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КАР АР
Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы
территориясендэ
реклама
конструкциялэрен Ьэм тышкы мэгълумат
чараларын урнаштыру тэртибе турындагы
Нигезлэмэне раслау хакында

"Реклама турында" 2006 елныц 13 мартындагы 38-Ф3 номерлы Федераль
закон, "Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында" 2003 елныц 6 октябрендэге 131 -ФЗ номерлы Федераль
закон ннгезендэ, Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Советы
КАР АР БИРДЕ:
1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы территориясендэ
реклама конструкциялэрен Ьэм тышкы мэгълумат чараларын урнаштыру
тэртибе турындагы Нигезлэмэне расларга (кушымта итеп бирелэ).
2. "Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы территориясендэ
реклама конструкциялэрен Ьэм тышкы мэгълумат чараларын урнаштыру
тэртибе турындагы Нигезлэмэне раслау хакында" 2009 елныц 12 ноябрендэге
268 номерлы Саба муниципаль районы Советы карарын уз кочен югалткан дип
танырга.
3. Олеге карарны «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ
Татарстан
Республикасыныц
Хокукый
мэгълуматлар
турындагы
http://pravo.tatarstan.ru рэсми порталында Ьэм Саба муниципаль районыныц
http://saby.tatarstan.ru рэсми сайтында бастырып чыгарырга.

Татарстан Республикасы Саба
муниципаль районы Советыныц
2021 елньщ 24 февралендэге
47 номерлы карары белэн
РАСЛАНГАН

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы территориясендэ
реклама конструкциялэрен Ьэм тышкы мэгълумат чараларын
урнаштыру тэртибе турында Нигезлэмэ

1.

Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Саба муниципаль районы территориясендэ реклама конструкциялэрен
Ьэм тышкы мэгълумат чараларын урнаштыру тэртибе турындагы Нигезлэмэ
(алга таба - Нигезлэмэ) муниципаль милектэге молкэттэн нэпщэле
файдалануны тээмин иту, район торак пунктларыныц тышкы тозеклеген югары
сэнгать-эстетик дэрэжэдэ оештыру, реклама конструкциялэрен Ьэм тышкы
мэгълумат чараларын урнаштырганда Ьэм эксплуатациялэгэндэ район
халкыныц куркынычсызлыгын тээмин иту максатларында эшлэнде.
1.2. Элеге Нигезлэмэ белэн Россия Федерациясе законнары нигезендэ
реклама конструкциялэренэ Ьэм тышкы мэгълумат чараларына карата гомуми
талэплэр билгелэнэ, Саба муниципаль районы территориясендэ реклама
конструкциялэрен Ьэм тышкы мэгълумат чараларын урнаштыруга бэйле
мэсьэлэлэр регламентлана, реклама конструкциясен урнаштыруга рохсэт биру
тэртибе (алга таба - «Рохсэт») Ьэм тышкы мэгълумат чараларын килештеру
билгелэнэ.
1.3. Элеге Нигезлэмэ жэмэгать транспортында реклама урнаштырганда
барлыкка килэ торган менэсэбэтлэргэ кагылмый.
1.4. Реклама конструкциялэренэ Ьэм тышкы мэгълумат чараларына карата
меЬим талэп булып югары эстетик Ьэм техник дэрэжэдэ утэлеш тора.
2. Тышкы реклама Иэм мэгълумат чараларын урнаштыру
елкэсендэге вэкалэтлэргэ ня булган органнар
2.1. Саба муниципаль районы Советы:
2.1.1. Саба муниципаль районы территориясендэ тышкы реклама Ьэм
мэгълумат чараларын урнаштыруныц гомуми мэжбури кагыйдэлэрен раслый
2.1.2. Саба муниципаль районы территориясендэ тышкы реклама Ьэм
мэгълумат чараларын урнаштыру очен тулэу кулэмен исэплэу тэртибен
раслый;

2.1.3. Саба муниципаль районы территориясендэ тышкы реклама Ьэм
мэгълумат чараларын урнаштыру хокукына сатулар уткэру формасын билгели.
2.2. Саба муниципаль районы Башкарма комитеты узе вэкалэт биргэн
органнар Ьэм вазыйфаи затлар йезендэ:
2.2.1. тышкы реклама Ьэм мэгълумат олкэсендэ бердэм район сэясэтен
гамэлгэ ашыру эшлэрен координациялэуне тээмин итэ;
2.2.2. тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларын урнаштыруныц гомуми
концепциясен формалаштыра, тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларын
урнаштыруныц территориаль схемаларын раслый;
2.2.3. реклама конструкциялэрен урнаштыруга Ьэм аларны гамэлдэн
чыгаруга рохсэтлэр бируне (бирудэн баш тартуны) гамэлгэ ашыра, рохсэтлэрне
гамэлдэ тугел дип тану турындагы дэгъвалар белэн судка мерэжэгать итэ;
2.2.4. тышкы мэгълумат чараларын урнаштыруны килештерэ Ьэм аларны
килештеруне кире ала;
2.2.5. реклама конструкциялэрен урнаштыруга Ьэм аларны гамэлдэн
чыгаруга рохсэт биру процедураларын билгели;
2.2.6. тышкы мэгълумат чараларын урнаштыруны килештеруне
Ьэм
аларны килештеруне кире алу процедураларын билгели;
2.2.7. Исемлеге Саба муниципаль районы Башкарма комитетыныц хокукый
акты белэн билгели торган вэкалэтле органнар Ьэм оешмалар белэн тышкы
реклама чараларын Ьэм мэгълуматны урнаштыру урыннарын килештерэ;
2.2.8. тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларыныц район реестрын алып
бара;
2.2.9. уз белдеге белэн урнаштырылган реклама конструкциялэрен
демонтажлауга курсэтмэлэр бирэ Ьэм уз белдеге белэн урнаштырылган тышкы
мэгълумат чараларын демонтажлау турында талэплэр куя;
2.2.10. тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларын демонтажлауны мэжбури
башкару турындагы дэгъвалар белэн судка мерэжэгать итэ;
2.2.11. Саба муниципаль районы территориясендэ тышкы реклама Ьэм
мэгълумат чараларын урнаштыру хокукына сатуларны уткэругэ заказ бируче
булып тора;
2.2.12. Саба муниципаль районында тышкы реклама Ьэм мэгълумат
чараларын урнаштыру хокукына сатуларны эзерлэу Ьэм уткэру тэртибе Ьэм
Саба муниципаль районында тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларын
урнаштыру хокукына сатуларны уткэру комиссиясе турында Нигезлэмэ
раслый;
2.2.13. муниципаль милектэ булган мелкэт объектларында Ьэм дэулэт
милке чиклэнмэгэн Ьэм жирле узидарэ органнары белэн эш иту хокукына ия
жир кишэрлеклэрендэ тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларын урнаштыру
очен тулэу кулэмен исэплэу тэртибен эшли, аны куллану кагыйдэлэрен ацлата;
2.2.14. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы муниципаль
берэмлеге исеменнэн муниципаль милектэге мелкэт объектларында Ьэм дэулэт
милке чиклэнмэгэн Ьэм жирле узидарэ органнары белэн эш иту хокукына ия
жир кишэрлеклэрендэ тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларын урнаштыру
Ьэм эксплуатациялэу очен килешулэр тези;

2.2.15. Саба муниципаль районында тышкы реклама Ьэм мэгълумат
чараларын урнаштыру хокукына сатуларда старт бэялэрен билгели, Саба
муниципаль районы территориясендэ тышкы реклама Ьэм мэгълумат
чараларын урнаштыруга Ьэм эксплуатациялзугэ шартнамэлэр шартларын,
тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларын вакытлыча демонтажлау Ьэм
вакытыннан алда демонтажлау нигезен Ьэм тэртибен билгели.,шулай ук Саба
муниципаль районы Башкарма комитеты инициативасы буенча,тышкы реклама
Ьэм мэгълумат чараларын вакытыннан алда суту зарурилыгы белэн бэйле
рэвештэ, тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларын урнаштыру Ьэм
эксплуатациялзугэ шартнамэ озелгэн очракта, компенсация тулэу суммасын
исэплэу тэртибен эшли Ьэм раслый;
2.2.16. Саба муниципаль районы территориясендэ тышкы реклама Ьэм
мэгълумат чараларын урнаштыруга Ьэм эксплуатациялзугэ шартнамэлэр
шартларыныц утэлешен тикшереп тора;
2.2.17. Саба муниципаль районы территориясендэ тышкы реклама Ьэм
мэгълумат чараларын урнаштыруга талэплэрнец утэлешен тикшереп торуны
гамэлгэ ашыруда уз вэкалэтлэре чиклэрендэ катнаша;
2.2.18. тышкы реклама Ьэм мэгълумат олкэсендэ норматив хокукый актлар
талэплэрен утэмэу ачыкланган очракта, бу хакта вэкалэтле органнарга алар
тарафыннан тышкы реклама Ьэм мэгълумат чаралары хужаларына карата
административ йогынты чараларын куру очен хэбэр итэ;
2.2.19. муниципаль мэгълуматны урнаштыру Ьэм социаль реклама эшен
оештыра;
2.2.20. Саба муниципаль районы территориясендэ тышкы реклама Ьэм
мэгълумат чараларын урнаштыру олкэсендэ муниципаль хокукый актлар
проектларын эшли;
2.2.21. тышкы реклама Ьэм мэгълумат олкэсендэ район сэясэтен гамэлгэ
ашыру, шул исэптэн эшче органнар Ьэм комиссиялэр булдыру чараларын
гамэлгэ ашыра;
2.2.22. Саба муниципаль районыныц рэсми сайтында Интернет челтэрендэ
Ьэм мэгълумати стендларда урнаштыру юлы белэн гражданнар Ьэм юридик
затлар очен мэгълумат алу момкинлеген тээмин итэ, шулай ук Саба
муниципаль районы территориясендэ тышкы реклама Ьэм мэгълумат
чараларын урнаштыру олешендэ гражданнар Ьэм юридик затларныц
мерэжэгатьлэрен уз вакытында карауны тээмин итэ;
2.2.23. Саба муниципаль районы территориясендэ уз белдеге белэн
урнаштырылган тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларын суту тэртибен эшли
Ьэм раслый.
3. Тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларына
куела торган гомуми талэплэр.
3.1. Саба муниципаль районы территориясендэ урнаштырылган тышкы
реклама Ьэм мэгълумат чаралары торак пунктларда урнашкан тезелешнец
тышкы архитектур кыяфэтен бозмаска тиеш. Тышкы реклама Ьэм мэгълумат

чараларына торак пунктларньщ барлыкка килгэн тезелешлэренен тышкы
архитектур кыяфэтенэ туры килу елешендэ карата талэплэр элеге Нигезлэмэ
Ьэм Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы жирлеклэрен
тозеклэндеру кагыйдэлэре белэн билгелэнэ.
Элеге карар максатларында барлыкка килгэн тезелешнец бердэм
архитектура-сэнгать йозе астында ацлашыла:
- тышкы реклама Ьэм мэгълумат чарасы урнашкан капиталь тезелеш
объектларыныц фасадлары узенчэлеклэре (стиль Ьэм композицион бетенлеге,
фасад элементларыныц Ьэм олешлэренец ритмы, детальлэр Ьэм эгъзаларныц
булуы, яктылык тостэге Ьэм декоратив-сэнгать
чишелеше,
фасад
элементларыныц визуаль кабул ителуе, тэцгэллеге Ьэм пропорциональлеге,
ачык Ьэм ябык ослеклэр балансы, проемалар Ьэм кицлеклэр);
- мэдэни мирас объектларын, мэдэни объектларны, истэлекле,
кыйммэтле Ьэм тээсирле объектларны, панорамаларны, гамэлгэ ашырылган
концепциялэрне Ьэм тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларын урнаштыруныц
территориаль схемаларын остенлекле Ьэм визуаль кабул иткэндэ шэЬэр
тозелеше мохите, шулай ук территориялэрнец планлаштырылган структурасы.
3.2. Юл хэрэкэте билгесе, аныц терэге яки юл хэрэкэтен жайга салу очен
билгелэнгэн телэсэ кайсы башка жайланмада тышкы реклама Ьэм мэгълумат
чараларын урнаштыру Ьэм эксплуатациялэу рохсэт ителми.
3.3. Тышкы реклама Ьэм мэгълумат чаралары Ьэм аларныц территориаль
урнашуы техник регламентлар талэплэренэ туры килергэ тиеш. Техник
регламентлар булмаганда, тезелеш нормалары Ьэм кагыйдэлэре белэн
билгелэнгэн талэплэрне, шулай ук «Автомобиль юлларында, шэЬэр Ьэм авыл
Жирлеклэре территориялэрендэ тышкы реклама " Р 52044-2003 Гостын куллану
кицэш ителэ. Тышкы реклама чараларына гомуми талэплэр. Урнаштыру
кагыйдэлэре".
3.4. Тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларын проектлау, эзерлэу Ьэм
урнаштыру тезелеш нормалары Ьэм кагыйдэлэре талэплэре нигезендэ гамэлгэ
ашырылырга тиеш.
3.5. Тышкы реклама Ьэм мэгълумат чаралары дизайн-проект нигезендэ
урнаштырылырга Ьэм тиешле жирлекнец Саба муниципаль районы составына
керэ торган, тиешле жирлек Советы тарафыннан расланган,тезеклэндеру
кагыйдэлэре нигезендэ тиешле хэлдэ булырга тиеш. Тышкы реклама Ьэм
мэгълумат чарасы, эгэр дэ ул зурлыгы, тибы, тесе, яктырткычлары узгэргэн
очракта,
шулай ук реклама конструкциясе хужасыныц исеме, контакт
телефоны, аны урнаштыруга рехсэт номеры курсэтелгэн килешенгэн
табличкадан башка булса, килештерелгэн дизайн-проекттан тайпылышлар
белэн куелган дип таныла.
3.6. Тышкы реклама Ьэм мэгълумат чарасы хужасы тышкы реклама Ьэм
мэгълумат чараларын монтажлаганнан соц (демонтаждан) территорияне
тезеклэндерергэ тиеш. Аныц фундамент блогы булганда тышкы реклама Ьэм
мэгълумат чаралары фундамент блогы белэн бергэ демонтажланырга тиеш.
3.7. Реклама конструкциясе аныц исеме, хужасыныц контакты телефоны,
аны урнаштыруга рехсэт номеры курсэтелгэн табличка рэвешендэ
маркировкага ия булырга тиеш.

Элеге талэп хужасыньщ урнашу урынында урнаштырылган Ьэм тышкы
реклама тарату буенча эшмэкэрлек эшчэнлеген алып бару максатларында
файдаланылмый торган реклама конструкциялэренэ кагылмый.
3.8. Тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларында мэгълумат Россия
Федерациясе дэулэт теле Ьэм Татарстан Республикасы дэулэт теллэре
турындагы законнар талэплэрен утэп урнаштырылырга тиеш.
3.9. Реклама конструкциялэре Ьэм (яисэ) тышкы мэгълумат чаралары
арасындагы ераклык бер-берсен визуаль рэвештэ капларга тиеш булмаган
кайбер реклама конструкциялэрен исэпкэ алып билгелэнэ.
З.Ю.Реклама конструкциялэре конкрет архитектур объектларга бэйлэп
индивидуаль Ьэм типовой проектлар буенча башкарыла Ьэм реклама
конструкциялэре реестрында мэжбури теркэлуне талэп итэ.
З.П.Барлык реклама конструкциялэре реклама таратучы, аныц телефон
номеры Ьэм теркэу номеры (реклама эше номеры) курсэтелгэн маркировкага ия
булырга тиеш.
4. Тышкы реклама Ьэм мэгълумат чаралары.
4.1. Тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларына жир кишэрлеклэрендэ,
биналарда, тозелешлэрдэ, корылмаларда яки алардан читтэ урнашкан Ьэм
кулланучыларныц визуаль узлэштеруенэ йоз тоткан реклама Ьэм башка
мэгълумат хэбэрлэрен тарату очен билгелэнгэн тотрыклы территориаль
урнашуныц техник чаралары керэ.
4.2. Тышкы реклама Ьэм мэгълумат чаралары тубэндэге торлэргэ аерыла:
4.2.1. таратыла торган мэгълумат тибы буенча:
а) реклама конструкциялэре;
б) тышкы мэгълумат чаралары;
4.2.2. урнашу урыны буенча:
а) аерым торучы конструкциялэр;
б) биналарда, корылмаларда урнаштырыла торган конструкциялэр;
в) традицион булмаган конструкциялэр;
4.2.3. проектлау ысулы буенча:
а) типик башкаруда;
б) индивидуаль башкаруда.
4.3.
Реклама конструкциялэре.
4.3.1. Реклама конструкциялэре реклама, шул исэптэн социаль,
муниципаль мэгълуматны тарату максатларында файдаланыла;
4.3.2. Реклама - билгеле булмаган затлар даирэсенэ адресланган Ьэм
рекламалау объектына игътибар жэлеп итугэ, аныц белэн кызыксынуны
формалаштыруга яки аны базарда алга жибэругэ юнэлдерелгэн мэгълумат.
4.3.3. Социаль реклама - аерым затлар даирэсенэ адресланган Ьэм хэйрия
Ьэм башка ижтимагый файдалы максатларга ирешугэ, шулай ук дэулэт
мэнфэгатьлэрен тээмин итугэ юнэлдерелгэн мэгълумат. Социаль реклама
тарату «Реклама турында» 2006 елныц 13 мартындагы 38-Ф3 номерлы
Федераль законныц 10 статьясы нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

4.3.4. Муниципаль мэгълумат-Саба муниципаль районы Уставы
нигезендэ жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне Ьэм (яки) тапшырылган аерым
дэулэт вэкалэтлэрен хэл итудэ жирле узидарэ органнары мэнфэгатьлэрен
тээмин итугэ юнэлдерелгэн социаль эЬэмиятле мэгълумат (шул исэптэн
реклама характерындагы). Муниципаль мэгълуматка торак пунктларныц
бэйрэм бизэлеше, социаль эЬэмияткэ ия чараларны
(халык санын алу,
сайлаулар, шимбэ емэсе h.6.), рэсми чаралар (халыкара Ьэм Россия
делегациялэре визиты, конференциялэр, форумнар h.6.), тамашалы, спортмассакулэм, мэдэни Ьэм ижтимагый чаралар уздыру турында мэгълумат керэ.
4.3.5. Барлык реклама конструкциялэре Саба муниципаль районы
Башкарма комитеты биргэн рехсэт нигезендэ дизайн-проект нигезендэ
билгелэнэ.
4.4.
Тышкы мэгълумат чаралары.
4.4.1. Тышкы мэгълумат чаралары юридик затларга Ьэм шэхси
эшмэкэрлэргэ караган объектларны мэгълумати рэсмилэштеру максатларында
реклама булмаган тышкы мэгълуматны урнаштыру очен файдаланыла.
4.4.2. «Кулланучылар хокукларын яклау турында» 1992 елныц 7
февралендэге 2300-1 номерлы Федераль закон Ьэм эшлекле эйлэнеш горефгадэтлэре нигезендэ курсэту мэжбури булмаган мэгълумат, шул исэптэн, элеге
Нигезлэмэдэ каралган очраклардан тыш, бер яки берничэ конструкциядэ
мэжбури мэгълуматны кабатлау, реклама буларак карала.
4.4.3. Тышкы мэгълумат чараларына элмэ такталар, урнашу урыны
курсэткечлэре, режимлы табличкалар, учреждениелэр такталары керэ.
4.4.4. Элмэ такта - «Кулланучылар хокукларын яклау турында» 1992
елныц 7 февралендэге 2300-1 номерлы Федераль законныц 9 статьясы
нигезендэ курсэту мэжбури булган , ягъни оешманыц фирма атамасы (исеме),
аныц урнашу урыны (адресы) Ьэм аныц эш режимы турында мэгълуматны
кулланучыларга житкеру очен билгелэнгэн тышкы мэгълумат чарасы.
Элмэ такта оешма урнашкан бинаныц фасадында яки аца керу естендэ, э
мондый урнашу мемкинлеге булмаган очракта-билэгэн бинага керу юлыннан
10 метрдан да артмаска тиеш.
Элмэ тактада оешманыц эшчэнлек юнэлешенэ («кибет», «Кафе»,
«чэчтарашханэ» Ь.б.), оешманыц исеме, шул исэптэн элеге оешма хужасы
атамасына туры килми торган («Сияние «кибете,» Восток «кафесы Ь. б.)
курсэтмэ булырга мемкин.
Урнаштыру рохсэт ителэ:
оешма били торган территориягэ керу белэн янэшэ коймада элмэ
такталар;
бинаныц тышкы дивары буенда дивар панносы рэвешендэ урнашкан
кронштейн яки элмэ тактасы, кубесенчэ фасадныц почмак елешендэ, эгэр
оешма 1 каттан югарырак биналарда урнашкан булса,;
оешма барлык бинаныц файдалы мэйданыныц кимендэ 60% ын алып
торган очракта, тубэ жайланмасы рэвешендэге элмэ такталар;
теп урамнарга чыкмый торган биналарда (ишегалларында) урнашкан
оешмалар ечен уцайлы урында бинаныц фасадындагы естэмэ элмэ такталар;

берничэ урам киселешендэ урнашкан бинаныц Ьэр фасадында бер
элмэ такта яки ике элмэ такта (аларныц берсе татар телендэ рэсмилэштерелгэн
очракта);
бинага керэ торган hap ишек янында бер элмэ такта яки ике элмэ такта
(алариьщ берсе татар телендэ рэсмилэштерелгэн очракта);
Берничэ конструктив-сэнгать элементыннан торган элмэ такталар.
Элмэ такталарда декоратив элементлар, шулай ук билгелэнгэн тэртиптэ
товар билгелэре яисэ хезмэт курсэту билгелэре сыйфатында теркэлгэн суз,
график сурэтлэр яисэ башка комбинациялэр урнаштыру рехсэт ителэ.
4.4.5. Урынны
курсэтуче
кулланучыларны
ориентлаштыру
максатларында билгелэнэ торган объектка хэрэкэтнец юнэлеше Ьэм ераклыгы
турында белешмэлэр булган тышкы мэгълумат чарасы.
Курсэткечнец мэгълумат кыры мэйданы 1 кв. метрдан да артмаска тиеш.
Курсэткечтэ оешманыц исемен курсэтмичэ генэ («Кургэзмэ комплексы»,
«Шиномонтаж», «Даруханэ», «Кенкуреш товарлары» h.6.) профильен курсэту
рохсэт ителэ.
Оешма урнашкан урыннан читтэ , аныц исеме турындагы мэгълумат белэн,
шул исэптэн хэрэкэт юнэлеше курсэтелеп билгелэнгэн курсэткеч реклама
конструкциясе булып тора.
4.4.6. Режим табличкасы - кулланучылар игътибарына оешманыц эш
режимы турында мэгълумат житкеру очен билгелэнгэн тышкы мэгълумат
чарасы. Режим тактасында оешманыц фирма исеме (исеме), урнашу урыны
(адресы) турында мэгълумат булырга мемкин.
Режимлы табличка кулэме горизонталь буенча 0,40 м дан артмаска Ьэм
вертикаль буенча 0,60 м булырга тиеш.
Режим табличкалары оешма урнашкан бинаныц топ керу ишеге янында уц
яисэ сул якта урнаштырыла.
4.4.7. Учреждение тактасы - халыкка юридик затныц исеме, аныц
ведомствосы Ьэм эш режимы турында мэгълумат биру очен билгелэнгэн
тышкы мэгълумат чарасы.
Учреждение такталары бина фасадына, учреждение урнашкан бинага
кергэндэ урнаштырыла.
Учреждение такталарында мэгълумат Татарстан Республикасыныц ике
дэулэт телендэ рэсмилэштерелергэ тиеш.
4.4.8. Элмэ такталар Ьэм урнашу урыны курсэткечлэре дизайн-проект
нигезендэ Саба муниципаль районыныц Бшкарма комитеты тарафыннан
бирелгэн килештерулэр нигезендэ билгелэнэ.
4.4.9. Режим табличкаларын Ьэм учреждение такталарын урнаштыру очен,
килештеру талэп ителми.
4.5. Аерым торучы конструкциялэр.
4.5.1. Аерым торучы конструкциялэргэ щит конструкциясе, флаг
композициясе, стела, ж;ир осте панносы, штендер керэ.
4.5.2. Щит конструкциясе-фундаменттан,
элементтан,
каркас Ьэм
мэгълумати кырдан торган кулэмле-пространствода башкарылган тышкы
реклама Ьэм мэгълумат чарасы,

Мэгълумат кырыньщ мэйданына карап, щит конструкциялэре тубэндэге
форматтагы конструкциялэргэ буленэ: кече (4,5 кв. м га кадэр), урта (4,5 дэн
10,0 кв. м га кадэр), зур (10,0 дэн 18,0 кв. м га кадэр), иц зур (18,0 кв. м дан
зуррак).
Берьяклы вариантта ясалган щит конструкциялэре декоратив бизэлгэн
кире якка ия булырга тиеш.
Реклама материаллары булмаган очракта, щит конструкциясе еслеге якты
бер тестэге техник банер белэн капланырга тиеш.
Щит конструкциялэренец фундаментлары жир естеннэн чыгып торырга
тиеш тугел.
Фундаменты тирэнэйтергэ техник мемкинлек булмаган
очракларда, аны декоратив бизэлеш шартларында тирэнэйтмичэ урнаштыру
рехсэт ителэ.
Кече Ьэм урта форматтагы щит конструкциялэрен яктырту ечен, техник
мемкинлек булганда, жир асты электр белэн тээмин иту жайланмасы
кулланылырга тиеш.
3 x 6 м еврощитыныц аскы ягы яки аны беркетуче конструкциялэр каркасы
жир естеннэн кимендэ 4,5 м биеклектэ урнашырга тиеш.
Зур форматтагы щит конструкциялэрен урнаштыру эре транспорт
чишелешлэрендэ Ьэм торак пунктларга кергэндэ тэкъдим ителэ.
Мэгълумат кырын конструкциядэн читкэ турыдан-туры чыгару хисабына,
реклама конструкциясен урнаштыру Ьэм эксплуатациялэугэ шартнамэ буенча
естэмэ тулэу алмыйча, еврощит мэгълумат кыры мэйданын 3 x 6 м.дан 1 кв. м
га кадэр арттыру рехсэт ителэ 3 х 6 м лы еврощит мэгълумат кыры мэйданын 1
кв. м дан арттыру рехсэт ителми.
4.5.3. Флаг композициясе-тышкы реклама Ьэм мэгълумат чарасы, ул
нигездэн, бер яки берничэ флагштоктан Ьэм йомшак тукымадан (мэгълумати
кырлардан) тора.
4.5.4. Стела - индивидуаль башкаруда тышкы реклама Ьэм мэгълумат
чарасы, анда мэгълумат урнаштыру ечен конструкция кулэме дэ, аныц еслеге
дэ кулланыла.
Алыштырылган мэгълумат урнаштыру ечен стелаларны (бензин маркасы,
бэя), Ьэм тротуар кицлегендэ еч метрдан кимрэк булган стелаларны Ьэм (яки)
тышкы реклама чараларын Ьэм корылманыц фасадында, урам-юл челтэреннэн
читтэ урнашкан биналардан Ьэм корылмалардан тыш, урнаштыру рехсэт
ителми.
4.5.5. Ждр есте панносы - тышкы реклама Ьэм мэгълумат чарасы, ул жир
еслегендэ урнаштырыла Ьэм юл яки жир естенэ тезелгэн тезелеш
материалларыннан, яшеллэндеру чараларыннан тора.
Ж|ир есте паннолары ечен кулланыла торган материаллар тротуарларныц
бетенлеген яки жир есте панноларын урнаштыруныц башка урыннарын
бозмаска тиеш.
4.5.6. Штендер - юридик затлар яисэ шэхси эшмэкэрлэр тарафыннан
аларныц эш сэгатьлэрендэ оешмаларга турыдан-туры якын урында
урнаштырылган тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларыныц чыгарыла торган
чарасы.

Штендерныц бер ягы мэйданы 1,5 кв. метрдан артмаска тиеш.
Штендерлар бина ишегеннэн еч метр читтз жэяулелэр зоналарына
урнаштырылырга тиеш.
Тротуар кицлеге еч метрдан да ким булганда, шулай ук машина юлыннан
кабул итугэ йез тоткан штендерлар урнаштыру рехсэт ителми.
4.6. Биналарда, корылмаларда урнаштырыла торган конструкциялэр.
4.6.1. Биналарда, корылмаларда урнашкан конструкциялэргэ дивар
панносы, тубэ жайланмасы, кронштейн, киртэдэге конструкциялэр (тезелештэн
тыш), инженерлык корылмасында, тезелеш коймасында, тезелеш челтэре,
маркиз, транспарант-тарттырып куйгыч, толедо, витраж, керу теркемендэге
конструкция керэ.
4.6.2. Дивар панносы-тышкы реклама Ьэм мэгълумат чарасы, ул каркас,
мэгълумат кырыннан Ьэм беркету элементларыннан торган конструкция
рэвешендэ корылма яки корылмаларныц дивар яссылыгында урнаштырыла, яки
дивар еслегенэ турыдан-туры тешерелгэн сурэт.
Бина фасадыныц шактый елешен ябучы дивар панноларын урнаштыру,
витрина, тэрэзэлэрне, аркаларны пыялалау ,торак пунктныц тарихи елеше
территориясендэ Ьэм аеруча авыл жирлеге ечен эЬэмиятле территориялэрдэ теп
фасадларда Ьэм урамнан куренэ торган кырыйдагы фасадларда архитектура
детальлэре Ьэм декоратив бизэлеш рехсэт ителми
4.6.3. Тубэ жайланмасы-тубэ яссылыгын бина диварыныц вертикаль
еслегеннэн аерып торучы, карниздан естэрэк
тулысынча яки елешчэ
урнаштырылган, кулэмле яки яссы конструкция рэвешендэге тышкы реклама
Ьэм мэгълумат чарасы.
Торак пунктныц тарихи елеше территориясендэ, махсус жирлек
эЬэмиятендэге территориялэр объектларында эчке Ьэм тышкы яктыртылган
яссы панельлэр рэвешендэ эзерлэнгэн тубэ жайланмаларын урнаштыру рехсэт
ителми.
4.6.4. Кронштейн - бина фасадында, керу теркемнэрендэ, коймаларда
урнаштырылган яссы яки кулэмле-пространстволы консоль тышкы реклама Ьэм
мэгълумат чарасы
Кронштейннар 3 м дан да ким булмаган биеклектэ урнаштырылырга тиеш.
Кронштейннарны турыдан-туры бинага керу естендэ урнаштыру рехсэт
ителми.
4.6.5. Киртэдэге конструкция -ваклап сату (урам) сэудэсе территориялэрен
вакытлыча киртэлэу (жэйге кафелар, кургэзмэлэр, сэудэ зоналарын коймалар),
шулай ук башка вакытлы Ьэм даими киртэлэрдэ урнаштырыла торган тышкы
реклама чарасы
Коймаларда конструкциялэр аерым калканнар рэвешендэ яки бирелгэн
киртэ модуле нигезендэ йомшак бизэлеш рэвешендэ эшлэнергэ мемкин. Щит
конструкциялэрен кулланган очракта, калканнарныц биеклеге киртэлэрнец
эйдэп баручы элементлары зурлыгыннан аларныц биеклегеннэн 1/2 гэ артмаска
тиеш.
Торак пунктныц тарихи елеше территориясендэ, аеруча авыл жирлеге ечен
билгелэнгэн киртэлэрдэ, шулай ук чуку, кою яки кудыру ысуллары белэн
ясалган киртэлэрдэ конструкциялэр урнаштыру рехсэт ителми.

4.6.6. Инженерлык корылмасында конструкция - куперлэрдэ, юлларда,
торбауткэргечлэрдэ, тоннельлэрдэ, эстакадларда, жир асты Ьэм жир осте
кичулэрендэ урнаштырыла торган тышкы реклама Ьэм мэгълумат чарасы.
Машиналар
йеру
елеше
естендэ
урнаштырылган
инженерлык
корылмаларында конструкциялэр урнаштыру рохсэт ителми.
4.6.7. Тозелеш киртэсендэге конструкция - тозелеш объектлары
киртэлэрендэ тышкы реклама Ьэм мэгълумат чарасы, ул Казан шэЬэренец
Башкарма комитеты раслаган типик карарлар нигезендэ эшлэнгэн.
4.6.8. Тозелеш челтэре - тозелеш яки реконструкция (реставрация)
объектлары фасадын турыдан-туры мэгълумат кыры белэн капланган
вакытлыча тышкы реклама Ьэм мэгълумат чарасы.
4.6.9. Маркиз - тэрэзэ уемнары, витриналар, биналар Ьэм корылмалар
уемнарында яки аларга керу урыннары остендэ мэгълумат белэн козырек
рэвешендэ урнаштырылган тышкы реклама Ьэм мэгълумат чарасы Маркиз
бинага беркету элементларыннан, каркастан Ьэм йомшак яки каты нигездэ
башкарылган мэгълумати кырдан тора.
4.6.10. Транспарант-тарттыргыч
беркету
Ьэм
тарттыру
жайланмаларыннан, шулай ук йомшак нигездэ мэгълумат кырыннан торган
тышкы реклама Ьэм мэгълумат чарасы.
транспарантлар биналарда, корылмаларда, яктырту баганаларында яки уз
терэклэрендэ ныгытыла.
Алып баручы элементларга йоклэнешне кимету максатларында,
транспарант- тарттыргычныц мэгълумат кырын йомшак нигездэ челтэр
материалларыннан эзерлэу тэкъдим ителэ.
4.6.11. Толедо -уз таянычында, яктырту терэгендэ, контакт челтэре
терэгендэ билгелэнэ торган яссы яки кулэмле-пространстволы консоль тышкы
реклама Ьэм мэгълумат чарасы.
4.6.12. Витраж - тышкы тирэлектэн мэгълуматны кабул итугэ исэплэнгэн
тэрэзэ уемнарыныц тышкы пыяласында (эчке яки тышкы яктан)
урнаштырылган тышкы реклама Ьэм мэгълумат чарасы.
4.6.13. Керу теркемендэ конструкция - биналарныц козырекларында Ьэм
бинага беркетелгэн керу теркемнэрендэ урнаштырылган тышкы реклама Ьэм
мэгълумат чарасы, кронштейннан тыш.
4.7. Традицион булмаган конструкциялэр.
Традицион булмаган конструкциялэргэ Ьава шарлары, дирижабльлэр Ь.б.
керэ.
4.8. Типик башкаруда тышкы реклама Ьэм мэгълумат чаралары, реклама,
реклама белэн берлэштерелгэн коммуникация курсэткече (магистраль, жэяуле),
реклама жэяулелэр киртэлэре.
Тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларына типлаштырылган башкаруда
еврощит 3 x 6 м, 5 x 1 2 м суперсайтлар, 5 х 15 м, супербордлар 4 x 8 м, 4 x 1 2 м,
ситиборд 2,7 х 3,7 м, пилон (шул исэптэн тукталыш павильоны составында) 1,2
х 1,8 м, пилларс 1,4 х 3 м, тарту объектлары турында мэгълумат биру билгелэре
(ГОСТР 52044-2003), реклама жэяулелэр киртэлэре керэ.
Типик башкарудагы конструкциялэр (ГОСТ Р 52044-2003), муниципаль
милектэ булган молкэт турында мэгълумат биру билгелэреннэн тыш, Саба

муниципаль районы Башкарма комитетыныц хокукый акты белэн расланган
тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларын урнаштыруныц территориаль
схемалары нигезендэ урнаштырылырга тиеш.
4.9. Шэхси башкаруда тышкы реклама Ьэм мэгълумат чаралары.
Индивидуаль башкаруда тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларына
урнашу урыныныц, стелаларныц Ьэм башкаларныц курсэткечлэре керэ.

5. Рвхсэт биру тэртибе
5.1. Саба муниципаль районы территориясендэ реклама конструкциялэрен
урнаштыру Ьэм эксплуатациялэу аларны урнаштыруга рвхсэт булганда, тышкы
мэгълумат чараларын урнаштырганда - килештерулэр булганда рвхсэт ителэ.
Рвхсэт алу (килешу) влешендэ талэплэр витриналарга, киоскларга, лотокларга,
кучмэ сэудэ пунктларына, урам зонтларына кагылмый.
5.2. Реклама конструкциясен урнаштыруга рвхсэт - Саба муниципаль
районы Башкарма комитетыныц хокукый акты белэн расланган, реклама
конструкциясе урнаштыру хокукын раслаучы билгелэнгэн рэвештэге документ.
5.3. Тышкы мэгълумат чараларын урнаштыруга килештеру - Саба
муниципаль районы Башкарма квмитетыныц тышкы мэгълумат чараларын
урнаштыруга хокукны раслаучы хокукый акты белэн расланган билгелэнгэн
рэвештэге документ.
5.4. Рехсэттэ реклама квнструкциясе хуждсы, жир кишэрлеге, бина яки
башка кучемсез милек хужасы, реклама квнструкциясе твре, реклама
квнструкциясе тибы, мэгълумат кыры мэйданы, реклама квнструкциясе
урнаштыру урыны, рвхсэт биру вакыты, рвхсэт биргэн врган, аны биру нвмеры
Ьэм датасы, башка белешмэлэр курсэтелэ.
5.5. Рвхсэтсез (килештерудэн) тышкы реклама Ьэм мэгълумат чараларын
урнаштыру рвхсэт ителми. Реклама конструкциясен уз белдеге белэн куйган
очракта, аца курсэтмэлэр нигезендэ демонтаж ясалырга тиеш, тышкы
мэгълумат чараларын уз белдеге белэн куйган вчракта - талэплэр нигезендэ. Y3
белдегец белэн урнаштырылган тышкы реклама Ьэм мэгълумат чарасын
демвнтажлау турындагы талэпне ирекле утэу срвгы 1 ай тэшкил итэ.
5.6. Рвхсэт (Килешу) Башкарма квмитет тарафыннан милекченец яисэ
тиешле кучемсез мвлкэтнец башка заквнлы хужасыныц гаризасы нигезендэ
бирелэ, аца реклама квнструкциясе яисэ тышкы мэгълумат чарасы кушыла,
яисэ вэкалэтле врганнар белэн килештереп, рвхсэт биру (Килешу) турында яки
аны бирудэн баш тарту турында карар кабул иту вчен кирэкле реклама
квнструкциясе хужасыныц гаризасы нигезендэ бирелэ.
Алар белэн килештеру буенча рвхсэтлэр бирелэ тврган врганнар
(вешмалар) исемлеге Башкарма квмитет тарафыннан Рвссия Федерациясе
заквннары Ьэм Татарстан Республикасы заквннары нигезендэ билгелэнэ.
5.7. Рвхсэтлэр
(килештерулэр)
биру
првцедурасы
Ьэм
рвхсэт
(килештерулэр) биругэ гаризага кушып бирелэ тврган двкументлар исемлеге
Саба муниципаль райвны Башкарма квмитетыныц хвкукый акты белэн раслана.

5.8. Рехсэт бирелгэн зат Башкарма комитетка элеге реклама
конструкциясенэ карата (реклама конструкциясен арендага биру, гади ширкэт
килешуе буенча елеш сыйфатында реклама конструкциясен керту, ышанычлы
идарэ иту килешуе тезу, башка фактлар)еченче затларныц хокуклары барлыкка
килу очраклары турында хэбэр итэргэ тиеш.
5.9. Витриналар, киосклар, лотоклар, кучмэ сэудэ пунктларында, урам
зонтикаларында тышкы реклама таратуга рехсэт алу талэп ителми.
5.10.Элеге Нигезлэмэнец 5.6 пунктында курсэтелгэн гаризага карата
рехсэт алу (килепгу) ечен тубэндэгелэр кушымта итеп бирелэ:
1)
мерэжэгать итуче турында белешмэлэр - физик зат яки юридик
затны дэулэт теркэве яисэ физик затны индивидуаль эшкуар буларак дэулэт
теркэве турында белешмэлэр;
2)
Реклама конструкциясе кушыла яисэ тышкы мэгълумат чарасы
урнаштырыла торган милекнец яисэ мелкэткэ ия булуныц хокукын раслый
торган документныц таныкланган кучермэсе;
3)
эгэр мерэжэгать итуче элеге мелкэткэ тышкы мэгълумат чарасын,
реклама конструкциясен кушуга милекче яисэ тиешле кучемсез мелкэтнец
башка законлы хужасы булмаса, элеге мелкэткэ тышкы мэгълумат чараларын,
реклама конструкциясен кушу ечен, эгэр мерэжэгать итуче тиешле кучемсез
мелкэтнец милекчесе яисэ башка законлы хужасы булмаса, язма рэвештэ элеге
мелкэткэ тышкы мэгълумат чараларын кушу ечен ризалыгын раслау.
4)
Тышкы мэгълумат чараларын килештеру ечен тышкы мэгълумат
чараларын (паспортны) урнаштыруныц рэсмилэштерелгэн проекты;
5)
Фотографик
фоторэсемле
эскиз
проекты
(реклама
конструкциясенец тышкы кыяфэтен билгели торган документ) - реклама
конструкциясе ечен;
6)
эксплуатациялэуче оешмалар Ьэм кучемсез мелкэтнец милекчесе
яки башка законлы хужасы белэн элеге мелкэткэ реклама конструкциясен
тоташтыру ечен 1:500 масштабындагы участокта реклама конструкциясен, жир
асты челтэрлэрен урнаштыру урынын курсэтеп, территорияне топографик
тешеру;
7)
Реклама конструкциясе хезмэте срогы курсэтелгэн закон талэплэре
нигезендэ эшлэнгэн реклама конструкциясенэ проект документациясе.
5.11. Реклама чарасы паспортын курсэткэндэ тубэндэгелэр бирелэ:
а), милекче яки башка мелкэткэ хокукка ия булган милекче (бина,
корылма, элемтэ челтэренец терэге, жир) белэн реклама конструкциясен
урнаштыру Ьэм эксплуатациялэугэ шартнамэ.
б). Кучемсез мелкэт объектына (Бердэм дэулэт кучемсез мелкэт
реестрында теркэлмэгэн) хокукый документлар, эгэр тышкы реклама
мерэжэгать итученец милек хокукындагы объектларда билгелэнгэн булса.
5.12. Башкарма комитет мерэжэгать итучедэн территориаль урнашуга,
тышкы кыяфэтенэ Ьэм реклама конструкциясенец техник параметрларына
карамаучы документлар Ьэм белешмэлэр тапшыруны талэп итэргэ, шулай ук
дэулэт пошлинасыннан тыш, гамэллэрне рехсэт биругэ бэйле башка эшлэрне
эзерлэу, рэсмилэштеру, биру Ьэм биругэ бэйле естэмэ тулэу алырга хокуклы
тугел.

5.13. Башкарма комитет рехсэт биру турында яисэ аны бирудэн баш тарту
турында карар кабул иту ечен кирэкле тиешле органнар белэн килештеруне
гамэлгэ ашыра. Шул ук вакытта мерэжэгать итуче местэкыйль рэвештэ мондый
килештеруне алырга Ьэм аны Башкарма комитетка тапшырырга хокуклы.
5.14.Рехсэт биру (Килешу) яисэ аны бирудэн баш тарту турындагы карар
мерэжэгать итучегэ кирэкле документларны кабул иткэн кеннэн алый 10 эш
кене эчендэ Башкарма комитет тарафыннан жибэрелергэ тиеш.
5.15.Тышкы мэгълумат чараларын килештеруне бирудэн баш тарту
турындагы карар мотивлаштырылган Ьэм бары тик тубэндэге нигезлэр буенча
гына кабул ителергэ тиеш:
5.15.1. тышкы мэгълумат чараларыныц тезеклэндеру кагыйдэлэрендэ
билгелэнгэн тышкы мэгълумат чараларына карата талэплэргэ туры килмэве;
5.15.2. мерэжэгать итуче тарафыннан тапшырылган документлардагы
дерес булмаган мэгълуматны ачыклау.
5.15.3. Паспорты тэкъдим ителгэн конструкция реклама конструкциясе
билгелэренэ ия.
5.15.4. нинди дэ булса белешмэлэрнец булмавы, укылмый торган текст,
мерэжэгать итуче тарафыннан тапшырылган документларда тегэл булмаган
мэгълумат.
5.15.5. Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар,
жыемнар Ьэм башка тулэулэр буенча бурыч булу.
5.15.6. тышкы мэгълумат чарасында курсэтелгэн эшчэнлек яисэ хезмэт
курсэтулэр гамэлдэге законнарга каршы килэ
5.16.
Реклама конструкциясен урнаштыруга рехсэт бирудэн баш тарту
ечен нигезлэр:
5.16.1. реклама конструкциясе проектыныц Ьэм аныц территориаль
урнашуыныц техник регламент талэплэренэ туры килмэве;
5.16.2. реклама
конструкциясе
жайланмасыныц
реклама
конструкциялэрен урнаштыру схемасына туры килмэве (38-Ф3 номерлы
Федераль законныц 19 статьясындагы 5.8 елеше нигезендэ реклама
конструкциясе урнаштыру урыны реклама конструкциялэрен урнаштыру
схемасы белэн билгелэнэ торган очракта);
5.16.3. транспорт хэрэкэте иминлеге буенча норматив актлар талэплэрен
бозу;
5.16.4. жирлекнец
яисэ
шэЬэр
округыныц
барлыкка
килгэн
тезелешлэренец тышкы архитектур кыяфэтен бозу. Муниципаль районнарныц
Жирле узидарэ органнары яисэ шэЬэр округларыныц жирле узидарэ органнары,
жирлеклэрнец яисэ шэЬэр округларыныц тышкы архитектур йезен саклап калу
кирэклеген исэпкэ алып, тиешле муниципаль берэмлек территориясендэ яисэ
аныц территориясенец бер елешендэ урнаштыруга рехсэт ителэ торган Ьэм
рехсэт ителми торган реклама конструкциялэренец типларын Ьэм терлэрен,
шул исэптэн мондый реклама конструкциялэренэ карата талэплэр билгелэргэ
хокуклы;
5.16.5. Россия Федерациясе халыкларыныц мэдэни мирас объектлары
(тарихи Ьэм мэдэни ядкарьлэр), аларны саклау Ьэм алардан файдалану турында
Россия Федерациясе законнары талэплэрен бозу ;

5.16.6. Э8-ФЗ номерлы Федераль законный; 19 статьясындагы 5.1, 5.6„ 5.7
елешлэрендэ билгелэнгэн талэплэрне бозу;
5.16.7. Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар,
жыемнар Ьэм башка тулэулэр буенча бурыч булу.
5.17. Рохсэт Башкарма комитет тарафыннан реклама конструкциясен
урнаштыру Ьэм эксплуатациялэугэ шартнамэнец гамэлдэ булу срогына Ьэр
реклама конструкциясенэ бирелэчэк.
5.18.Башкарма комитет рохсэт кэгазен гамэлдэн чыгару турында карар
кабул итэргэ момкин.
5.19.Рохсэтне гамэлдэн чыгару турындагы карар кабул ителэ:
1)
Башкарма комитетка реклама конструкциясе хужасы тарафыннан
рехсэтне алга таба кулланудан баш тарту турында язма хэбэр жибэргэннэн соц
бер ай эчендэ;
2)
Башкарма комитетка милекче яисэ
реклама конструкциясе
урнаштырылган кучемсез молкэтнец башка законлы хужасы тарафыннан
милекче яисэ кучемсез молкэтнец башка законлы хужасы Ьэм реклама
конструкциясе хужасы арасында тезелгэн шартнамэнец туктатылуын раслый
торган документ жибэрелгэн вакыттан алып бер ай дэвамында
3)
Рохсэт бирелгэн кеннэн алып бер ел дэвамында реклама
конструкциясе куелмаган очракта;
4)
реклама конструкциясе реклама, социаль реклама тарату
максатларында кулланылмаган очракта;
5)
эгэр рохсэт элеге Нигезлэмэнец 6.4 пунктларында билгелэнгэн
талэплэрне бозып реклама конструкциясен урнаштыру Ьэм эксплуатациялэугэ
шартнамэ тезегэн затка бирелгэн булса, яки аукцион нэтижэлэре Россия
Федерациясе законнары нигезендэ гамэлгэ яраксыз дип танылса;
6)
элеге Нигезлэмэнец 5.3., 5.4 пунктларында билгелэнгэн талэплэр
бозылган очракта.
5.20. Рохсэт Россия Федерациясенец реклама турындагы законнарында
билгелэнгэн очракларда суд тэртибендэ гамэлгэ яраксыз дип танылырга
мемкин.
5.21. Рехсэтне гамэлдэн чыгару яки аны суд тэртибендэ гамэлдэ тугел
дип тану очрагында, реклама конструкциясе хужасы яки милекче яисэ элеге
конструкциясе урнаштырылган тиешле кучемсез молкэтнец башка законлы
хужасы бер ай эчендэ реклама конструкциясен сутэргэ Иэм мондый реклама
конструкциясендэ урнаштырылган мэгълуматны еч кон эчендэ бетерергэ тиеш..
5.22. Рехсэтне гамэлдэн чыгару яки аны гамэлдэ тугел дип тану
очрагында реклама конструкциясендэ урнаштырылган мэгълуматны бетеру
буенча бурычлар утэлмэгэндэ, милекче яки реклама конструкциясе кушылган
кучемсез молкэтнец башка законлы хужасы мэгълуматны уз исэбенэ бетерэ.
5.23. Рехсэтсез реклама конструкциясен урнаштыру (уз белдеге белэн
урнаштыру) рохсэт ителми. Реклама конструкциясен рохсэтсез урнаштырганда,
ул Башкарма комитет курсэтмэсе нигезендэ милекче яки рехсэтсез
урнаштырылган реклама конструкциясе беркетелгэн кучемсез молкэтнец башка
законлы хужасы тарафыннан сутелергэ тиеш.

Реклама конструкциясен суту бурычын утэмэгэн очракта Башкарма
комитет судка яки арбитраж судына реклама конструкциясен сутуне мэжбури
рэвештэ башкару турында гариза белэн мерэжэгать итэргэ хокуклы. Суд яки
арбитраж суды тарафыннан реклама конструкциясен сутуне мэжбури рэвештэ
башкару турында карар кабул ителгэн очракта, аны суту, саклау яки кирэк
булганда юк иту милекче яки реклама конструкциясе беркетелгэн кучемсез
мелкэтнец башка законлы хужасы хисабына гамэлгэ ашырыла. Милекче яки
элеге кучемсез мелкэтнец башка законлы хужасы талэбе буенча реклама
конструкциясе хужасы реклама конструкциясен суту, саклау яки кирэк
булганда юк иту белэн бэйле чыгымнарны капларга тиеш.
5.24. Реклама эше формасы Ьэм аныц очен белешмэлэр жыю тэртибе
Башкарма комитет Ж^итэкчесе карары белэн раслана.
5.25. Реклама эше ике несхэдэ тезелэ, аларныц берсе Башкарма
комитетта сакланырга тиеш, икенчесе реклама конструкциясе хужасына
тапшырыла.

6. Реклама конструкциялэрен урнаштыру Ьэм эксплуатациялэу
6.1.
Реклама конструкциясен урнаштыру Ьэм эксплуатациялэу аныц
хужасы Ьэм (кулланучысы) реклама конструкциясе беркетелэ торган жир
кишэрлеге, бина яки башка кучемсез мелкэт милекчесе (хокук иясе) белэн
шартнамэ тезеп гамэлгэ ашырыла.
6.2.
Реклама конструкциясе кушыла торган кучемсез милек хужасы
тарафыннан хужалык алып бару хокукында, оператив идарэ иту хокукында яки
башка тер хокукта беркетелгэн булса, реклама конструкциясен урнаштыру Ьэм
эксплуатациялэугэ шартнамэ хужалык алып бару хокукына, оператив идарэ иту
хокукына ия булган зат белэн, мондый милекче ризалыгы булганда Ьэм элеге
карарныц 6.4.-6.8. пунктларында билгелэнгэн талэплэрне утэп, мондый
кучемсез мелкэткэ оператив идарэ иту хокукына ия зат белэн тезелэ;
6.3.
Реклама конструкциясе беркетелэ торган кучемсез мелкэт милекче
тарафыннан ышанычлы идарэгэ тапшырылган очракта, ышанычлы идарэ иту
шартнамэсе тиешле мелкэт белэн мондый гамэллэр кылуда ышанычлы
идарэчене
чиклэмэсэ,
реклама
конструкциясен
урнаштыруга
Ьэм
эксплуатациялэугэ шартнамэ ышанычлы идарэче белэн тезелэ.
6.4.
Муниципаль милектэ булган жир кишэрлегендэ яки муниципаль
милектэ булган бинада яки бутэн кучемсез милектэ дэулэт милке чиклэнмэгэн
кишэрлектэ реклама конструкциясен урнаштыру Ьэм эксплуатациялэугэ
шартнамэ тезу Башкарма комитет уткэрэ торган сатулар рэвешендэ Россия
Федерациясе законнары нигезендэ башкарыла.
Реклама конструкциясен урнаштыруга Ьэм эксплуатациялэугэ шартнамэ
биш елга тезелэ, вакытлыча реклама конструкциясен урнаштыру Ьэм
эксплуатациялэугэ шартнамэдэн тыш, ул унике айдан да артык булмаган
вакытка тезелергэ мемкин.

Мондый шартнамэнец якынча формасы Саба муниципаль районы
Башкарма комитеты карары белэн раслана.
6.5. Сатуларда катнашырга гариза биру вакытына тышкы реклама тарату
елкэсендэ естенлекле нигезлэмэне билэгэн зат катнашырга хокуксыз. Эгэр сату
нэтижэлэре буенча зат естенлекле урын алса, элеге нэтижэлэр дерес тугел дип
санала.
6.6. Торак пункт территориясендэ тышкы реклама тарату елкэсендэ
шэхеснец естенлекле хэле дип торак пункт территориясендэ аныц елеше утыз
биш проценттан артып киткэн затныц хэле таныла. Тышкы реклама тарату
елкэсендэге затларныц елеше реклама конструкциялэренец
гомуми
мэйданыныц, торак пункт территориясендэ урнаштырылган затларга Ьэм аныц
аффилификациялэнгэн затларына бирелгэн рехсэтлэрнец гомуми мэйданына,
мэгълумат кырларыныц Ьэм реклама конструкциялэренец гомуми мэйданына,
район территориясендэ урнаштыруга рехсэтлэр бирелгэн гомуми мэгълумати
кырларныц нисбэте буларак билгелэнэ.
6.7. Реклама конструкциялэренец мэгълумат кырларыныц гомуми
мэйданын билгелэгэндэ, бер затка бирелгэн рехсэтлэр вакытлы реклама
конструкциялэренец мэгълумати кырларыныц мэйданнары исэпкэ алына.
6.8. Сатуларда катнашу ечен зат Башкарма комитетка мэгълумати
кырларныц реклама конструкциялэренец гомуми мэйданы турында мэгълумат
бирергэ, аларны урнаштыруга торак пункт территориясендэ элеге затка Ьэм
аныц аффилициялэнгэн затларга бирелгэн рехсэтлэр бирергэ тиеш.
6.9. Муниципаль милектэ булган жир кишэрлегендэ яки дэулэт милке
чиклэнмэгэн жир кишэрлегендэ, муниципаль милектэ урнашкан Ьэм анда
Башкарма комитет Ьэм реклама конструкциясе хужасы арасындагы килешу
нигезендэ реклама конструкциясе урнаштырылган бинада, кучемсез милектэ
реклама конструкциясен урнаштыру Ьэм эксплуатациялэугэ шартнамэ тезугэ
сатулар,реклама конструкциясен урнаштыру Ьэм эксплуатациялэугэ шартнамэ
гамэлдэ булу срогы чыккач уткэрелэ.
б.Ю.Сатуларда катнашырга бер катнашучы кертелгэн очракта, мондый
сатулар узмаган дип таныла. Элеге Нигезлэмэнец 6.5 - 6.8 пунктларында
билгелэнгэн талэплэр утэлгэндэ, реклама конструкциясен урнаштыру Ьэм
эксплуатациялэу шартнамэсе сатуларныц бердэнбер катнашучысы булган зат
белэн тезелэ.
6.11.Шартнамэ гамэлдэ булган чорда реклама конструкциясе хужасы
реклама конструкциясе хужасы хокукларын гамэлгэ ашыруга бэйле максатлар
ечен, шул исэптэн аныц эксплуатациясе, техник хезмэт курсэту Ьэм демонтаж
белэн бэйле максатлар ечен кучемсез мелкэткэ каршылыксыз керу хокукына
ия.
6.12.Реклама
конструкциясе
хужасы
аны
эксплуатацияли,
куркынычсызлык техникасы нормаларын утэп, аны тезек хэлдэ тота Ьэм
куркынычсызлык кагыйдэлэрен бозган ечен Ьэм шуца бэйле рэвештэ килеп
чыккан тезексезлеклэр Ьэм (яисэ) авария хэллэре ечен жавап тота.
6.13.Реклама конструкциясе хужасы расланган реклама конструкциясенец
проект документациясенэ естэмэлэр яки узгэрешлэр керту хокукына ия тугел.

6.14.Реклама конструкциясе яки тышкы мэгълумат чарасы
хужасы
реклама конструкциясенец яисэ тышкы мэгълумат чараларыныц техник Ьэм
тышкы кыяфэттэ житешсезлеклэрен бетеру зарурлыгына бэйле Башкарма
комитет курсэтмэлэрен утэргэ тиеш.
6.15.Реклама конструкциялэрен Ьэм тышкы мэгълумат чараларын
урнаштыру мэсьэлэлэре буенча мерэжэгать итуче Ьэм Башкарма комитет
арасында барлыкка килгэн бэхэсле хэллэр Россия Федерациясе законнарында,
муниципаль хокукый актларда билгелэнгэн тэртиптэ хэл ителэ.

