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2019 елда Татарстан Республикасы 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге 

территориясендә урнашкан җирле 

әһәмияттәге гомуми файдаланудагы 

автомобиль юлларында транспорт 

чаралары хәрәкәтенә вакытлыча 

чикләүләр кертү турында 

 

 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

территориясендә урнашкан муниципаль әһәмияттәге гомуми файдаланудагы 

автомобиль юлларының конструктив элементларының тотып торучы 

мөмкинлекләренең кимүенә юл куймау максатларында (алга таба – җирле 

әһәмияттәге автомобиль юллары), Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының “2019 елда Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан 

төбәк әһәмиятендәге яки муниципальара әһәмияттәге гомуми файдаланудагы 

автомобиль юлларында транспорт чаралары хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр 

кертү турында” 2010 елның 11 мартындагы 170 нче карарына таянып, 

“Лениногорск муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ: 

 

1. Әлеге чорда кертергә: 

2019 елның 15 апреленнән 14 маена кадәр «Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге 

автомобиль юлларында йөк ташучы яки йөксез транспорт чаралары хәрәкәтен 

вакытлыча чикләү, әлеге карарның 2 пункты белән билгеләнгән чикне 

арттырган очракта (алга таба - язгы чорда хәрәкәтне вакытлыча чикләү); 

 

2019 елның 20 маеннан 31 августына кадәр, билгеләнгән тәртиптә 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕНИНОГОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

 «ЛЕНИНОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ  

 БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 



«Татарстан Республикасы Гидрометеорология һәм әйләнә - тирә мохитне күзәтү 

идарәсе» Федераль дәүләт бюджет учреждениесе (алга таба-җәйге чорда 

хәрәкәтне вакытлыча чикләү) тарафыннан тәкъдим ителә торган мәгълүматлар 

нигезендә, җирле әһәмияттәге автомобиль юлларында асфальт-бетон өслекле 

авыр йөк ташуны гамәлгә ашыручы транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча 

чикләү (алга таба-җәйге чорда хәрәкәтне вакытлыча чикләү). 

 

 

2. Әлеге карарның 1 пунктындагы икенче абзацында билгеләнгән чорга 

һәр транспорт чарасына рөхсәт ителгән йөкләмәнең түбәндәге әһәмиятен 

билгеләргә: 

ялгыз күчеш-6,0 тонна; 

ике арбалы-5,0 тонна; 

өч арбалы-4,0 тонна. 

 

3. Хәрәкәтне вакытлыча чикләү гамәлгә ашырыла дип билгеләргә: 

 

 язгы чорда - Россия Федерациясе Юл хәрәкәте кагыйдәләре белән 

каралган «Транспорт чарасына килгән массаларны чикләү» дигән өстәмә 

мәгълүмат (табличкалар) тамгалары белән 8.20.1 һәм 8.20.2 «Транспорт чарасы 

арбасы тибы» дигән 3.12 юл тамгасы урнаштыру юлы белән; 

 

 җәйге чорда һава температурасы 32 градустан югары булган очракта, 

«Татарстан Республикасы Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү 

идарәсе» федераль дәүләт бюджет учреждениесе мәгълүматлары буенча» - 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты тарафыннан «Региональ әһәмияттәге автомобиль юллары, транспорт 

чаралары буенча авыр йөк ташуны гамәлгә ашыручы транспорт чаралары 

хәрәкәтенә махсус рөхсәт» графасына кертү юлы белән «Җәйге чорда 

вакытлыча чикләүләр керткәндә хәрәкәт 22.00 сәгатьтән 10.00 сәгатькә кадәр 

рөхсәт ителә.» дигән түбәндәге эчтәлектәге язулар белән; 

  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Төбәк 

әһәмиятендәге яки муниципальара, җирле әһәмияттәге автомобиль юлларында 

транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләүне гамәлгә ашыру яисә 

туктату тәртибен раслау турында» 2013 ел, 31 май, 372 нче карары белән 

расланган җирле әһәмияттәге автомобиль юлларында транспорт чаралары 

хәрәкәтен вакытлыча чикләүне гамәлгә ашыру яисә туктату Тәртибе нигезендә. 

4. Язгы чорда хәрәкәтне вакытлыча чикләү кагылмый: 

 1998 елның 24 июлендәге № 127-ФЗ «Халыкара автомобиль 

транспортында пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыруны дәүләт контроле 

турында һәм аларны үтәү тәртибен бозган өчен җаваплылык турында» 

Федераль закон нигезләмәләре нигезендә гамәлгә ашырыла торган халыкара 

йөк ташу;  

автобусларда, шул исәптән халыкара автобусларда пассажирлар ташу; 



азык-төлек продуктларын, хайваннарны, дару препаратларын, орлык 

фондын, ашламалар, почта һәм почта йөкләрен ташу (әлеге абзацта 

күрсәтелмәгән йөкләрне бергәләп йөртүдән тыш); 

ягулык ташучы транспорт чаралары (бензин, дизель ягулыгы, судно 

ягулыгы, реактив двигательләр өчен ягулык, ягулык мазут, газообразлы 

ягулык); 

табигый бәла-казалар яисә башка гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәләрен 

бетерү өчен кирәкле 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 региональ 

әһәмияттәге автомобиль юллары өчен җирле үзидарә органнары; 

федераль закон нигезендә хәрби хезмәт өчен каралган федераль 

башкарма хакимият органнарының транспорт чаралары. 

 

 

5. Җәйге чорда хәрәкәтне вакытлыча чикләү кагылмый: 

автобусларда, шул исәптән халыкара автобусларда пассажирлар йөртүгә; 

табигый бәла-казалар яисә башка гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәләрен 

бетерү өчен кирәкле йөк ташуга; 

Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы 

тарафыннан расланган исемлек буенча юл-төзелеш һәм юл-эксплуатация 

техникасын һәм материалларын региональ әһәмияттәге автомобиль юллары 

өчен Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының Юл 

хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе идарәсе һәм җирле үзидарә 

органнары белән килештереп, транспортировкалау. 

 

6. Россия Эчке эшләр министрлыгының Лениногорск районы буенча 

бүлеге ЮХИДИ бүлегенә (Р. К. Авзалетдинов) әлеге карар белән кертелгән 

вакытлыча чикләүләрне үтәүне оештыру өчен хезмәткәрләр санын бүлеп 

бирүне тәэмин итәргә тәкъдим итәргә. 

 

7.Әлеге карарны Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында 

бастырып чыгарырга. 

8.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам.  
 
 

Җитәкче  Н.Р.Залаков 
 

М.Г. Якупов 5-15-41 


