополис шҽһҽренең типик реклама 

конструкциялҽре каталогында китерелгҽн үрнҽклҽргҽ туры 

килергҽ тиеш. 

10. Реклама конструкциясе хуҗасы куркынычсызлык 

кагыйдҽлҽрен бозган өчен, шулай ук реклама конструкциялҽрен 

монтажлау һҽм эксплуатациялҽү шартларын бозган өчен җавап 

бирҽ.  

11. Реклама конструкциялҽрен урнаштыру Иннополис шҽһҽре 

Башкарма комитеты тарафыннан бирелгҽн реклама 

конструкциялҽрен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рөхсҽт 

нигезендҽ башкарыла.  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

* Тышкы рекламага карата куела торган 

талҽплҽрнең төп исемлегендҽ «ГОСТ Р 

52044 - 2003. Россия Федерациясенең дҽүлҽт 

стандарты. Автомобиль юлларында һҽм 

шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽре 

территориялҽрендҽ тышкы реклама. Тышкы 

реклама чараларына карата гомуми техник 

талҽплҽр. Урнаштыру кагыйдҽлҽре " (Россия 

Дҽүлҽт стандартының 22.04.2003 ел, №124-ст 

карары белҽн кабул ителде һҽм гамҽлгҽ 

кертелде) (редакция 29.02.2016)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Иннополис шҽһҽре 

территориясендҽ 

урнаштыруга рөхсҽт ителгҽн 

реклама конструкциялҽре 

каталогы 

Ҽлеге каталог Иннополис шҽһҽре территориясендҽ урнаштыруга рөхсҽт ителгҽн реклама 

конструкциялҽренең тышкы кыяфҽтен һҽм техник характеристикаларын билгели. 

Регламентациялҽнергҽ тиешле реклама конструкциялҽренең төп элементларына керҽ: 

- конструкциянең каркасы-конструкциянең ныклыгын һҽм ныклыгын тҽэмин итү өчен кирҽкле 

конструкциянең төп габаритларын бирҽ торган элементы; 

– мҽгълүмат кыры-реклама, социаль реклама яки шҽһҽр мҽгълүматы урнаштырылган өслек; 

- конструкция кысалары-конструкцияне декоратив рҽсмилҽштерү һҽм мҽгълүмати табличкалар 

урнаштыру өчен кирҽкле мҽгълүмат кырын һҽм ян борысларын чагылдыру; 

- фундамент-конструктив элемент, ул аерым торган конструкциянең тулы йөклҽнешен тота һҽм 

аның тотрыклылыгын тҽэмин итҽ; 

- терҽге - аерым торган конструкциянең каркас элементы; 

- мҽгълүмат табличкасы-үз эченҽ алган элемент:  

1. хуҗасының исеме; 

2. элемтҽ өчен телефон; 

3. реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рөхсҽт номеры.



 
 
 
 

 

1 
Аерым торучы реклама конструкцияләре 

 

 

 

Аерым торучы реклама конструкциялҽренҽ берничҽ типтагы сити-форматлар 

һҽм бер яки берничҽ секциядҽн торган афиша стендлар керҽ. 

 
 

 

Иннополис шәһәре территориясендә урнаштыруга рөхсәт ителгән аерым 
реклама конструкцияләре мисаллары 
 

Сити-форматлар Афиша стендлары 

 

  
 
 



350 

 
 

1.1 Сити-формат 
 
 

1.1. Сити-формат фундаменттан, таянычлардан, 

каркастан, кысалардан һҽм ике мҽгълүмат кырыннан 

тора. 

Төп  характеристикалар  

 

Типик сити форматларның схемалары 

тип 1                                                                        тип 2                                                                  тип 3 
 

Каркас (гомуми 

габаритлары) 

                              

                     Мҽгълүмат кыры 

 

 
 
Мҽгълүмати табличкалар

Биеклеге: 3000 мм артык түгел 

Киңлеге: 1500 мм артык түгел 

Калынлык: 350 мм артык түгел 

Биеклеге: 1800 мм 

Киңлеге: 1200 мм 

Тибы: пыяла белҽн сакланган калкан өслеге; щит өслеген югары 

технологияле өслеккҽ (призматрон, скроллер, сыек кристалл экраны 

рҽвешендҽге электрон-цифрлы өслек) алыштыру рөхсҽт ителҽ) 

1. Хуҗасының исеме, элемтҽ өчен телефон 

Табличканың киңлеге: 160 мм 

Табличканың биеклеге: 45 мм 

2. № урнаштыруга рөхсҽт 

Tüşämä киңлеге: 800 мм 

Табличканың биеклеге: 180 мм 

Хҽрефлҽрнең биеклеге: кимендҽ 25 мм 

Җитештерү ысулы: стикер рҽвешендҽ башкару рөхсҽт ителҽ (наклейкалар)

 

 

Сити-формат тибындагы реклама конструкциясенең дизайны габаритлы 

күлҽмен һҽм мҽгълүмати кыр күлҽмен саклап калып, индивидуаль проект 

буенча эшлҽнергҽ мөмкин. Дизайн-проект Иннополис шҽһҽре Башкарма 

комитеты белҽн килештерелҽ. 

 

Сити-форматларны үтәүнең альтернатив 

мисаллары

 

 
 

Терҽк Биеклеге корпусның  түбҽн кырыеннан фундаментка кадҽр: 450 мм.дан артык түгел  

                                    Типлары: 

                                 - 133 мм диаметрлы түгҽрҽк торба; 

                                  - 350 мм киңлектҽге турыпочмаклы профильле торба 

                                 Терҽк булырга мөмкин ябык облицовочными панелями, совпадающими 

буенча киңлеге белҽн мҽгълүмати конструкция, ничек дҽвамы боковой 

стенки төс облицовки тиеш совпадать белҽн төсе корпусы яки гармонично 

аның белҽн яраша  

 

                             Фундамент  

                                                         юл өслеге өстендҽ (тирҽнҽйтелгҽн) чыгыш ясарга тиеш түгел) 

                                                       Композит материал, алюминий  

                                                       кысалары 

                                                      Караңгы соры төс (RAL 7015, RAL 7024), кара (RAL 9017), графитно-кара (RAL 9011) 

                              Яктырту  

                                                     эчке яктырту.  

                                                     Электр кабелен су асты юлы белҽн тоташтыру гамҽлгҽ ашырыла.  

                                                    Реклама конструкциясе   электр белҽн тҽэмин итү системасыннан авария                     

                                                    хҽлендҽге өзү системасы белҽн җиһазландырылырга һҽм янгын куркынычсызлыгы  

                                                     талҽплҽренҽ  туры килергҽ тиеш 

                                                     Конструкциялҽр арасында Ераклык 150 м дан да ким булмаска тиеш 

                                                     Конструкциялҽр тротуарларда (киңлеге 2 метрдан артык булсын өчен) яки тротуарларга  

                                                    якын   булган газоннарда (газон киңлеге 1,5 метрдан да ким булмаска тиеш)  

                               Урнаштыру 

                                                    Ҽлеге реклама конструкциялҽрен урнаштыру зоналары Татарстан Республикасы  

                                                      Югары Ослан   муниципаль районының» Иннополис шҽһҽре " муниципаль берҽмлеге 

                                                     территориясендҽ реклама конструкциялҽрен урнаштыру схемасында күрсҽтелгҽн
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1.2 Афишалы конструкцияләр 
 

 

 
 
 
 

1.2. Афишалы стенд фундаменттан (кирҽк булганда), каркастан, кысалардан 

һҽм мҽгълүмат кырыннан тора.

Төп  характеристикалар 
 

Афишалы стендлар бары тик театрлар, кинотеатрлар, спорт һҽм башка 

массакүлҽм чаралар репертуарлары, иҗтимагый, мҽдҽни-күңел ачу, спорт-

сҽламҽтлҽндерү характерындагы вакыйгалар турында гына реклама һҽм 

мҽгълүмат урнаштыру өчен тҽкъдим ителҽ. 

Афиш стенды дизайны индивидуаль проект буенча эшлҽнергҽ мөмкин. 

Җайланма Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты белҽн килештерелҽ. 

Каркас (гомуми 

габаритлары) 

 

 

                   Мҽгълүмат кыры 

 

 

 

 

 

 
Мҽгълүмати 

табличкалар 

Биеклеге: 2300 мм артык түгел 

Киңлеге: 2000 мм артык түгел 

Калынлык: 150 мм артык түгел 

 

Киңлеге: 1500 мм 

Биеклеге: 1500 мм 

Тип: щитлы өслеге, үтҽкүренмҽле пластик 

Материал: кҽгазь постер, винил тукыма 

Берничҽ мҽгълүмати хҽбҽр урнаштыру өчен аерым мөстҽкыйль бүлеклҽргҽ 

мҽгълүмат кырын бүлү рөхсҽт ителми 

 

Хуҗасының исеме, элемтҽ өчен телефон, табличка күлҽме урнаштыруга рөхсҽт номеры: 

Киңлеге: 300 мм 

Биеклеге: 70 мм 

Хҽрефлҽрнең биеклеге: кимендҽ 25 мм 

Җитештерү ысулы: стикер (наклейки) рҽвешендҽ башкару рөхсҽт ителҽ.

Типик афиша конструкцияләр схемалары 

тип 1 тип 2 

 
 

Терҽк Ике терҽк багана мҽгълүмат кыры кырлары буенча мҽгълүмат кырына туры 

почмак астында урнаштырыла. 

                                   Терҽк баганаларның биеклеге: 2300 мм артык түгел 

                                    Биеклеге нче җирнең дҽрҽҗҽсен кадҽр түбҽн крае мҽгълүмати конструкциялҽр: 

900 мм 

                                   Тип: түгҽрҽк яки квадрат метрлы профиль торба, 50 мм диаметры  

                                 100 мм кадҽр 

                                  Кара-соры (RAL 7015, RAL 7024), кара (RAL 9017), графит-кара (RAL 9011) төстҽ 

файдаланырга киңҽш ителҽФундамент  

                                   Юл өслеге өстендҽ чыгыш ясарга тиеш түгел (тирҽнтен) 

Яктырту Подсветкадан башка 

 Урнаштыру Могут располагаться группами, но не более 3-х конструкций подряд. 

Расстояние между конструкциями (группами конструкций) должно составлять 

не менее 150 м 

Располагаются на тротуарах или на прилегающих к тротуарам газонах. 
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2 
Корылмаларда урнаштырылган реклама конструкцияләре 

 

Реклама конструкциялҽрен тукталыш павильоннарында, 

тҽмҽке тарту павильоннарында, стационар булмаган сҽүдҽ 

объектларында (ярминкҽ павильоннары) урнаштыру рөхсҽт 

ителҽ. 

 

 

 

Иннополис шәһәре территориясендә урнашкан корылмаларның мисаллары 
 Тукталыш павильоннарында  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Ярминкҽ павильоны  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тарту павильоны 



 
 
 
 

 

2.1 Тукталыш павильоннарында реклама конструкцияләре 
 

 

 

 

2.1. Тукталыш павильоннарында реклама конструкциялҽре — 

конструктив павильоннарга монтажлана торган Кече 

форматтагы конструкциялҽр   

 

  

тукталыш павильоннары элементлары.  

Тукталыш павильонында реклама конструкциясенең 

мҽгълүмати кырының күлҽме 1200×1800 мм тҽшкил итҽ.

 

 

 

Мҽгълүмат кыры  

 

Төп характеристикалары 

 

 

      Тукталыш павильонының Ян диварында урнашкан. 

       биеклеге: 1800 мм 

     киңлеге: 1000 мм 

     Тибы: пыяла белҽн сакланган калкан өслеге; щит өслеген югары технологияле өслеккҽ 

      (призматрон, скроллер, сыек кристалл экраны рҽвешендҽге электрон-цифрлы өслек)  

      алыштыру рөхсҽт ителҽ.
 

 

Тукталыш павильонында 

реклама конструкциясен 

урнаштыру схемасы 

Мҽгълүмати 

табличкалар 
Мҽгълүмати табличка павильонның эчке яки тышкы ягыннан урнаштырылырга 

мөмкин. Җитештерү ысулы: стикер (наклейки) рҽвешендҽ башкару рөхсҽт ителҽ.

 

Яктырту Эчке яктырту. Реклама конструкциялҽре электр челтҽреннҽн авария хҽлендҽге 

өзү системасы белҽн җиһазландырылырга һҽм янгын куркынычсызлыгы 

талҽплҽренҽ туры килергҽ тиеш. 

 

Урнаштыру Реклама конструкциясе тукталыш павильонының ян диварларының 

берсендҽ генҽ урнаштырыла ала.

 



 
 
 
 

 

2.2 Стационар булмаган объектларда реклама конструкцияләре 
 

 

 

 

 

2.2. Стационар булмаган объектларда, шул исҽптҽн тҽмҽке тарту павильоннарында 

һҽм ярминкҽ павильоннарында реклама конструкциялҽре. 

Реклама конструкциялҽре мондый объектларның конструктив өлешлҽре булып тормый 

һҽм аларның элементларында монтажлана. 

Конструкциялҽр булырга мөмкин башкарылган рҽвешендҽ постеров, защищенных нче 

йогынтысын Тышкы Мохит, Яки якты панельлҽр. 

Кысалар булса, аның күлҽме 40 мм дан да артмаска тиеш. 

Реклама постеры булырга мөмкин белҽн подсветом һҽм башка света. Ут панельлҽре 

һҽм яктылык белҽн реклама постерлары электр челтҽреннҽн авария хҽлендҽге өзү 

системасы белҽн җиһазландырылырга һҽм янгын куркынычсызлыгы талҽплҽренҽ туры 

килергҽ тиеш. 

Төзеклҽндерү объектларында постерлар дизайны, реклама конструкциясенең 

габаритлы күлҽмен саклап калып, индивидуаль проект буенча эшлҽнергҽ мөмкин. 

Стационар булмаган объектларда индивидуаль проект буенча реклама конструкциясен 

урнаштыру Иннополис шҽһҽре җирле үзидарҽ органы белҽн килештерелҽ. 

 

реклама постеры өчен тәкъдим ителгән күләме 

 

Ярминкә павильонының ян ягында реклама 

постерлары урнаштыру схемасы 

 
 

тәмәке тарту өчен павильонның ян ягында 

реклама постерын урнаштыру схемасы 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Постер ярминкҽ павильонының ян 
диварларының берсендҽ урнашкан. 
Постерның күлҽме: А0, А1, А2, А3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Тҽмҽке тарту өчен павильон 

схемасы 

Бер постер урнаштырырга 

мөмкин. 

Тҽкъдим ителгҽн күлҽме 

постера: А1, А2, А3

 


