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2018 елның язгы чорында Түбән Кама  шәһәренең җирле 
әһәмияткә ия гомуми файдаланудагы автомобиль 

юлларында транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча 
чикләү турында 

 
 
 

 Уңайсыз табигать-климат шартлары барлыкка килү чорында Түбән Кама 
шәһәренең җирле әһәмияткә ия гомуми файдаланудагы автомобиль 
юлларының сакланышын тәэмин игү максатында һәм автомобиль 
юлларының конструктив элементлары ныклыгы кимү сәбәпле, «Россия 
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ санлы Федераль закон, 
«Автомобиль юллары турында һәм Россия Федерациясендә юллар 
эшчәплеге хакында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына 
үзгәрешләр кертү турында» 2007 елның 8 ноябрендәге 257-ФЗ саплы 
Федераль закон, «Юл хәрәкәте иминлеге турында» 1005 елның 10 
декабрендәге 106-ФЗ санлы Федераль закон, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының «Региональ яки муницнпальара, җирле 
әһәмияткә ия автомобиль юлларында транспорт чаралары хәрәкәтен 
вакытлыча чикләүне яисә туктатып торуны гамәлгә ашыру тәртибен раслау 
турында» 2013 елның 31 маендагы 372 нче Карары нигезендә, карар бирәм: 

  1. 2018 елның 15 апреленнән 14 маена кадәрге чорга Түбән Кама  
шәһәренең җирле әһәмияткә ия гомуми файдаланудагы автомобиль 
юлларында күчәрләргә яки күчәрләр группасына (арбага) тошүче рохсәт 
итенн ән авырлыклары арткан транспорт чараларының хәрәкәтен 
вакытлыча чикләүне кертергә. 
1.1.Әлеге карарның 1 пуктында күрсәтелгән чорда җирле әһәмияткә ия 
гомуми файдаланудагы автомобиль юлларындагы хәрәкәт, гамәлдәге 
законнар нигезендә махсус рөхсәт рәсмиләштереп, Түбән Кама  шәһәренең 
автомобиль юлларына зыян килү шартларында гамәлгә ашырылуны 
билгеләргә. 

2. Әлеге карарның 1 пунктында билгеләнгән чорга транспорт 
чарасының һәр күчәренә яки күчәрләр группасына (арбага) рөхсәт ителүче 
авырлыкны түбәндәгечә билгеләргә: 

1) бер күчәрле - 6,0 тонна; 
2) ике күчәрле - 5,0 тонна; 

 3) өч күчәрле - 4,0 тонна. 
 



3. Әлеге карарның 1 пункты түбәндәге очракларга кагылмауны 
билгеләргә: 

     «Автомобильләрдә йөк ташуны гамәлгә ашыруга дәүләт контроле 
турында һәм аларны үтәү тәртибен бозган өчен җаваплылык турында» 
1998 елның 24 июлендәге 127-ФЗ санлы Федераль закондагы Нигезнамәгә 
туры китереп гамәлгә ашырыла торган халыкара йок ташу; 

   автобусларда, шул исәптән халыкара пассажирлар йөртү; 
  азык-төлек продуктлары, хайваннар, дарулар, орлык фонды, 

ашламалар, почта һәм почта йөкләре ташу (әлеге пунктчада күрсәтелмәгән 
йөкләр белән бергә ташудан тыш); 
        ягулык (бензин, дизель ягулыгы, судно ягулыгы, реактив двигательләр 
өчен ягулык, ягулык мазуты, газ хәлендәге ягулык) ташый торган йөк 
күтәрүчәнлеге 16 тоннага кадәр булган транспорт чаралары; 
  бәла-казаларның яки гадәттән тыш хәлләрнең аянычлы нәтиҗәләрен 
бетерү өчен кирәкле йок ташу; 

        авария-торгызу һәм ремонт эшләре үткәргәндә файдаланыла 
торыш юллар төзү һәм юл-файдалану техникасын һәм материалларын 
ташу; 

    федераль закон нигезендә хәрби хезмәт күздә тотылган федераль 
башкарма хакимият органнарының транспорт чаралары; 

   автомобиль юлларында транспорт чаралары хәрәкәтен язгы чикләү 
чорында Татарстан Республикасының региональ әһәмияткә ия гомуми 
файдаланудагы автомобиль юлларында хәрәкәт итүгә махсус рөхсәте 
булган транспорт чаралары. 

 
4.  “Түбән Кама шәһәре төзелеш, торак- коммуналь хуҗалык һәм 

төзекләндерү департаменты” муниципаль унитар предприятиесе һәм 
“Түбән Кама шәһәре бердәм заказчысы” бюджет учреждениесе, әлеге 
өлкәдә җаваплы барлык җитәкчеләргә түбәндәгеләрне тәэмин итәргә: 
  региональ яки муниципальара, җирле әһәмияткә ия автомобиль 
юлларында транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләүне яки 
туктатып торуны гамәлгә ашыру тәртибе нигезендә, өстәмә мәгълүмат 
билгеләре булган тиешле юл билгеләре урнаштыру; 

   Түбән Кама  шәһәренең җирле әһәмияткә ия гомуми файдаланудагы 
автомобиль юлларында йөрүгә махсус рөхсәтләр бирү пунктлары оештыру; 

   әлеге карарның 1 пункты нигезендә, хәрәкәтне вакытлыча чикләү 
чорына үлчәү контроле һәм транспорт чаралары хәрәкәтен контрольдә тоту 
постлары оештыру. 

 
5. Россия Эчке эшләр министрлыгының Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт 

инспекциясе Түбән Кама бүлегенә транспорт чаралары хәрәкәтен 
вакытлыча чикләү чорында юлларда куркынычсызлык таләпләре үтәлешен 
саклауга җитди карарга, үлчәү контроле постларында кизү тору 
оештырырга. 
 
 
6. Түбән Кама шәһәре территориясендә автомобиль юлларында чикләүләр 



турында кагыйдә бозган очракта, моның өчен түләү чаралары 
40101810800000010001 исәп-хисап счетына күчерелә. Кабул итүче банкы: 
Татартсан Республикасы НБ –бүлекчәсе, БИК: 049205001. Кабул итүче: ТР 
буенча ФКИ (“Бюджет һәм финанслар департаменты” МКУ); ИНН 1651044909, 
КПП 165101001, ОКТМО 92644000; бюджет классификациясе коды 814 1 16 37 
040 05 0000 140. 

7. Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының транспорт һәм 
элемтә бүлегенә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 
елның 31 маендагы 372 нче карары нигезендә, әлеге карар турында дәүләт 
контроле һәм тикшерү органнарына хәбәр итәргә. 

      8.  Әлеге карарны «Нижнекамская Правда», «Туган Як» газеталарында, 
Түбән Кама муниципаль районы рәсми сайтында  һәм ТР Транспорт һәм юл 
хуҗалыгы министрлыгы рәсми сайтында бастырып чыгарырга.  

9. Әлеге карарның үтәлешен  контрольдә тотуны үз өстемә алам. 
                                                                                                     
 

 
 

Д.И.Баландин 


