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2018 елда Бөгелмә муниципаль районының җирле әһәмияттәге гомуми
файдаланудагы автомобиль юлларында транспорт чаралары хәрәкәтенә
вакытлыча чикләүләр кертү турында
"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131 номерлы Федераль
законның 15 статьясы һәм "Россия Федерациясендә автомобиль юллары һәм
юл эшчәнлеге турында" 2007 елның 8 ноябрендәге 257 номерлы Федераль
законның 13 статьясы нигезендә, № 150 "2018 елда Татарстан Республикасы
территориясендә урнашкан төбәк әһәмиятендәге яки муниципальара
әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларында транспорт
чаралары хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр кертү турында", уңайсыз
табигать-климат шартлары барлыкка килгән чорда Бөгелмә муниципаль
районының җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын
саклап калуны тәэмин итү максатларында һәм җирле әһәмияттәге гомуми
файдаланудагы автомобиль юлларының конструктив элементлары
мөмкинлекләрен киметмәү максатларында Бөгелмә муниципаль районы
Башкарма комитеты карар бирә:
2018 елның 15 апреленнән 14 маена кадәрге чорда –
Бөгелмә муниципаль районының җирле әһәмиятендәге гомуми
кулланылыштагы автомобиль юлларыннан узучы, транспорт чарасы
күчәренә төшә торган массасы 6 тоннадан артыграк булган йөкле һәм
йөксез транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләү (алга таба –
язгы чорда хәрәкәтне вакытлыча чикләү).
2.
2018 елның 20 маеннан 31 августына кадәрге чорда
– «Татарстан Республикасының Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә
мохит мониторингы идарәсе» федераль дәүләт бюджет учреждениесе
билгеләнгән тәртиптә бирә торган мәгълүматлар нигезендә һаваның
көндезге температурасы күрсәткечләре 32С тан югарырак булганда
1.

асфальт-бетон түшәлгән Бөгелмә муниципаль районының җирле
әһәмиятендәге гомуми кулланылыштагы автомобиль юлларыннан авыр
йөкләр ташуны гамәлгә ашыручы транспорт чаралары хәрәкәтен
вакытлыча чикләү (алга таба – җәйге чорда хәрәкәтне вакытлыча
чикләү).
3.
Хәрәкәтне
вакытлыча
чикләү
яз
көне
түбәндәгеләргә кагылмый дип билгеләргә:
халыкара йөк ташу "Халыкара автомобиль йөртүне
гамәлгә ашыруны дәүләт контроле турында һәм аларны үтәү
тәртибен бозган өчен җаваплылык турында" 1998 елның 24
июлендәге 127 номерлы Федераль закон нигезләмәләре нигезендә
тормышка ашырыла торган йөкләрне халыкара ташу;
автобуслар белән пассажирларны ташу, шул
исәптән, халыкара;
азык-төлек продуктлары, хайваннарны, дару
препаратларын, ашламалар почта, почта йөген ташу;
ягулык ташучы, 16 тоннага кадәр булган йөк ташу
транспорт чаралары;
гадәттән тыш хәлләрне җайлау өчен кирәк булган
йөк ташу;
Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл
хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан расланган исемлек нигезендә
Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының Юл
хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе идарәсе белән региональ
әһәмияттәге автомобиль юллары һәм җирле үзидарә органнары өчен
Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының Юл
хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе идарәсе белән
килештереп, авария-торгызу һәм ремонт эшләрен башкарганда
кулланыла торган юл-төзелеш һәм юл-эксплуатация техникасын һәм
материалларны транспортировкалау;
Хәрби хезмәт федераль закон белән каралган
башкарма хөкүмәтнең федераль органнарының транспорт чаралары.
4.
Җәйге чорда Бөгелмә муниципаль районының
җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларында
авыр йөк ташуны гамәлгә ашыручы транспорт чаралары хәрәкәтен
рөхсәт итәргә, алар Россия Федерациясе территориясендә билгеләнгән
йөкләмәдән артып китә, асфальт-бетон өслекле автомобиль юллары
буйлап 22.00 сәгатьтән 10.00 сәгатькә кадәр.
5. Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетының
«Төбәк
әһәмиятендәге яисә муниципальара, җирле әһәмияттәге автомобиль
юлларында транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләүне яисә
туктатып торуны гамәлгә ашыру тәртибен раслау турында» 2013 ел, 31
май, 372 нче карары белән расланган Бөгелмә муниципаль районының
җирле әһәмиятендәге гомуми кулланылыштагы автомобиль юлларында

транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләүне яисә вакытлыча
туктатып торуны гамәлгә ашыру тәртибе нигезендә.
6. Россия Эчке Эшләр министрлыгы ЮХИДИ хезмәтенең Бөгелмә
районы буенча бүлегенә (Сөләйманов Р.Р.) әлеге карар белән
билгеләнгән транспорт чаралары хәрәкәтен чикләү эшен оештыру.
7.
Авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчеләренә
үз территорияләрендә механик транспорт чаралары хәрәкәтен чикләү
турында кирәкле карар кабул итүне тәкъдим итергә, шлагбаумнарны
төзекләндерергә, авыл хуҗалыгы предприятиеләр җитәкчеләре белән
бергә, транспорт чаралары хәрәкәте чикләнгән вакытта кирәкле
урыннарда дежур торулар оештырырга.
8.
Әлеге карарны массакүләм мәгълүмат чараларында,
Бөгелмә муниципаль районы рәсми сайтында бастырырга.
9.
Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлары
ТР Хөкүмәте карарлары ТР Хөкүмәте карарлары Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының "Бөгелмә муниципаль
районы җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль
юлларында транспорт чаралары хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр кертү
турында Актны раслау хакында" 2008 ел, 28 март, 595 нче карары үз
көчен югалткан дип санау турында.
10.
2018 елда транспорт чаралары хәрәкәтен
вакытлыча чикләү гамәлдә булган чорга, Бөгелмә муниципаль районы
Башкарма комитетының 2016 елның 14 апрелендәге 429 номерлы
"Муниципаль берәмлек чикләрендә тулысынча яки өлешчә җирле
әһәмияттәге юллар буйлап уза торган маршрутлар буенча авыр
йөкләрне, зур габаритлы йөкләрне автомобиль йөртү өчен рөхсәт бирү
буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын
раслау турында" гы карарының гамәлдә булуын туктатып торырга.
11.
Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз
өстемә алам.
Башкарма комитет
җитәкчесе
Галиуллин
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