РУКОВОДИТЕЛЬ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
САРМАН
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
ЖИТОКЧЕСЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
САРМАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(27 О ~

аао2'

КАРАР
с . Сарманово

N°- 1 з

Сарман муниципаль районы территориясенда
тышкы реклама нам магьлумат чараларын
урнаштыру тартибе турындагы
нигезламане раслау хакында

«Россия Федерациясенда хсирле узидара оештыруным
гомуми принциплары
турында » 2003 елныц 06 октябрендаге 131- ФЗ
номерлы Федераль законным 14
статьясындагы 1 елешенем 18 пункты , « Даулат нам
муниципаль хезматлар
курсатуне оештыру турында » 2010 елньщ 27 июлендаге 21 0
Ф3 номерлы Федераль
закон , Сарман муниципаль районы Уставы , « Реклама
турында » 2006 елньщ 13
мартындагы 38-ФЗ номерлы Федераль закон нигезенда
-

КАРАР БИРаМ :
1. Кушымта нигезенда Сарман муниципаль районы
территориясенда тышкы
реклама нам магълумат чараларын урнаштыру тартибе
турындагы нигезламане
расларга .
2. Олеге карарны массакулам магьлумат чаралары нда- Сарман
муниципаль
районыным расми сайтында бастыры п чы гары рга .
3. Олеге карарным уталешен контрольда тотуны район Башкарма
комитеты
Житакчесенем инфраструктура усеше буенча урынбасары А . Р .
Гайфетдиновка
йекларга .

Башкарма комитет
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А . Валиев

Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районы
Башкарма комитетынын
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Сарман муниципаль районы
территорипсенда тышкы реклама
нам магьлумат чараларын
урнаштыру тартибе турында
Нигезлама

1. Гомуми Нигезламалар
1.1. Олеге Нигезлама Россия
Федерациясе Конституциясе , Россия
Федерациясе Граждан кодексы ,
Россия Федерациясе Шанар
тезелеше
кодексы

, Административ хокук бозулар
турында

Россия Федерациясе
Кодексы , « Реклама турында » 2006
елньщ 13 мартындагы З 8-ФЗ
номерлы
Федераль закон , « Россия
Федерациясенда хсирле узидара оештыруны
ц
гомуми принциплары турында
» 2003 елньщ 6 октябрендаге 131ФЗ номерлы
Федераль Закон , « Кулланучылар
хокукларын яклау турында » 1992 елныц
7
ф евралендоге 2300-1 номерлы
РФ Законы , « Даулат контролен (
кузатчелеген )
нам муниципаль контрольне
гамалга ашырганда юридик затларныц
нам
индивидуаль эшмакарларнец хокукларын
яклау турында » 2008 елньщ 26
якла
декабрендаге 294- Ф3 номерлы
Федераль закон , Административ
хокук
бозулар турында Татарстан
Республикасы кодексы , Сарман
муниципаль
районы Уставы нигезенда эшланде
.
1.2. Олеге Нигезлама нигезенда
реклама конструкцияларена нам
тышкы магьлумат чараларына ,
аларны урнаштыру нам эксплуатациялау
,
документларны расмилаштеру ( рехсат,
килештеру) буенча бердам талаплар

билгелана .

1.3. Сарман муниципаль районы
территориясенда алеге Нигезламада
каралмаган реклама конструкцияларен
нам тышкы магьлумат чараларын
урнаштыру рехсат ителми .
1.4. Олеге
кулланыла :

Нигезлама

максатларында

тубандаге

теп

тешенчалар

1) реклама - теласа нинди
ысул белан , теласа кайсы формада
нам
теласа нинди чаралардан файдаланып
, билгесез затлар даирасена
адресланган
нам реклама объектына
игьтибарны Жалеп итуга , аца карата
кызыксыну
ф ормалаштыруга яки аны
базарга чыгаруга юналтелган магълумат
;
2) реклама конструкциясе
щитлар , стендлар , тезелеш челтарларе
,
перетяжка , электрон таблолар ,
Жиназларныц теласа кайсы еслегена
реклама
ясау ечен билгеланган проект
нам башка тер техник чаралар,
нава шарлары ,
аэростатлар
нам тышкы диварларда ,
тубаларда нам биналарныц ,
тезелмаларнец , корылмаларны ц башка
конструктив элементларында , шулай
ук Жамагать транспорты
харакате тукталышларында реклама
тарату
максатларында кулланыла торган
нам монтажлана торган башка
техник
чаралар ( магълумат урнаштыру
чараларыннан тыш);
3) реклама конструкциясе
хуЖасы ( физик яки юридик зат)
реклама
конструкциясе милекчесе
-

яиса реклама конструкциясен

-

йбер хокукы яки
аныц милекчесе белан килешу
нигезенда реклама конструкциясена
ия булу
нам аннан файдалану хокукына
ия бутан зат;
4) реклама конструкциясен
урнаштыруга нам эксплуатациялауга
рехсат
((Реклама туры нда» Федераль закон
нам алеге Нигезлама нигезенда
реклама
конструкциясен урнаштыруга нам
эксплуатациялауга хокукны раслаучы
билгеланган формадагы документ ;
5) реклама конструкциясенец
магълумат кыры реклама тарату
ечен
билгеланган реклама конструкциясенец
бер елеше ;
6) социаль реклама билгеле
булмаган затлар даирасена адресланган
нам хайрия нам башка иЖтимагы
й файдалы максатларга ирешуга
, шулай ук
даулат манфагатьларен таэмин итуга
юналдерелган теласа нинди ысул белан ,
теласа кайсы формада нам теласа
нинди чаралардан файдаланып
таратылган
магълумат .
1.5. ёлеге Нигезлама тубандагеларга
кагылмый :
1) саяси реклама , шул исаптан
референдум масьалаларе буенча нам
сайлау алды агитациясе ;
2) федераль закон нигезенда
маЖбури булган магьлуматны
кулланучыга Житкеру яки тарату;
3) товарны базарда алга этарунец
теп максаты булмаган нам социаль
реклама булмаган белешма - магълумат
нам аналитик материаллар ( эчке
нам
тышкы базарларга кузатулар ,
фанни тикшеренулар нам
сынаулар
натиЖаларе );
4) агар мондый хабарлар реклама
характерындагы белешмалар нам
социаль реклама булмаса , даулат
хакимияте органнары , башка да лат
органнары хабарларе , Жирле узидара
у
органна ы хабл
аР а р е жирле узидара
органнарына кермаган муниципаль
'
органнар хабарларе
5) физик затларныц яки юридик
затларныц эшмакарлек эшчанлеге
белан байле булмаган белдеруларе
;
6) товар , аныц Житештеручесе ,
импортер
р р яки экспортер
р р тур ында товар
те Р
р
д а урнаштырылган магълумат ;
-

-

-

7) товарны расмилаштерунец
товарда яки аныц терелмасенда
ур н аштырылган нам башка товарга
карамаган теласа нинди элементлары
;
8) фон, адабият , сангать
асарларена органик равешта
интеграцияланган
нам узеннан - узе реклама
характерындагы магьлуматлар
булмаган товар, аны
индивидуальлаштеру
чаралары ,
хситештеруче
яки
сатучы
турында
искартулар .
2. Идара нам конгтроль
органпары
2.1. Сарман муниципаль районы
Советы :
-

Сарман

муниципаль

районы

территориясенда

реклама
конструкцияларен нам тышкы
магълумат чараларын урнаштыруга
карата
гомуми мажбури кагыйдалар
нам теп талаплар раслый ;
Сарман муниципаль районы
милкенда нам Сарман муниципаль
районы милкенда
-

булган жир кишарлекларенда реклама

конструкцияларен
урнаштырган ечен яки даулат
милке чикланмаган жир
кишарлекларенда
тулау куламен исаплау тартибен
раслый .
2.2. Сарман муниципаль районы
башкарма комитеты турыдан -туры
яки
вакалатле органнар нам вазыйфаи
затлар аша, шулай ук ул
тезеган
муниципаль учреждениелар аша :
Сарман муниципаль районы
территориясенда реклама - магълумати
расмилаштеру елкасенда бердам
саясатне гамалга ашыра ;
-

-

Сарман

муниципаль

районы

территориясенда

реклама
конструкциясен нам тышкы
магьлумат чараларын урнаштыруга
нам
эксплуатациялауга регламентлар раслый
;
милек равешларена байсез равешта
, жир кишарлекларенда , шулай
ук
Сарман муниципаль районы
муниципаль милкенда булган
биналарда нам
башка кучемсез мелкатта реклама
конструкцияларен урнаштыру схемасын
раслый ;
-

реклама конструкцияларен нам
тышкы магълумат чараларын
урнаштыру урыннарын вакалатле
органнар нам оешмалар белан
килештеруне
гамалга ашыра ;
-

реклама конструкцияларен нам тышкы
магълумат чараларын
урнаштыруга нам эксплуатациялауга
документларны карау процедурасын
-

билгели ;

Сарман муниципаль районы
милкенда нам Сарман муниципаль
районы милкенда булган жир
кишарлекларенда реклама конструкцияларен
урнаштырган ечен яки даулат милке
чикланмаган Жир кишарлекларенда
-

реклама конструкцияларен урнаштырган
ечен тулау куламен исаплау
тартибен эшли ;
-

Сарман

муниципаль

районы

территориясенда

реклама
конструкцияларен урнаштыру нам
эксплуатациялау ечен килешулар тезу
хокукына сатулар уткару буенча
заказчы булып тора ;

-

Сарман

муниципаль

районы

территориясенда

муниципаль

районы

территориясенда

муниципаль

районы

территориясенда

реклама
конструкцияларен урнаштыру нам
эксплуатациялау ечен килешулар
тезу
хокукына сатуларны азерлау
нам уткару тартибе турында
Нигезламане
раслый ;
-

Сарман

реклама
конструкцияларен урнаштыру нам
эксплуатациялау ечен килешулар
тезу
хокукына торглар уткару
комиссиясе турында Нигезламане
раслый ;
-

Сарман

реклама
конструкцияларен урнаштыру
нам эксплуатациялауга
килешулар тезу
хокукына аукционнарда старт
баясен формалаштыра нам билгели
;
-

муниципаль милек объектларында юридик
затлар нам индивидуаль

эшмакарлар белан реклама
конструкцияларен
азерлауне нам тезуне таэмин ита
;

урнаштыруга

килешулар

- Сарман муниципаль районы
муниципаль милек объектларында
реклама конструкцияларен
урнаштыру шартларынын уталешен
контрольда

тота;

- реклама конструкцияларен
урнаштыру нам эксплуатациялауга
рехсат
бира (бирудан баш тарта ),
аларны юк ита ;
- тышкы магьлумат чараларын
урнаштыру проектын ( паспорт )
килештера ( килештерудан баш
тарта );
- Сарман муниципаль районы
территориясенда урнашкан реклама
конструкцияларен

нам тышкы магълумат чараларын

инвентаризациялау
эшчанлеген оештыра ;
законсыз ( уз
белдеге
белан)
урнаштырылган
реклама
конструкцияларен нам тышкы
магьлумат чараларын демонтажлауга
курсатма
бира ;
-

- районны байрам , юбилей
даталары на бизау, социаль
реклама
урнаштыру буенча муниципаль
заказчы булып тора;
- район территориясенда тышкы
реклама нам магълумат чараларын
урнаштыру елкасенда муниципаль
хокукый актлар проектларын
эшли ;
законнар нигезенда тышкы
реклама елкасенда саясатне
гамалга
ашыру буенча башка киракле
чараларны гамалга ашыра .
З . Реклама конструкцияларен
урнаштыру схемасы
3.1. жир кишарлекларенда ,
милек равешларена байсез равешта
, шулай
ук Сарман муниципаль
районы муниципаль милкендаге
нам Татарстан
Республикасы даулат милкендаге
биналарда, коры лмаларда реклама
онструкциял р ен урнаштыру
ка
бары тик Сарман муниципаль
районы
территориясенда реклама конструкцияларен
урнаштыру схемасы нигезенда
гена рехсат итела .
-

3.2.
Реклама
конструкцияларен
урнаштыру схемасы реклама
конструкцияларен урнаштыру
урыннарын , реклама конструкцияларенец
терларен нам терларен билгелауче
документ булып тора .
3.3. Реклама конструкцияларен
урнаштыру схемасы территориаль
планлаштыру документлары на туры
килерга нам тезелган тезелешнец
тышкы
архитектура кыяфатен ,
шанар тезелеше
нормаларын
нам
кагыйдаларен , куркынычсызлык
талапларен утауне таэмин итарга
нам
реклама конструкцияларенец
типлары н нам терларен , магълумати
кырлар
майданын нам реклама
конструкцияларенец техник характеристикалары
н
курсатеп , реклама конструкцияларен
урнаштыру карталарын карап торырга
тиеш .
3.4. Реклама конструкцияларен
урнаштыру схемасы алеге Нигезлама
тарафыннан реклама конструкцияларена
куелган талаплар нигезенда эшлана
нам Сарман муниципаль
районы Башкарма комитетыныц
муниципаль
хокукый акты белан раслана .
3.5. Реклама конструкцияларен
урнаштыру схемасы нам ага кертела
торган узгарешлар Россия
Федерациясенец тиешле субъекты
башкарма
хакимиятенец

вакалатле органы белан Россия
Федерациясенец алеге
субъекты даулат хакимиятенец
югары

башкарма органы тарафыннан
билгеланган тартипта алдан килештерелерга
тиеш .
3. б . Реклама конструкцияларен
урнаштыру схемасы нам аца кертела
торган узгарешлар муниципаль
хокукый актларны расми бастырып
чыгару
( халыкка хСиткеру) очен билгеланган
тартипта басылып чыгарга ( халыкка
житкерелерга ) нам Сарман муниципаль
районыныц расми сайты нда
урнаштырылырга тиеш.
4. Реклама конструкцияларена
нам тышкы магьлумат чараларына
карата куела торгам гомуми талаплар
Реклама конструкцияларе нам тышкы
магьлумат чаралары биналарда ,
тезелмаларда , корылмаларда нам башка
объектла
гомумон
алганда , бина, корылма
архитектурасына турырдкилерга тиеш (
тышкы
магълумат чаралары н урнаштыру
урыннары объект проекты яки объектны

реклама бизау концепциясе белан
билгелана ) нам Сарман муниципаль
районы майданнары ,

биналары , тезелмаларе нам корылмаларыныц
бердам
архитектур - сангати йезен бозмаска
тиеш .
4.1. Реклама конструкцияларена
нам тышкы магълумат чараларына
карата талаплар, аларныц барлыкка
килган тезелешнец бердам архитектурсангать кыяфатена туры килу
елешенда , Сарман муниципаль районы
Башкарма комитетыныц алеге нигезламасе
нам норматив хокукый актлары
белан билгелана .

4.2. алеге карар максатларында барлыкка килган тезелешнен бердам
архитектура-сангать йезе астында амлашыла :
реклама конструкциясе яиса тышкы магьлумат чарасы урнашкан
капиталь тезелеш объектларынын фасадлары узенчалекларе (фасадным стиль
нам композиция бетенлеге , детальлар нам агьзалар булу , яктылык нам
декоратив -сангать чишелеше , визуаль кабул иту, фасад элементлары
нисбатенем туры килуе нам пропорциональ булуы , ачык нам ябык еслеклар
(проемнар нам простенкалар ) балансы).
айлана -тира шанар тиралеге , мадани мирас объектларын , дини
объектларын ,
сангать
нам
кыймматле
исталекле ,
объектларны ,
реклама
ашырылган
гамалга
перспективаларны ,
панорамаларны ,

конструкцияларен урнаштыру концепцияларен нам схемаларын естенлекле
нам визуаль кабул итканда , шулай ук территорияларнем планлаштырылган
структур асы .
4.3. Юл харакате билгеларенда , аларны м теракларенда яки юл
харакатен жайга салу ечен билгеланган теласа нинди башка жайланмаларда
реклама конструкцияларен нам тышкы магьлумат чараларын урнаштыру нам
эксплуатациялау рехсат ителми .
4.4. Реклама конструкцияларе нам аларным территориаль урнашуы
тиеш :

- техник

регламентларнын

талапларена

туры

килерга .

Техник

регламентлар булмаса , «Автомобиль юлларында нам шанар нам авыл
жирлекларе территорияларенда тышкы реклама . Тышкы рекламага гомуми
талаплар . Урнаштыру кагыйдаларе » ГОСТ Р 52044-2003 белан билгеланган
талаплар кулланыла .
- Сарман муниципаль районы территориясенда барлыкка килган
тезелешнен тышкы архитектур кыяфатен саклауны таэмин ита торгам алеге
Нигезламада билгеланган талапларне исапка альш билгеланерга ;

реклама конструкцияларен урнаштыруга нам эксплуатациялауга
рехсатлар нигезенда билгеланерга нам Татарстан Республикасы Сарман
муниципаль районы муниципаль берамлекларен тезекландеру кагыйдаларе
нигезенда тиешле халда тотарга ;
яктырткычка тоташкан очракта авария халендаге янгынны электр
белан
системасы
сундеру
системасыннан
иту
таэмин
белан
жиназландырылырга нам янгын куркыны чсызлыгы талапларена туры
килерга .
4.5. Реклама конструкцияларен нам тышкы магълумат чараларын
проектлау , азерлау нам урнаштыру тезелеш нормалары нам кагыйдаларе
талапларена туры китереп башкарылырга тиеш .
4.6. Реклама конструкциясе нам (яки) тышкы магьлумат чаралары
хужасы бурычлы :

1)
реклама конструкциясен нам (яки) тышкы
магълумат чараларын
монтажлаганнан соц, территорияне тезекландеруне
нам бинаныц фасадыныц
тышкы кыяфатен торгызырга . Аныц
фундамент блогы булганда , фундамент
блогы белан берга сутелерга тиеш ;
2)
реклама конструкциясе проектын , тышкы
магълумат чараларын
эшларга нам реклама конструкциясен
урнаштыру нам эксплуатациялауга яки
тышкы магълумат чараларын килештеруга
рехсат алырга ;
3)
вакытында ремонтларга , шулай ук реклама
конструкциясен нам
(яки) тышкы магълумат чараларын
урнаштыру уры ны н жыештырырга ;
4)
реклама конструкциясен нам (яки) тышкы
магьлумат чаралары н
ремонтлау , реконструкциялау яки
бинаныц фасадын , тезелмаларне ,
корьитманы торгы зу вакытында вакытлыча
демонтажлау ;
5)
тес , конструктив карар , бина фасадын
тышлау, тезелма ,
корьцтмалар узгарган очракта, реклама
конструкциясен урнаштыру нам
эксплуатациялауга яки тышкы магълумат
чараларын килештеру ечен яца
рехсат алырга .

4.7.

Реклама

конструкциясенец

исеме,

реклама

конструкциясе

хужасыныц элемта ечен телефоны , аны
урнаштыруга рехсат номеры
курсателган табличка равешендаге маркировкасы
булырга тиеш .
4.8. Реклама конструкцияларенда нам
тышкы магълумат чараларында

магълумат Россия Федерациясе даулат теле нам
Татарстан Республикасы
даулат
телларе турындагы закон талапларен утап
урнаштырылырга тиеш.

5. Реклама конструкцияларе нам
тышкы магълумат чаралары
Реклама конструкциясе проекцион нам
башка терле жиназлар , пава
шарлары, аэростатлар нам тотрыклы
территориаль урнашу ечен билгеланган ,
тышкы диварларда , тубаларда нам
башка конструктив элементларда
биналарныц , тезелешларнец , корылмаларныц
яиса аларныц тышкы реклама
тарату ечен билгеланган , шулай ук
жамагать транспорты харакатенец
тукталыш пунктларында монтажланган
нам урнашкан щитлар , стендлар ,
тезелеш челтарларе , перетяжкалар , электрон
таблолар .
5.1. Сарман муниципаль районы
территориясенда барлык реклама
конструкцияларе реклама конструкциясе
проекты нигезенда нам Сарман
муниципаль районы Башкарма комитеты
тарафыннан бирелган реклама
конструкциясен урнаштыру нам
эксплуатациялауга рехсат нигезенда
билгелана .
5.2. Реклама теласа нинди ысул белан
, теласа нинди формада нам
теласа нинди чаралардан файдаланып ,
билгесез затлар даирасена адресланган
нам реклама объектына игьтибарны
жалеп итуга , аца карата кызыксыну
ф ормалаШТыруга яки аны базарга
чыгаруга юналтелган магълумат .
-

-

5.3. Социаль реклама билгеле
булмаган затлар даирасена адресланган
нам хайрия нам башка иЖтимагы
й файдалы максатларга ирешуга,
шулай ук
даулат манфагатьларен таэмин итуга
юналдерелган теласа нинди ы сул белан,
теласа нинди формада нам теласа
нинди чаралардан файдаланып
таратылган
магълумат .
-

5.4. Муниципаль магълумат Татарстан Республикасы Сарман
муниципаль районы муниципаль
берамлекларе уставлары нигезенда Жирле
анамияттаге
масьалаларне нам (яки ) тапшырылган
аерым даулат
вакалатларен хал итуда муниципаль
берамлек манфагатьларен таэмин итуга
юналдерелган социаль анамиятле
магълумат (шул исаптан реклама
характерындагы ).
Муниципаль магьлуматка муниципаль
берамлекне
байрамча бизау, социаль анамиятка
ия чаралар ( халы к санын алу,
сайлаулар ,
ема), расми чаралар ( халыкара
нам Россия делегацияларе ,
конференциялар ,
ф орумнар ), мавыктыргыч ,
спорт- массакулам , мадани нам
иЖтимагый чаралар
уткару турында магълумат кера .
5.5. Реклама конструкциясе , агар
ул куламе , тибы , тесларе , яктырту
,
шулай ук килешенган табличка ,
реклама конструкциясе хуЖасыныц
исеме ,
контакт телефоны , аны урнаштыруга
рехсат номеры курсателган очракта
,
килешенган реклама конструкциясе
проектыннан тайпьшышлар белан
билгеланган дип таныла .
5.6. Сарман муниципаль районы
территориясенда тубандаге терлардаге
реклама конструкцияларен урнаштыру
рехсат итела :
1)
аерым торучы реклама конструкцияларе
;
2)
биналарда ,
тезелмаларда
нам
корылмаларда
урнашкан
конструкциялар .
1 . Аеры м реклама корылмалары
тубандаге терларга булена :
1)
еврощит тышкы яки эчке якты
ртылган урта форматтагы аерым
торучы щитлы реклама конструкциясе
.
Еврощит 3,0 х 6,0 м зурлыгында
фундамент , терок , каркас нам
магьлумати кырдан тора .
Еврощитныц яклары ечтан артык була
алмый .
Суратне
автоматлашты рылган
равешта
алыштырган
очракта,
магълумат кырыныц майданы
экспонатлы еслек майданыннан чыгьш
билгелана .
Еврощитнытщ нигезе Жир еслегеннан
чыгып торырга тиеш тугел .
Берьяклы вариантта башкарылган
еврощитныц декоратив эшланган
кире ягы булырга тиеш .
2)
пилон- аерым торучы кече форматтагы
реклама конструкциясе .
Пилон 1,2 х 1,8 м зурлыктагы
фундамент , каркас нам магълумати
кырдан тора.
Пилонныц яклары икедан артык була
алмый .
-

Суратне
автоматлаштырылган
равешта
алыштырган
очракта ,
магълумат кырыны ц майданы
экспонатлы еслек майданыннан
чыгып
билгелана .
Пилонныц магълумат кыры пыяла
белан сакланырга тиеш .
Пилон фундаменты жир еслегеннан
чыгып торырга тиеш тугел .
3)
афиша
конструкциясе - кече
форматтагы
щитлы

конструкциясе .

Афиша конструкциясе
магълумат кырыннан тора.

нигез ,

каркас ,

конструкция

реклама

рамкасы

нам

Афиша
конструкцияларе
бары
тик
театрлар ,
кинотеатрлар
репертуарлары , спорт нам башка
массакулам чаралар , иЖтимагый ,
маданикуцел ачу, спорт- саламатландеру
характерындагы вакыйгалар турында
реклама урнаштыру ечен гена
каралган

4) светодиодлы экран -ул суратне нам
видеоны курсатуче аерым
торучы реклама конструкциясе .
Светодиодлы эк ан фундамент, терок ,
каркас

нам магьлумати ( светодиодлы )
еслегеннан тора
Светодиодлы модульлар яктылы гы
ныц рехсат ителган курсаткечларе :
таулекнец якты вакытында -63 70 кд/
кв , м
таулекнец карацгы вакытында -851 кд/
кв . м Яклар саны ечтан артык булырга
тиеш тугел . Берьяклы экран куйган
очракта , кире ягы декоратив бизалешле
булырга тиеш .
Фундамент жир еслегеннан чыгып
торырга тиеш тугел .
5) стела эчке яктырткыч белан
нейтраль теслар ( соры , керан , графит
,
кара, коцгырт h.6.) материалы
белан бизалган фундаменттан ,
каркастан
торган кече ( биеклеге 6,0 м дан
артмаган) яки зур (6,0 м дан артык)
ф орматтагЬ аерым реклама
конструкциясе .
Фундамент , терок , каркас нам магълумат
кырдан тора .
Стеланыц яклар саны ечтан артык
була алмый . Фундамент жир
еслегеннан чыгып торы рга тиеш тугел .
Суратне
автоматлаштырылган
равешта
алыштырган
очракта,
магълумат кырыныц майданы
экспонатлы еслек майданыннан чыгып
билгелана .
Берьяклы вариантта эшланган стеланыц
декоратив бизалган кире ягы
булырга тиеш .
6)
флаг композициясе - нигездан , бер
яки бернича флагштоктан нам
йомшак катламнардан ( магълумат
кыры) торган аерым торучы реклама
конструкциясе
.

-

.

Флаг композицияларен урнаштыру
рехсат ителми :
оешманыц , индивидуаль эшмакарнец ,
шулай ук аны эксплуатациялау
яиса парковка урыннарын оештыру
ечен бирелган жир кишарлегенец
бинасы
-

нам урнашкан урыны милекче ,
хужа , кулланучыныкы булган
жир кишарлеге
чикларенда ;
аныц декоратив бизалешеннан
башка фундаментны тиранайтунец
техник мемкинлеге булмаган
очракларда .
7) транспарант
перетяжка - уз тераклареннан ,
биналарныц уз
теракларена яки фасадларына бе кет
у хсайланмаларыннан , тартылу
Р
жайланмалары ннан нам магьлумати
суратлардан торучы тышкы реклама
нам
магълумат чарасы .
Транспарант перетяжкалар яктырткыч
(шул исаптан гирляндалар ) нам
яктыртылмаган , каты материаллардан
нам йомшак материаллардан
ясалган
материалларга булена .
-

-

-

Яктырткычлы
транспарант перетяжка
конструкциясе
электр
челтарлареннан авария халендаге езу
жайланмасына ия булырга тиеш .
Транспорант перетяжка хужасы турында
магълумат табличкасы терок
яки бина фасадына якын
урнашкан урыннан тартылу
жайланмасында
урнашырга тиеш ; текст куламе
харакатнец иц чик уц полосасы ннан
укылуын
таэмин ителерга тиеш .
в)
Инженерлык
корылмасы ндагы
корылма - куперларда ,
юлуткаргечларда ,
-

-

труба уткаргечлорда , тоннельла
рда, эстакадаларда , жир
астм нам жир есте жаяулелар переходларында
урнашкан

тышкы реклама нам
магълумат чарасы .
Машиналар йеру елеше естенда
урнаштырылган инженерлык
корылмаларында конструкциялар урнаштыру
рехсат ителми .
9)
Тезелеш
коймасындагы
конструкция тезелеш
объектлары
кирталаренда тышкы реклама нам
магълумат чарасы .
10) Тезелеш челтаре - тезелеш яки
реконструкция (реставрация )
объектлары фасадыныц турыдан -туры
магълумат кыры белан ябучы
вакытлыча тышкы реклама нам
магълумат чарасы .
2.
Биналарда ,
тезелмаларда
нам
корь rлмаларданашкан
урнашкан
конструкциялар тубандаге типларга
булена :
1) туба жайланмасы - бинаныц
тубасенда эчке яктылыгы булган
ф онсыз аерым торучы символлар ( харефлар ,
саннар , логотиплар , билгелар ,
сангать элементлары ) равешенда
магьлумат урнаштырылган индивидуаль
реклама конструкциясе .
Туба жайланмасы имидж реклама
конструкциясе булып тора нам
Башкарма комитет билгелаган тартипта
, объектта реклама конструкцияларен
нам тышкы магълумат
чараларын урнаштыру концепциясе
нигезенда
оешманыц урнашу урынына байлелектан
башка билгелана .
Тубада урнаштырыла торган
корылмадагы магълумат кыры ны ц
майданы алеге туба корылмасына
туры кипа торган турыпочмаклык
-

майданыннан чыгып исаплана . Туба
конструкцияларен урнаштыру рехсат
ителми :
биеклеге :
- 0,5 м дан артык
объектлары ечен ;
- 1,0 м дан артык

объектлары ечен;

-

-

бер катлы биналар , стационар
булмаган сауда
ике катлы биналар , стационар
булмаган сауда

- 1,5 м дан артык- еч- биш катлы биналар
ечен ;
- 2,0 м дан артык алты- тугыз катлы
биналар ечен ;
- 2,5 м дан артык - 10-15 катлы
биналар нам 16 дан да кубрак катлы
биналар ечен ;
-

озынлыгы :
- ама карата урнаштырылган фасад
озы нлыгыны м
(фасадным бер елешеннан ) артыграк .

1/2 елешеннан

Тубандаге Жайланмада аерым график элемент
( хезмат курсату билгесе ,
логотип ) булса, аным биеклеге харефлар
биеклегеннан артып китарга
мемкин , лакин 1/3 тан артмаска тиеш .
Тубада урнаштырыла торган корылманы
беркету элементлары алеге
корылманым яныннан нам естеннан чыгып
торырга тиеш тугел .
Тубадан ( парапеттан ) алып тубада
урнаштырыла торган корылмадагы
магълумат кырыным аскы чигена кадарге
аралык 1,0 м . дан артмаска тиеш .
Тубадаге магьлуматны алыштыру
Сарман муниципаль районы
Башкарма комитеты белан естама килешуне
талап ита .
Объектны
проектлаганда , тезеганда ,
файдалануга тапшырганда
каралган бинаны нам корылманы алга
таба эксплуатациялаганда аны
алыштыруны кузда тотмый торган туба
реклама конструкциясе булып
тормый ;
2) Фон конструкциясе
диварларнын тышкы еслегенда реклама
конструкцияларен нам тышкы магьлумат
чараларын , бина фронтоннарын ,
керу
-

яки таразалар ( витриналар ) естенда урнашкан
индивидуаль реклама
конструкциясе :
- куламле яктылык харефларе , декоратив
элементлар нам билгелар
равешенда каркастан нам беркету
элементларыннан торган ;

- зур накладлы элементлар белан ябык типтагы
инкрустацияланган

яктылык тартмасы равешенда .
Фон конструкцияларен урнаштыру рехсат
ителми :
стационар булмаган сауда объекты
этажларыным таразаларе
арасындагы биеклеге 2/3 артык биеклекта ;
- текстлы магьлуматны м биеклеге фриз
биеклегеннан 2/3 артык (шул
исаптан беркетеп тезелган биналар);
- козыректа биеклеге 0,5 метрдан артыграк
;
-

- фасадным озынлыгы 15 м нам 70°/о тан артык , а еске ягы фон
конструкциясенец еске елеше катнаш фасадтан югарырак булырга тиеш
тугел ;
- беренче кат елешларе арасында 0,5 м биеклектаге нам монды й
проемнын 50°/о тан артыграгы урнашканда ;
- беренче , цоколь яиса подвал катынын тышкы стеналары еслегенда
урнаштырганда , фонлы конструкциянен аскы кырыена кадар жир еслегеннан
0,6 м дан тубанрак булса ;
- купфатирлы йортларда

югарырак ( купфатирлы
торак
йортнын тезелган , кушып тезелган нам тезелеп -кушып тезелган
булмаган биналарыннан тыш);
биналарнын алгы якларында дивар еслегена турыдан -туры
икенче

каттан

-

тешерелган сурат белан ;
фронтонда, еске каттагы фризда, алеге бинада рехсат ( килешу)
нигезенда билгеланган , гамалда булу вакыты тамамланмаган туба
-

конструкциясе ;
- суперграфикалы бина фасадында
Суперграфика фасадларны архитектур -сангатьча бизау алымнарынын
(расем , орнамент, барельеф , мозаика) берсе .
Коймаларда урнаштырылган фон конструкциясе коймалар секциясенец
еске ягына карата тигезланерга тиеш , мондый конструкциянен майданы
-

коймалар секциясе майданынын 75 проценттан артмаска тиеш ;

3) консоль конструкция

-

диварнын тышкы еслегенец почмаклы

участокларында стационар булмаган сауда объекты локальлаштерелган ,
бинанын фасады яссылыгына туры почмак белан билгелана торган
индивидуаль реклама конструкциясе .
Консоль конструкцияларне урнаштыру рехсат ителми :
- биеклеге нам озынлыгы 1,0 м дан артык ;
- фасад еслегеннан 0,2 метрдан артыграк ераклыкта ;
- фасад кырыеннан 0,2 м дан артыграк нам жир естеннан
конструкциянен аскы кырыена кадар 2,5 м дан кимрак ераклыкта ;
- турыдан-туры бинага керу урыннарында ;
яктырту
мачталарында,
теракларенда ,
Кронштейннар -уз
баганаларында, элемта челтаре теракларенда яки биналарда урнаштырылган
ике яклы консоль яссы конструкциялар .
Кронштейннар эчке яктырткыч белан ике яклы вариантта уталерга
тиеш .
зурлыгы
типик
кронштейннарнын
урнаштырылган
Теракларда
(вертикаль башкаруда):
1,5 х 1,0 м ; 1,2 х 1,0 м- проспектлар , майданнар , урамнар очен ;

1,0 х 0,7 м
тар урамнар нам тыкры клар очен . Биналарныц
ф асадларында урнаштырылган кронштейннар
куламе бинаныц архитектур
узенчалекларе белан билгелана нам 1,5 х 1,0 м дан
артмаска тиеш .
Электр
челтаре
теракларенда
урнаштырылган
кронштейннар
конструкциянец аскы ягыннан 3,3 м биеклекта юл
полотносы еслеген кадар
урнаштырылырга тиеш . Кронштейннар куламе 1,0 х 1,5
м дан артмаска тиеш .
Куркы нычсызлык максатлары нда, кронштейннар
жир еслегеннан
кименда 4,5
метр
биеклекта
урнаштырылырга
тиеш .
Биналарда
-

кронштейннар , кагыйда буларак, беренче нам икенче
катлар арасында
билгелана .
Кронштейннарны теракка куйганда, юлныц капма- каршы
елешена таба
юналтелерга тиеш . Теракта бер кронштейн урнаштыру
рехсат ителми .
Биналарда нам корылмаларда урнаштырылган
кронштейннар бинага
беркету ноктасыннан 1,5 м ераклы кта урнашы рга
тиеш .

Предприятиелар магистральдан туры куренмаслек шул ук
бинада

урнашкан очраклардан тыш , биналарда кронштейн курсаткечлар урнаштыру
рехсат ителми .

4) витрина конструкциясе

-

бинада фонлы конструкция равешенда

билгелана торган индивидуаль реклама конструкциясе
, витринаныц эчке
ягыннан стационар булмаган сауда объекты ,
тараза проемы , ул каркастан ,
декоратив бизалешле магълумат кырыннан , тараза
проемасы майданыннан 1/4
тан артмаган елешен алып торган асылма
элементлар булган магълумат
кырыннан тора ( витринаныц биеклеге нам
витринаныц озынлыгы буенча
пы ялалау куламенец яртысын елеше).
Витрина конструкцияларен урнаштыру рехсат
ителми :
- майданы 2,0 кв . метрдан ким булган тараза
уемында ;
бина ягыннан 0,15 метрдан ким витринаныц
пыялалы елешеннан
витрина конструкциясена кадар ;
-

- витринаныц пыялалы еслеген декоратив пленка белан
каплау нам

буяу равешенда ;
- пыяла белан витринаны яктырткыч тартмалары
белан алыштыру юлы
белан .
5) фасад медиа экран биналар , тезелмалар ,
корылмалар фасадларында
урнаштырыла торган суратне нам видеоны яктылык
диодлы еслек ярдаменда ,
билгеле бер сандагы яктылык диодлы модульлардан
тапшыра торган шахси
реклама конструкциясе .
Светодиодлы модульлар яктылыгыныц рехсат ителган
курсаткечларе :
- таулекнец якты вакы тында -6370 кд/кв . м
- таулекнец карацгы вакытында -851 кд/кв . м
Бина фасадында экран медиасыны ц урнашу урыны
нам аныц куламе
бинаныц зурлыгы на нам архитектур
узенчалекларена байле равешта
-

билгелана . Видеоэкран куламе билгелана
торган фасад куламеннан артмаска
тиеш .
3. Байрамча бизалеше :
1) Сарман муниципаль районы
территориясен байрамча бизау меним
вакыйгалар белан байле байрамнар ,
чаралар уткару чорында башкарыла .
Байрам бизалеше даулат нам
муниципаль флагларны , лозунгларны ,
гирляндаларны ,

панноларны , декоратив элементлар нам

композициялар ,
стендлар , трибуналар , эстрада ,
шулай ук байрам иллюминациясе
урнаштыруны уз эчена ала.
2) байрам бизалеше элементларын
азерлаганда нам урнаштырганда юл
харакатен хсайга салуныН техник
чараларын тешерерга , хСимерерга нам
бозарга рехсат ителми .
5.7. Тышкы магьлумат чаралары
Тышкы магълумат чаралары реклама
булмаган тышкы матълуматны
урнаштыру ечен , юридик затларга , физик
затларга нам шахси эшмакарларга
караган объектларны магълумати
расмилаштеру максатларында кулланыла .
Тышкы магьлумат чараларына
элма такталар , урнашу уры ны
курсаткечларе , режимлы табличкалар ,
учреждениелар такталары кера .
Элма такта кулланучыларга магьлуматны
хситкеру ечен билгеланган
тышкы магълумат чарасы , аны
курсату " Кулланучылар хокукларын
яклау
турында " 1992 елныц 07 февралендаге
2300-1 номерлы Россия Федерациясе
Законы ныц 9 статьясы нигезенда
махсбури , а накъ меня оешманыц фирма
исеме , аныц кайда булуы ( адресы) нам
аныц эш режимы турында магълумат .
Элма такта оешма урнашкан бинаныц
фасадында , билаган бина
чикларенда яки аца керу естенда , а
мондый урнашу мемкинлеге булмаган
очракта билаган бинага керу юлыннан
10 метрдан да артмаска тиеш .
Элма так гада оешманыц эшчанлек
юналешена (" Кибет ", " Ресторан ",
" Чачтарашхана " h.6.) курсатма булырга
мемкин .
Урнаштыру рехсат итела :
бинаныц тышкы дивары буенда дивар
панносы равешенда урнашкан
кронштейн яки элма такталар равешендаге
консоль элма такталар , нигезда,
ф асадньиц почмак елешенда,
агар оешма 1 каттан югарырак
биналарда
урнашкан булса ;
оешма бетен бинаныц файдалы майданыныц
кименда 60% ын билаган
очракта , туба ябу Жайланмасы равешендаге
элма такталар ;
бинаныц фасадындагы естама элма
такталар , биналарда теп
урамнарга ( ишегалларында) чыкмыйча
урнашкан оешмалар ечен уцайлы
уры нда;
-

-

-

-

-

бинага нар керу юлы янашасендаге ике
элма такта;
бернича урам киселешенда урнашкан
ьар бина фасадындагы элма
такталарны
-

-

.

Элма такталарда декоратив элементларны
, шулай ук товар билгеларе
яки хезмат курсату билгеларе сыйфатында
билгеланган тартипта теркалган
суз , график суратларне яки башка
комбинацияларне урнаштыру рехсат итела .
Урнашу
урыны
курсаткече - кулланучыларны
ориентлаштыру
максатларында билгелана торган харакат
I оналеше нам объектка кадр
ераклы к турындагы магьлуматлардан
торган ты шкы магьлумат чарасы .
Урнашу урыны курсаткеченец магълумат
кыры майданы 1 кв . метрдан да
артмаска тиеш . Урнашу урыны курсаткеченда
оешманыц исемен курсатмича
гена (' Шиномонтаж ", " Дарухана " h.6.)
профилен курсату рехсат итела .
урнашу
г ур
у урыныннан тыш, аныц исеме турында , шул
исаптан
харакат юналешен курсатеп , магълумат
белан билгеланган курсаткеч реклама
конструкциясе булып тора .
Режим табличкасы - оешманыц эш режимы
турында кулланучыларга
магълумат житкеру ечен билгеланган
тышкы магълумат чарасы . Режим
табличкасыныц куламе горизонталь буенча
0,40 м нам вертикаль буенча 0,60
м дан артмаска тиеш . Режим табличкалары
оешма билаган бинага яки бинага
теп керу урынында уц яки сулдан
билгелана .
Учреждение
тактасы - халыкка
юридик
затныц
исеме ,
аныц
ведомствосындагы булуы нам эш режимы
турында магълумат биру ечен
билгеланган тышкы магьлумат чарасы .
Учреждение такталары бина
ф асадына , учреждение урнашкан
бина яки булмага керганда урнаштырыла
.
Учреждение такталары ндагы магьлумат
Татарстан Республикасы ныц ике
даулат теленда язылырга тиеш .
Элма такталар нам урнашу урыннары
курсаткечларе , урнаштыру
проектын ( паспорт ) килештеру нигезенда
дизайн- проектка туры китереп
билгелана .
Режим табличкаларын нам учреждение
такталарын урнаштыру ечен
рехсат алу ( килештеру) талап ителми .

6. Реклама конструкцияларен урнаштыру
нам эксплуатациялауга рехсат
алу тартибе
6.1. Реклама конструкциясен
урнаштыру нам эксплуатациялау
« Реклама турында » Федераль
законныц 19 статьясындагы 5, 6, 7
елешларенда курсателган яиса Сарман
муниципаль районыныц башкарма
комитеты тарафыннан реклама конструкциясе
хухСасы тарафыннан бирелган
реклама конструкциясен урнаштыруга
нам эксплуатациялауга рехсат (алга
таба шулай ук - рехсат) булганда
рехсат итела . « Реклама турында » Федераль
законныц 19 статьясы талапларе
рехсат алу елешенда витриналарга ,
киоскларга , лотокларга , кучма сауда
пунктларына , урам зонтларына

турыдан- туры курсателган объектларда
реклама урнаштырганда ( реклама
урнаштыру очен гена билгеланган конструкциялардан
нам жайланмалардан
башка) кагылмый .
6.2. Реклама корылмасын гамалда булу
срогы чыкмаган рехсаттан
башка урнаштыру нам аннан файдалану
рехсат ителми . Рехсаттан башка
реклама конструкциясен урнаштыру нам (яки
) эксплуатациялау очрагында ,
аны н гамалда булу срогы чыкмаган
очракта, ул Сарман муниципаль районы
Башкарма комитеты курсатмасе нигезенда
демонтажланырга тиеш .
6.3. Реклама конструкциясен урнаштыруга
нам эксплуатациялауга
рехсат Сарман муниципаль районы
Башкарма комитетыныц реклама
конструкциясен урнаштыру хокукын
раслаучы хокукый акты белан
расланган билгеланган формадагы документ .
6.4. Рехсат Сарман муниципаль
районы Башкарма комитеты
-

тарафыннан

ьар

реклама

конструкциясена

реклама

конструкциясен

урнаштыру нам эксплуатациялау килешуе
гамалда булу вакытына бирела .
Реклама конструкциясе хужасы реклама
конструкциясе кушыла торган
кучемсез мелкат хужасы булган очракта,
рехсат гаризада курсателган срокка,
курсателган срокныц Россия Федерациясе
субъекты тарафыннан билгеланган

нам

реклама

конструкцияларен

урнаштыруга

нам

эксплуатациялауга

шартнамалар тези ала торган чик срокларга туры
килу шарты белан бирела , а
вакытлы

реклама конструкциясен

карата рехсат гаризада курсателган

срокка, амма унике айдан да артык тугел .
6.5. Рехсат анда курсателган гамалда булу
срогы чыкканчы яки аны
гамалдан чыгарганчы яки гамалда тугел дип
таныганга кадар гамалда була .
6.6. Рехсат " Реклама турында "
Федераль законда билгеланган
очракларда суд тартибенда дерес тугел дип
танылырга мемкин .
6.7. Рехсат биру яки аны язмача яки
электрон документ равешенда
бирудэн баш тарту турындагы карар,
даулат нам муниципаль хезматларнец

бердам порталын яки даулат нам муниципаль
хезмат курсатуларнец

региональ порталларын кулланып , меражагать
итучега ике ай эченда Сарман
муниципаль районы Башкарма комитеты
тарафыннан, аннан киракле
документлар кабул ителганнан соц, жибарелерга
тиеш .
6.8. Рехсат бирудэн баш тарту турындагы
карар мотивлаштырылган
нам бары тик " Реклама турында "
Федераль законныц 19 статьясындагы 15
елешенда билгеланган нигезлар буенча гына
кабул ителерга тиеш .
6.9. Рехсатне гамалдан чыгару турындагы
карар " Реклама турында "
Федераль законныщ 19 статьясындагы 18
елешенда билгеланган нигезлар
буенча гына кабул итела .
6.10. Барлык реклама конструкцияларена
нам тышкы магълумат
чараларына дизайн проект ( режим
табличкаларыннан нам учреждениелар
такталары ннан тыш) расмилаштерела . Реклама
конструкциясен урнаштыруга
-

дизайн- проект реклама конструкциясен
урнаштыруга нам эксплуатациялауга
рехсат биру нам тышкы магьлумат чараларын
килештеру вакыты давамында
гамалда .
6.11. Реклама конструкциясен урнаштыру
нам эксплуатациялау анын
хужасы тарафыннан реклама конструкциясе
кушыла торган жир кишарлеге ,

бина яиса башка кучемсез мелкат милекчесе
белан шартнама буенча яиса
мондый

мелкатнем идараче хужасы , шул исаптан
арендатор белан, гамалга
ашырыла . Реклама конструкциясен
урнаштыру нам эксплуатациялау очен
купфатирлы йортта бина милекчеларенем
гомуми милкен куллану кузда
тотылган
очракта,
реклама
конструкциясен
урнаштыруга
нам

эксплуатациялауга шартнама тезу Россия Федерациясе
Торак кодексында
билгеланган

тартипта алынган купфатирлы йортта
бина милекчеларенен
ризалыгы булганда гына мемкин .
6.12. Мондый шартнамане тезу куп
фатирлы йорттагы бина
хужаларынын гомуми жы елышы белан аны
тезуга вакалат бирелган зат
тарафыннан гамалга ашырыла .
6.13. Реклама конструкциясен урнаштыруга
нам эксплуатациялауга
шартнама гамалда булу срогы тамамланганнан
сон якларнын килешу буенча
йекламаларе туктатыла .
6.14. Даулат яки муниципаль милекта
булган жир кишарлегенда ,

бинада яки башка кучемсез мелкатта реклама
конструкциясен урнаштыру
нам эксплуатациялауга шартнама срогы , тиешле
чик сроклар чикларенда
реклама демонстрациясе технологияларе
кулланыла торган реклама

конструкциясенен тибына нам терена карал ,
Сарман муниципаль районы
Башкарма комитеты тарафыннан билгелана
. Реклама конструкциясен
урнаштыруга нам эксплуатациялауга шартнама
тезу алеге Федераль закон
нам граждан законнары нормалары нигезенда
гамалга ашырыла .
6.15. Даулат яки муниципаль милекта
булган жир кишарлегенда ,
бинада яки башка кучемсез мелкатта реклама
конструкциясен урнаштыру

нам эксплуатациялауга шартнама тезу, Россия
Федерациясе законнары
нигезенда

, Сарман муниципаль районы Башкарма
комитеты уткара торган
торглар (аукцион яки конкурс формасында
) нигезенда гамалга ашырыла .
6.16. Даулат милкенда , муниципаль
милекта яиса даулат милке
чикланмаган жир кишарлегенда реклама
конструкциясен урнаштыру нам
эксплуатациялауга шартнама тезу хокукына ,
шулай ук Россия Федерациясе
субъектлары милкендаге яиса муниципаль
милектаге бинада яиса башка
кучемсез мелкатта , " Реклама турында " Федераль
законным 19 статьясындагы
5.8 елеше нигезенда расланганнан
сом , реклама конструкцияларен
урнаштыру схемасы Сарман муниципаль
районыныц башкарма комитеты

тарафыннан алеге схемаларда курсателган реклама
конструкцияларена

карата гына уздырыла .

6.17. Килешу гамалда булган чорда реклама конструкциясе хужасы
реклама конструкциясе кушыла торган кучемсез мелкатка нам реклама
конструкциясе хухсасынын хокукларын гамалга ашыру , шул исаптан аны

эксплуатациялау, техник хезмат курсату нам демонтажлау белан байле
максатларда алеге мелкат белан файдалану хокукына ия .
7. Реклама конструкцияларен демонтажлау
7.1. Рехсатеннан башка реклама конструкциясен урнашты ру нам (яки)
эксплуатациялау очрагында, анын гамалда булу срогы чыкмаган очракта, ул
Сарман муниципаль районы Башкарма комитеты курсатмасе нигезенда
демонтажланырга тиеш .
7.2. Реклама конструкциясе хужасы Сарман муниципаль районы
нам ( яки)
урнаштырылган
рехсатсез
комитетыныц
Башкарма

эксплуатациялана торган реклама конструкциясен демонтажлау турында
курсатмасе бирелган кеннан алып бер ай эченда реклама конструкциясен
сутарга , шулай ук алеге курсатма бирелган кеннан сон еч КОН эченда реклама
конструкциясенда урнаштырылган магьлуматны бетерерга бурычлы .
7.3. 8i билгеланган срокта реклама конструкциясе хужасы «Реклама
турында» Федераль законны н 19 статьясындагы 21 елешенда курсателган

реклама конструкциясе демонтажын утамаса яиса реклама конструкциясе
хужасы билгесез булса, Сарман муниципаль районы башкарма комитеты
реклама конструкциясе милекчесена яиса башка законлы милекчега
демонтаж турында курсатма бира , ана реклама конструкциясе муниципаль
милек объектына яки купфатирлы йортта урыннар милекчеларенен гомуми
мелкатена кушы лу очрагыннан тыш , мондый милекчеларнен урнаштыру нам

реклама конструкциясен эксплуатациялауга ризалыгы булмаган очракта
реклама конструкциясе китерелган .
7.4. Реклама конструкциясе кушылган кучемсез мелкат хужасы яки
башка законлы хужасы тиешле курсатма бирелган кеннан бер ай эченда
реклама конструкциясен сутарга тиеш .
7.5. Реклама конструкциясен демонтажлау , саклау яки киракле
очракларда юкка чыгару реклама конструкциясе кушылган кучемсез
мелкатнец милекчесе яки башка законлы хужасы хисабына башкарыла .
7.6. алеге кучемсез мелкат хужасы яки башка законлы хужасы талабе

буенча реклама конструкциясе хужасы алеге милекчега яки алеге законлы
хужасына реклама конструкциясен демонтажлау , саклау яки киракле
очракларда юкка чыгару белан байле чыгымнарны капларга тиеш .
7.7. агар реклама конструкциясе кушылган кучемсез мелкатнен
милекчесе яки башка законлы хужасы билгеланган вакытта «Реклама
турында» Федераль законны н 19 статьясындагы 21 елешенда курсателган
реклама конструкциясен курсату буры чын утамаса яки алеге кучемсез

мелкатнен милекчесе яки башка законлы хужасы билгесез булса, реклама
конструкциясен курсату , аны саклау яки киракле очракларда токка чыгару
жирле бюджет акчалары исабеннан башкарыла .
7.8. Сарман муниципаль районы Башкарма комитеты талабе буенча
реклама конструкциясе хужасы яки кучемсез мелкатнен бутан законлы
конструкциясен
хужасы реклама конструкциясе кушылган очракта реклама
демонтажлау , саклау яки киракле очракларда юкка чыгару белан байле
чыгымнарны капларга тиеш .
7.9. Эр реклама конструкциясе муниципаль милек объектына яки
купфатирлы йортта биналарнын милекчеларенен гомуми милкена кушылган
икон , андый милекчеларнен реклама конструкциясен урнаштыруга нам
эксплуатациялауга ризалыгы булмаган очракта, «Реклама туры нда» Федераль
законным 19 статьясындагы 21.1 елешенда курсателган очракта , аны
демонтажлау , саклау яиса киракле очракларда юк иту жирле бюджет
акчалары хисабына башкарыла .
7.10. Сарман муниципаль районы Башкарма комитеты талабе буенча
реклама конструкциясе хужасы демонтажлау , саклау яки киракле очракларда
реклама конструкциясен юк иту белан байле чыгымнарны капларга тиеш .
7.11. Реклама конструкциясен демонтажлау турында курсатма биру ,
реклама конструкциясен демонтажлау турындагы карар тиешле курсатма
алынганнан сон яки реклама конструкциясен демонтажлаганнан сон еч ай
эченда судка яки Арбитраж судына шикаять бирелерга мемкин .
8. Нигезлама талапларен бозган очен нсаваплылык
8.1. Реклама конструкцияларен нам тышкы магьлумат чараларын карап
тотуга нам урнаштыруга карата алеге Нигезлама талапларен бозган ечен
Россия Федерациясе
хсаваплы .

законнары

нигезенда

алеге

элмаларнец

хужалары

