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Ш´³´р Советыны¼ 2013 елны¼ 30
маендагы 25/8 санлы Карары бел´н
расланган Татарстан Республикасы Яр
Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге
территориясенд´
реклама
корылмаларын
урнаштыру
³´м
эксплуатациял´º
т´ртибе
турында
Нигезнам´г´ ºзг´решл´р кертº хакында
2003 елны¼ 6 октябренд´ге «Россия Федерациясенд´ ¢ирле
ºзидар´не оештыруны¼ гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы
Федераль законны¼ 16 мад´се, 2006 елны¼ 13 мартындагы «Реклама
турында» 38-ФЗ санлы Федераль законны¼ 10, 19 мадд´л´ре, ш´³´р
Уставы нигезенд´
Ш´³´р Советы
КАРАР бирде:
1.
Ш´³´р Советыны¼ 2013 елны¼ 30 маендагы 25/8 санлы
Карары (Ш´³´р Советыны¼ 2014 елны¼ 23 декабренд´ге 36/7 санлы
Карары редакциясенд´) бел´н расланган Татарстан Республикасы Яр
Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге территориясенд´ реклама
корылмаларын урнаштыру ³´м эксплуатациял´º т´ртибе турында
Нигезнам´г´ тºб´нд´ге ºзг´решл´рне кертерг´:
1) 5 пунктта:
- 12 пунктчаны тºб´нд´ге редакцияд´ б´ян ит´рг´:
«12)
предметы
реклама
корылмасын
урнаштыруга
³´м
эксплуатациял´ºг´ килешº т¿зº хокукы булган сатуларда башлангыч
б´яне билгели;»;
- 22 пунктчаны тºб´нд´ге редакцияд´ б´ян ит´рг´:
«корылма проектын килештерг´нд´, 1992 елны¼ 7 февраленд´ге
«Кулланучылар хокукын яклау турында» 23300- I санлы РФ Законы яки
гам´лд´ге т´¢риб´ буенча ´леге корылманы¼ реклама яис´ тышкы

2
м´гълºмат чарасы булуын билгели. Бу очракта Россия Федерациясе
Югары суд Пленумы, Россия Федерациясе Югары Арбитраж суды
Пленумы, Россия Федерациясе Югары суд Президиумы, Россия
Федерациясе Югары Арбитраж суды Президиумы Карарларына,
Россиянећ монополияг´ каршы федераль хезм´т т´къдимн´рен´ ³´м
Россия Федерациясе территориясенд´ урнашкан суд т´¢риб´сен´
таяна;»;
2) тºб´нд´ге эчт´лект´ге 9 абзацны ¿ст´рг´:
«реклама корылмасыныћ ху¢асы реклама корылмасыныћ тиешле
техник торышы ¿чен ¢аваплы, ´г´р башкасы реклама корылмасын
урнаштыруга ³´м эксплуатациял´ºг´ килешº бел´н каралмаса.»;
3) 22 пунктта:
- 1 пунктчаныћ 2 абзацын тºб´нд´ге редакцияд´ б´ян ит´рг´:
«Тºб´ ¢айланмасы имиджлы реклама конструкциясе булып тора
³´м
Башкарма
комитет
тарафыннан
билгел´нг´н
т´ртипт´
килештерелг´н реклама корылмаларын ³´м тышкы м´гълºмат
чараларын объектта урнаштыру концепциясе нигезенд´ оешманы¼
торган урынына б´йл´нешсез урнаштырыла.»;
- 2 пунктчаны тºб´нд´ге редакцияд´ б´ян ит´рг´:
«2) фон корылмасы – реклама корылмаларын ³´м тышкы м´гълºмат
чараларын объектта урнаштыру концепциясе нигезенд´ каркаста яшерен
ныгыту ысулы ³´м биз´леп эшл´нг´н читл´р (багет) бел´н м´гълºмат
м´йданы кºренешенд´ биналарны¼, т¿зелм´л´рне¼ стеналарында
урнаштырылучы ш´хси реклама корылмасы.
Бина фасадында урнашкан фон корылмасыны¼ ки¼леге фасад
ки¼легене¼ 2/3 н´н артырга тиеш тºгел, ´ реклама корылмасыны¼ ¿ске
кырые чикт´ш фасадны¼ ¿ске т´р´з´ уемыннан югары булырга тиеш
тºгел.
Суперграфика бел´н бина фасадында фон корылмасын урнаштыру
р¿хс´т ителми.
Суперграфика
–
фасадларны
архитектур-с´нгати
биз´º
алымнарыныћ визуаль ºзл´штерºне к¿ч´йт´ торган бер т¿ре (р´сем,
биз´к, барельеф, мозаика).
Коймада урнаштырылган фон корылмасы вакытлы реклама
корылмасы булып тора.
Коймада урнаштырылган фон корылмасы койма секциясенећ ¿ске
ягына карата тигезл´п куелырга тиеш, мондый корылманыћ м´йданы
койма секциясе м´йданыныћ 75 процентыннан артмаска тиеш.».
2. ¥леге Карар ºт´лешен тикшереп торуны Ш´³´р Советыны¼
халык яш´ешен т´эмин итº ³´м ш´³´р т¿зелеше буенча даими
комиссиясен´ й¿кл´рг´.
Ш´³´р Хакиме
вазифаларын башкаручы

Ф.И. Андреева

