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2019 елда Питрәч 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-ФЗ номерлы Федераль 

законның 15 статьясы һәм «Россия Федерациясендә автомобиль юллары һәм юл 

эшчәнлеге турында» 2007 елның 8 ноябрендәге 257-ФЗ номерлы Федераль 

законның 13 статьясы,  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 ел, 11 март, 170 нче карары нигезендә, уңайсыз табигать-

климат шартлары барлыкка килгән чорда Питрәч 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 Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә: 

1. Бу чорга кертергә: 

2019 елның 15 апреленнән 14 маена кадәр Питрәч муниципаль районының 

җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юллары буйлап йөк 

төягән яки йөксез транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләү (алга таба-

язгы чорда хәрәкәтне вакытлыча чикләү) 6 тоннадан артык тәшкил итә; 

2019 елның 20 маеннан 31 августына кадәр, билгеләнгән тәртиптә 

«Татарстан Республикасы Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне 

мониторинглау идарәсе» Федераль дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан 

бирелә торган мәгълүматлар нигезендә, көндез һава температурасы 32° С тан 

артык булганда Питрәч муниципаль районының җирле әһәмияттәге гомуми 

файдаланудагы автомобиль юлларында асфальт-бетон өслекле авыр йөк ташуны 

гамәлгә ашыручы транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләү (алга таба-

җәйге чорда хәрәкәтне вакытлыча чикләү). 

2. Җәйге чорда Питрәч муниципаль районының җирле әһәмияттәге гомуми 

файдаланудагы автомобиль юлларында авыр йөк ташуны гамәлгә ашыручы 



транспорт чаралары хәрәкәтен рөхсәт итәргә, алар Россия Федерациясе 

территориясендә билгеләнгән күчеш күләменнән артып китә, асфальт-бетон 

өслекле автомобиль юллары буйлап 22.00 сәгатьтән 10.00 сәгатькә кадәр. 

3. Язгы чорда хәрәкәтне вакытлыча чикләү кагылмый дип билгеләргә: 

- халыкара йөк ташу; 

- автобусларда, шул исәптән халыкара автобусларда пассажирлар ташу; 

- беренче чиратта кирәкле азык-төлек продуктларын (икмәк, он, сөт, 

атланмай, шикәр, тоз, ит, йомырка, чәй, балалар туклануы), хайваннар, дару 

препаратлары, орлык фонды, ашлама, почта һәм почта йөкләре) ташу; 

- табигый бәла-казалар яисә башка гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәләрен 

бетерү өчен кирәкле йөк ташу; 

- Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы 

һәм Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының юл хәрәкәте 

куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе идарәсе тарафыннан расланган 

чикләнгән исемлек нигезендә авария-торгызу һәм ремонт эшләрен башкарганда 

кулланыла торган юл-төзелеш һәм юл-эксплатация техникасын һәм 

материалларны транспортировкалау; 

- Федераль законда хәрби хезмәт каралган федераль башкарма хакимият 

органнарының транспорт чаралары; 

4. Хәрәкәтне вакытлыча чикләү Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Региональ яисә муниципальара, җирле әһәмияттәге автомобиль 

юллары буенча транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләү яисә 

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

белән расланган Питрәч муниципаль районының җирле әһәмияттәге гомуми 

файдаланудагы автомобиль юлларында транспорт чаралары хәрәкәтен 

вакытлыча чикләү яисә вакытлыча туктату тәртибе нигезендә гамәлгә ашырыла 

дип билгеләргә. 

5.Билгеләр кую, шлагбаумнар тәртипкә китерү һәм транспорт чаралары 

хәрәкәтен чикләү чорында кирәкле урыннарда тәүлек буе кизү торуны оештыру.  

6. Авыл җирлекләре башкарма комитетлары җитәкчеләренә үз 

территорияләрендә механик транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләү 

турында тиешле карар кабул итәргә, шлагбаумнар төзергә һәм авыл хуҗалыгы 

предприятиеләре җитәкчеләре белән берлектә транспорт чаралары хәрәкәтен 

чикләү чорында кирәкле урыннарда кизү торуны оештырырга тәкъдим итәргә. 

7. Әлеге карарны «Вперед» («Алга») район газетасында һәм Питрәч 

муниципаль районының рәсми сайтында бастырып чыгарырга. 

8. «2018 елда Питрәч муниципаль районының җирле әһәмияттәге гомуми 

файдаланудагы автомобиль юлларында транспорт чаралары хәрәкәтенә 

вакытлыча чикләүләр кертү турында» Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2018 ел, 21 март, 372 нче карары үз көчен югалткан дип танырга. 

9. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам.  

 

 

 

Муниципаль район  
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