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Транспорт чаралары харокатен вакытлыча чиклаy турында

Авыл хущалыгы коненэ багышланган ярминкэне YткэрY вакытынд4 Телэче авыл
жирлеге территориясендэ юл хэрэкэте куркынчсызлыгын тээмин итy максатыннан, кроссия
Федерациясенда жирле YЗидарэне оештыруныц гомуми принциплары турьшда) 200З елныц 6
октябрендэге 1Зl-ФЗ номерлы Федер€UIь закон, <Россия Федерациясендэ автопдобиль юллары
hэм юл эшчэнлеге турында haM Россия Федерациясенец аерым закон актларына yзгарешлэр
KepTY хакында) 2007 елныц 8 ноябрендэге 251-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ.

КАРАР БИРОМ:
1.2019 елныц 12 октябрендэ авыл хужалыгы коненэ багышланган ярминкэне уздыру

дэвамында,ягъни 6"00 сагатьтэн алыП 1 1.00 сэгатькэ каДар вакыт аралыгында Телэче
авылыныц жирле эhэмияттэге гомуми файдаланудагы автомобиль rолларынын элеге
участокларында, }кэяyлелэр зонасын оештырып, транспорт чараларыныц юл хэракэтен
чиклэрга:

- Ленин урамыныц Советская урамы белэн кисешкэн жиреннэн альш Киров урамы белэн
кисешy х(иренэ кадэр;

- Большая Нагорная урамыныц Ленин урамы белэн кисешкан жиреннэн алып Чехов
урамы белэн кисешy щиренэ кадэр;

- Фатых Хосни урамыныц Советская урамы белэн кисешкэн }киреннэн аJIып.
2.россия ээм ныц Телэче районы буенча булегена текъдим итэрга:
- элеге карарныц 1 пункты нигезендэ чаралар YTKapYHe тээмин итY ечен, барлык

транспорт чараJIарыныц хэрэкэтен чиклаYне оештырьIрга;_ чараларда катнашучыларныц hэм тамашачыларныц иминлеген тээмин итy
максатыннан, аларны yткэрy вакытында,транспорт хэрэкэтен жайга салу буенча тиешле
гамаллэрне башкарырга.

- чаралар yткэрy урыннарына якын урнашкан урамнар участокларында килеп туган
оператив халлэрне исэпкэ €LIIып, транспорт хэрэкэтен чиклэY буенча карарлар кабул итэргэ.

з. олеге карарны гамэлдэге законнар нигезендэ бастырып чыгарырга.
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