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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының “Татарстан Республикасында 

төбәк әһәмиятендәге һәм муниципаль 

районара әһәмияттәге гомумфайдалану 

автомобиль юлларыннан һәм юл 

корылмаларыннан транспорт чаралары 

хәрәкәте вакытлыча, сезонлы чикләнгән чорда 

авыр  йөкләр ташуны гамәлгә ашыручы 

транспорт чаралары сала торган зыянны  

каплау сыйфатында (автотранспорт 

чарасының тулы массасы яки күчәрләренең 

норматив авырлыклары арткан өчен), түләүле 

юллардан һәм юл корылмаларыннан узган, 

Татарстан Республикасында юл сервисы 

объектларын төбәк әһәмиятендәге һәм 

муниципаль районара әһәмияттәге 

гомумфайдалану автомобиль юлларына 

тоташтырган, юл сервисы объектларын, 

мәгълүмат конструкцияләрен һәм 

күрсәткечләрен, инженерлык коммуни-

кацияләрен һәм башка корылмаларны 

проектлауга, төзүгә, урнаштыруга һәм 

эксплуатацияләүгә техник шартлар биргән, 

бирелгән техник шартларның үтәлешен алга 

таба тикшерүдә тоткан өчен алынган акчаны  

файдалану тәртибен раслау турында” 2005 ел, 

11 апрель, 171 нче карарына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Татарстан 

Республикасында төбәк әһәмиятендәге һәм муниципаль районара әһәмияттәге 

гомумфайдалану автомобиль юлларыннан һәм юл корылмаларыннан транспорт 

чаралары хәрәкәте вакытлыча, сезонлы чикләнгән чорда авыр  йөкләр ташуны 

гамәлгә ашыручы транспорт чаралары сала торган зыянны  каплау сыйфатында 

(автотранспорт чарасының тулы массасы яки күчәрләренең норматив авырлыклары 

арткан өчен), түләүле юллардан һәм юл корылмаларыннан узган, Татарстан 

Республикасында юл сервисы объектларын төбәк әһәмиятендәге һәм муниципаль 

районара әһәмияттәге гомумфайдалану автомобиль юлларына тоташтырган, юл 

сервисы объектларын, мәгълүмат конструкцияләрен һәм күрсәткечләрен, 

инженерлык коммуникацияләрен һәм башка корылмаларны проектлауга, төзүгә, 

урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә техник шартлар биргән, бирелгән техник 

шартларның үтәлешен алга таба тикшерүдә тоткан өчен алынган акчаны  файдалану 

тәртибен раслау турында” 2005 ел, 11 апрель, 171 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2008 ел, 14 май, 308 нче; 2008 ел, 5 август, 

566 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә:  

исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Татарстан Республикасында төбәк әһәмиятендәге һәм муниципаль районара 

әһәмияттәге гомумфайдалану автомобиль юлларыннан һәм юл корылмаларыннан 

транспорт чаралары хәрәкәте вакытлыча, сезонлы чикләнгән чорда авыр  йөкләр 

ташуны гамәлгә ашыручы транспорт чаралары сала торган зыянны  каплау 

сыйфатында (автотранспорт чарасының тулы массасы яки күчәрләренең норматив 

авырлыклары арткан өчен), түләүле юллардан һәм юл корылмаларыннан узган, 

Татарстан Республикасында юл сервисы объектларын төбәк әһәмиятендәге һәм 

муниципаль районара әһәмияттәге гомумфайдалану автомобиль юлларына 

тоташтырган, юл сервисы объектларын, мәгълүмат конструкцияләрен һәм 

күрсәткечләрен, инженерлык коммуникацияләрен һәм башка корылмаларны 

проектлауга, төзүгә, урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә техник шартлар биргән, 

тоткарланган транспорт чарасын махсуслаштырылган урынга күчерү (йөк төяү-

бушату эшләрен дә кертеп) һәм тоткарланган транспорт чарасын урнаштырганнан 

алып махсуслаштырылган стоянкага кайтарылганчы махсуслаштырылган урынга 

кадәр саклау өчен бирелгән техник шартларның үтәлешен алга таба тикшерүдә 

тоткан өчен алынган акчаны файдалану тәртибен раслау турында”; 

1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1. Бу карарга теркәлгән Татарстан Республикасында төбәк әһәмиятендәге һәм 

муниципаль районара әһәмияттәге гомумфайдалану автомобиль юлларыннан һәм 

юл корылмаларыннан транспорт чаралары хәрәкәте вакытлыча, сезонлы чикләнгән 

чорда авыр  йөкләр ташуны гамәлгә ашыручы транспорт чаралары сала торган 

зыянны  каплау сыйфатында (автотранспорт чарасының тулы массасы яки 

күчәрләренең норматив авырлыклары арткан өчен), түләүле юллардан һәм юл 

корылмаларыннан узган, Татарстан Республикасында юл сервисы объектларын 

төбәк әһәмиятендәге һәм муниципаль районара әһәмияттәге гомумфайдалану 

автомобиль юлларына тоташтырган, юл сервисы объектларын, мәгълүмат 

конструкцияләрен һәм күрсәткечләрен, инженерлык коммуникацияләрен һәм башка 
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корылмаларны проектлауга, төзүгә, урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә техник 

шартлар биргән, тоткарланган транспорт чарасын махсуслаштырылган урынга 

күчерү (йөк төяү-бушату эшләрен дә кертеп) һәм тоткарланган транспорт чарасын 

урнаштырганнан алып махсуслаштырылган стоянкага кайтарылганчы 

махсуслаштырылган урынга кадәр саклау өчен бирелгән техник шартларның 

үтәлешен алга таба тикшерүдә тоткан өчен алынган акчаны файдалану тәртибен 

расларга.»; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасында төбәк әһәмиятендәге 

һәм муниципаль районара әһәмияттәге гомумфайдалану автомобиль юлларыннан 

һәм юл корылмаларыннан транспорт чаралары хәрәкәте вакытлыча, сезонлы 

чикләнгән чорда авыр  йөкләр ташуны гамәлгә ашыручы транспорт чаралары сала 

торган зыянны  каплау сыйфатында (автотранспорт чарасының тулы массасы яки 

күчәрләренең норматив авырлыклары арткан өчен), түләүле юллардан һәм юл 

корылмаларыннан узган, Татарстан Республикасында юл сервисы объектларын 

төбәк әһәмиятендәге һәм муниципаль районара әһәмияттәге гомумфайдалану 

автомобиль юлларына тоташтырган, юл сервисы объектларын, мәгълүмат 

конструкцияләрен һәм күрсәткечләрен, инженерлык коммуникацияләрен һәм башка 

корылмаларны проектлауга, төзүгә, урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә техник 

шартлар биргән, тоткарланган транспорт чарасын махсуслаштырылган урынга 

күчерү (йөк төяү-бушату эшләрен дә кертеп) һәм тоткарланган транспорт чарасын 

урнаштырганнан алып махсуслаштырылган стоянкага кайтарылганчы 

махсуслаштырылган урынга кадәр саклау өчен бирелгән техник шартларның 

үтәлешен алга таба тикшерүдә тоткан өчен алынган акчаны файдалану тәртибен 

(карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян итәргә. 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


