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ПОСТАНОВЛЕНИЕ            КАРАР                                                      
 

             «22» 04  2019 ел                                                                         № 94 

 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Азнакай муниципаль районы 

территориясендә реклама конструкцияләрен 

урнаштыру схемасын раслау турында» 2014 елның 

17 апрелендәге 67 номерлы карары белән 

расланган Азнакай муниципаль районы 

территориясендә реклама конструкцияләрен 

урнаштыру схемасына үзгәрешләр кертү хакында 

 

«Реклама турында» 2006 елның 13 мартындагы 38-ФЗ номерлы Федераль 

законның 19 статьясындагы 5.8 пункты нигезендә, Татарстан Республикасы 

Азнакай район Советының 28.05.2012 ел, №155-21 «Азнакай муниципаль 

районы территориясендә тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру 

тәртибе турында» гы карары ("Азнакай муниципаль районы территориясендә 

тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру тәртибе турында" 2006 

елның 13 мартындагы 38-ФЗ номерлы карар редакциясендә) нигезендә 

23.08.2013 №258-36, 19.03.2015 №359-51, 20.06.2017 №120-19) карар бирәм: 

1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Азнакай 

муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру 

схемасын раслау турында» 2014 елның 17 апрелендәге 67 номерлы карары белән 

расланган Азнакай муниципаль районы территориясендә реклама 

конструкцияләрен урнаштыру схемасына түбәндәге  үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. «Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге территориясендә реклама 

конструкцияләрен урнаштыру урыннары исемлегендә: 

 1.1.1. 26 пунктта: 

- «Реклама конструкциясе тибы» графасында "3х6м еврощит" сүзләрен 

«светодиодный экран» сүзләренә алмаштырырга»; 

- «якларның саны» графасында  «2» сүзен «1» сүзләренә алмаштырырга»;  

- «мәгълүмат кыры мәйданы, м2» графасында «36» сүзен    «18» сүзенә 

алмаштырырга; 

1.1.2. әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә 106 пункт өстәргә. 

1.2. Азнакай шәһәренең тышкы реклама объектлары карта -схемасында: 

1.2.1. «еврощит 3х6м»  конструкциясенең урынын һәм тибын 26 номер 

астынды  урнашкан «светодиодный экран»га үзгәртергә; 
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1.2.2. Гагарин урамы һәм Гагарин-Тукай урамнары тыкрыгында 

«светодиодэкран»  106 нчы номерлы позиция дигән реклама конструкциясен 

урнаштырырыга; 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 

«Интернет" мәгълүмат-коммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча 

урнаштырырга: http://aznakaevo.tatar.ru//. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура буенча урынбасары 

Р. Р. Ханнановка йөкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                                 А.Х. Шәмсетдинов 
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