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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республика-

сының Транспорт һәм юл хуҗалыгы 

министрлыгы мәсьәләләре» 2005 ел,          

6 июль, 317 нче карары белән расланган 

Татарстан Республикасының Транспорт 

һәм юл хуҗалыгы министрлыгы 

турындагы нигезләмәгә үзгәреш кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы мәсьәләләре» 2005 ел,  

6 июль, 317 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  

2005 ел, 29 декабрь, 660 нчы; 2006 ел, 19 июнь, 312 нче; 2010 ел, 31 май, 419 нчы; 

2010 ел, 17 декабрь, 1078 нче; 2011 ел, 26 октябрь, 890 нчы; 2011 ел, 23 декабрь, 

1060 нчы; 2012 ел, 2 июнь, 466 нчы; 2012 ел, 10 октябрь, 846 нчы; 2013 ел, 19 март, 

185 нче; 2013 ел, 4 декабрь, 955 нче; 2013 ел, 11 декабрь, 974 нче; 2014 ел, 4 июнь, 

376 нчы; 2016 ел, 19 март, 150 нче; 2016 ел, 29 октябрь, 796 нчы; 2017 ел, 3 февраль, 

58 нче; 2017 ел, 20 апрель, 232 нче; 2017 ел, 18 декабрь, 1008 нче; 2018 ел, 22 март, 

161 нче; 2018 ел, 5 июнь, 430 нчы; 2018 ел, 17 декабрь, 1155 нче; 2019 ел, 16 март, 

185 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан 

Республикасының Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы турындагы 

нигезләмәгә, 3.3 нче пунктның сиксән җиденче һәм сиксән сигезенче абзацларын 

түбәндәге редакциядә бәян итеп, үзгәреш кертергә: 

«ике һәм аннан да күбрәк муниципаль берәмлек (муниципаль район, шәһәр 

округы) территорияләрендә төзергә яки реконструкцияләргә планлаштырыла торган 

төбәк әһәмиятендәге яки муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлларын, шулай 

ук шәхси автомобиль юлларын төзүгә, реконструкцияләүгә рөхсәтнамә бирә; 
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ике һәм аннан да күбрәк муниципаль берәмлек (муниципаль район, шәһәр 

округы) территорияләрендә төзелгән яки реконструкцияләнгән төбәк әһәмиятендәге 

яки муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлларын, шулай ук шәхси автомобиль 

юлларын файдалануга тапшыруга рөхсәтнамә бирә;». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы        Р.К.Нигъмәтуллин  


