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Яковлево авыл җирлеге " муниципаль берҽмлеге территориясендҽ транспорт 

инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ программасы» 

Исем 

Программалар 

2019-2035 елларга " Яковлево авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлеге территориясендҽ транспорт инфраструктурасын 

комплекслы ҥстерҥ программасы 

Нигез эшлҽҥ ҿчен 

Программалар 

- РФ Шҽһҽр тҿзелеше кодексы, 29 декабрь 2004 ел, № 190-ФЗ; 

- 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында»; 

- «Россия Федерациясендҽ автомобиль юллары һҽм юл 

эшчҽнлеге турында һҽм Россия Федерациясенең аерым закон 

актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында " 2007 елның 8 

ноябрендҽге 257-ФЗ номерлы Федераль закон»; 

- «Транспорт куркынычсызлыгы турында " 2007 елның 9 

февралендҽге 16-ФЗ номерлы Федераль закон»; 

- Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «җирлеклҽрнең, шҽһҽр 

округларының транспорт инфраструктурасын комплекслы 

ҥстерҥ программаларына талҽплҽрне раслау турында " 2015 

елның 25 декабрендҽге 1440 номерлы карары»; 

- "Яковлево авыл җирлеге»муниципаль берҽмлегенең 

генераль планы. 

Программаның Заказчысы Яковлево авыл җирлегенең башкарма комитеты 

Программаны Эшлҽҥче 
Яковлево авыл җирлеге башкарма комитеты, ТР АМР 

перспектив социаль-икътисади ҥсеш палатасы 

Программаның максатлары 

һҽм бурычлары 

Программаның максаты-Яковлево авыл җирлегенең заманча 

һҽм нҽтиҗҽле транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ, хҽрҽкҽт 

куркынычсызлыгы дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ, муниципаль берҽмлек 

халкы ҿчен транспорт комплексы хезмҽтлҽреннҽн файдалану 

мҿмкинлеген һҽм сыйфатын кҥтҽрҥ. 

Кҥрсҽтелгҽн максатларга ирешҥ ҿчен тҿп бурычларны хҽл 

итҽргҽ кирҽк: 

- гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын ҥстерҥ һҽм 
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камиллҽштерҥ буенча чаралар оештыру; 

- юл хҽрҽкҽте шартларын яхшырту чараларын оештыру; 

- юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру буенча чаралар оештыру; 

- җҽяҥлелҽр инфраструктурасын ҥстерҥ. 

Транспорт 

инфраструктурасын 

ҥстерҥнең максатчан 

кҥрсҽткечлҽре 

(Индикаторлары)  

- гомуми файдаланудагы юллар озынлыгы; 

- УДС тыгызлыгы; 

- тротуарларның озынлыгын арттыру, км; 

- тукталыш пунктларының җиһазландырылуы, %; 

- җҽлеп итҥ объектларының вакытлыча парковкалары белҽн 

тҽэмин ителеш дҽрҽҗҽсенҽ туры килҽ,%. 

Программаны тормышка 

ашыру вакыты һҽм 

этаплары 

Программаны гамҽлгҽ ашыру вакыты: 2019-2035 еллар. 

Программаны гамҽлгҽ ашыру этапларга бҥлекчҽлҽрне кҥздҽ 

тотмый.  

Транспорт 

инфраструктурасы 

объектларын (чаралар 

тҿркемнҽре, Ярдҽмче 

программалар, инвестицион 

проектларны) проектлау, 

тҿзҥ, реконструкциялҽҥ 

буенча планлаштырылган 

чараларны (инвестицион 

проектларны) 

эрелҽндерелгҽн тасвирлау) 

Ҽлеге программада тасвирланган чаралар транспорт 

чараларыннан файдаланучыларның, җҽяҥлелҽрнең 

уңайлылыгы һҽм куркынычсызлыгы дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥгҽ һҽм 

Яковлево авыл җирлегенең социаль-икътисади хҽлен 

яхшыртуга юнҽлдерелгҽн. 

Программаны финанслау 

кҥлҽмнҽре һҽм 

чыганаклары 

2019-2035 елларда программа чараларын гамҽлгҽ ашыру ҿчен 

кирҽк булган финанс чараларының гомуми кҥлҽме 7 664935 

мең сум тҽшкил итҽчҽк, шулардан җирле бюджет акчасы – 875 

мең сум, тҿбҽк бюджеты – 1 1060 мең сум, федераль бюджет 

акчасы-6 558000 мең сум, шул исҽптҽн еллар буенча да: 

2019 елда-3 000,0 мең сум.; 

2020 елда-9 300,0 мең сум.; 

2021 елда – 10 420,0 мең сум.; 
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2022 елда-9940,0 мең сум.; 

2023 елда-1 900,0 мең сум 

2024-2035 елларда-7 630375,0 мең сум. 

Программаны финанслау ҿчен акчалар кҥлҽме фаразланган 

характерда һҽм җирле ҥзидарҽнең вҽкиллекле органы 

тарафыннан ел саен тҿзҽтмҽлҽр кертелергҽ тиеш. 

1 Муниципаль берәмлекнең транспорт инфраструктурасының 

хәзерге торышына Характеристика 

1.1 Россия Федерациясенең пространство оешмасы структурасында 

Россия Федерациясе субъекты положениесен анализлау, Россия 

Федерациясе субъекты киңлеген оештыру структурасында җирлекнең 

торышын анализлау 

Татарстан Республикасы Россия Федерациясе субъекты булып тора, Россиянең 

Европа ҿлеше ҥзҽгендҽ Кҿнчыгыш-Европа тигезлегендҽ, ике елга — Идел һҽм Кама 

кушылган урында урнашкан. Территориаль Идел буе федераль округы составына керҽ, ул 

Идел буе икътисади районына карый. Республика башкаласы-Казан шҽһҽре. 

Татарстан Республикасы Киров, Ульяновск, Самара һҽм Оренбург ҿлкҽлҽре, 

Башкортостан Республикасы, Марий Эл Республикасы, Удмурт Республикасы һҽм Чуваш 

Республикасы белҽн чиктҽш. Карала торган субъектның мҽйданы 67 847км2, территориянең 

озынлыгы – тҿньяктан кҿньякка 290 км һҽм кҿнбатыштан кҿнчыгышка 460 км. 

Республиканың муниципаль тҿзелеше кысаларында, Татарстанның административ-

территориаль берҽмлеклҽре чиклҽрендҽ 956 муниципаль берҽмлек тҿзелгҽн: 

- 2 шҽһҽр округы; 

- 43 муниципаль районы; 

- 39 нчы шҽһҽр җирлеге; 

 

- 872 авыл җирлеге. 

Алабуга районы Татарстан Республикасының тҿньяк-кҿнчыгышында административ-

территориаль берҽмлек һҽм муниципаль берҽмлек булып тора. Административ ҥзҽк-Алабуга 

шҽһҽре Казаннан 215 км ераклыкта урнашкан. Районның мҽйданы -1362,1 км2. Тҿньяк-

кҿнчыгышта Алабуга районы Удмуртия Республикасы һҽм Менделеевск муниципаль 

районы, Кҿнчыгыш һҽм кҿньяк-кҿнчыгыш – Тукай муниципаль районы, Чаллы шҽһҽре 

округы, кҿньякта – Тукай һҽм Тҥбҽн Кама районнары, кҿнбатышта – Татарстан 

Республикасының Мамадыш районы белҽн чиктҽш. Алабуга районы Яр Чаллы 

агломерациясе составына керҽ. 
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Алабуга районы составына бер шҽһҽр җирлеге (Алабуга шҽһҽре) һҽм 15 авыл җирлеге 

керҽ: 

- Ҽлмҽт авыл җирлеге; 

- Бехтерев авыл җирлеге; 

- Олы Елово авыл җирлеге; 

- Олы Качык авыл җирлеге; 

- Олы Шҥрнҽк авыл җирлеге; 

- Костенеево авыл җирлеге; 

- Лекарево авыл җирлеге; 

- Морт авыл җирлеге; 

- Мурзиха авыл җирлеге; 

- Поспелово авыл җирлеге; 

- Иске Кҥклек авыл җирлеге; 

- Иске Юраш авыл җирлеге; 

- Танай авыл җирлеге; 

- Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге; 

- Яковлево авыл җирлеге. 

Яковлево авыл җирлеге Татарстан Республикасының тҿньяк-кҿнчыгышында, Алабуга 

муниципаль районының кҿньяк-кҿнбатыш ҿлешендҽ урнашкан. Яковлево авыл җирлеге 

северда Олы Елово авыл җирлеге, кҿнчыгышта Мурзиха авыл җирлеге, кҿньякта һҽм кҿньяк-

кҿнчыгышта Алабуга муниципаль районының Костенеево авыл җирлеге белҽн чиктҽш, 

кҿнбатышта Мамадыш муниципаль районының Малмыж һҽм Отарка авыл җирлеклҽре белҽн 

чиктҽш. 

Яковлево авыл җирлеге составына ҽлеге закон нигезендҽ Яковлево (административ 

ҥзҽк), Бессониха, Яңа Анзирка, Черенга, Чирши, Мамыловка авыллары керҽ. 

Яковлево авыл җирлегенең гомуми мҽйданы 9128,9 га тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн 

Яковлево авылы мҽйданы – 114,6 га, Бессониха авылы – 19,3 га, яңа Анзирка авылы – 103,1 

га, Черенга авылы– 135,2 га, Чирши авылы - 34,1 га, Мамыловка авылы – 17,5 га 

(картографик материал буенча). 

Җирлектҽ балалар бакчасы, гомуми белем бирҥ мҽктҽбе, 2 фельдшер-акушерлык 

пункты, авыл мҽдҽният йорты, китапханҽ, спорт объектлары, элемтҽ бҥлеге, «Яковлево 

агрофирмасы»ЯАҖ авыл хуҗалыгы предприятиесе бар. 

Яковлево авыл җирлегенең Татарстан Республикасы районнары һҽм Алабуга 

муниципаль районының башка җирлеклҽре белҽн транспорт элемтҽсе хҽзерге вакытта 

федераль һҽм тҿбҽк автомобиль юллары аша башкарыла. 

Җирлек территориясе буенча федераль ҽһҽмияттҽге «М-7 «Волга»автоюлы уза. Тҿбҽк 

ҽһҽмиятендҽге «М-7 «Волга»-Олы Шҥрнҽк» һҽм «М-7 «Волга»-Черенга-Свиногорье» 

автомобиль юлына бҥлеп бирелгҽн полосаны кисеп ҥтеп, Яковлево авыл җирлегенең 

Алабуга муниципаль районының башка җирлеклҽре белҽн транспорт элемтҽлҽрен тҽэмин 

итҽлҽр. Җирлекнең эчке транспорт элемтҽлҽрен тҽэмин итҥче тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге 

автомобиль юллары булып «М-7 «Волга» - Чирши», «М-7 «Волга» - Мамыловка» һҽм 

«Яковлево-Иске Анзирка-Бессониха»автоюллары тора. 
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1.2 Җирлекнең социаль-икътисади характеристикасы, җирлек 

территориясендә шәһәр төзелеше эшчәнлеге характеристикасы, шул 

исәптән транспорт өлкәсендәге эшчәнлек, транспорт ихтыяҗын бәяләү 

Икътисади ҥсеш кҥрсҽткечлҽренең берсе-халык саны. Халык санын ҥзгҽртҥ җирлектҽ 

тормыш дҽрҽҗҽсе, яшҽҥ ҿчен территориянең җҽлеп итҥчҽнлеге, икътисадый эшчҽнлек алып 

бару индикаторы булып тора. 

Соңгы 9 елда халык санын ҥзгҽртҥ буенча мҽгълҥмат 1 рҽсемгҽ китерелгҽн. 

 

Яковлево авыл җирлегендҽ халык саны ҥзгҽрҥ динамикасы 1 рҽсем 

2017 ел мҽгълҥматлары буенча авыл җирлеге территориясендҽ 529 кеше яши. 

1 рҽсемдҽ тҽкъдим ителгҽн диаграмманы анализлау Яковлево авыл җирлегендҽ соңгы 

елларда халык санының дҽрҽҗҽсе тотрыклылануын кҥрсҽтҽ. 

Карала торган муниципаль берҽмлекнең Генераль планы нигезендҽ, Алабуга 

муниципаль районының Хуҗалык исҽбе кҥрсҽткечлҽре буенча, районның 15 авыл җирлеге 

арасында Яковлевское халык саны буенча 10 нчы урынны алып тора; аның яшь 

структурасының уңайлыгы тҿрлечҽ бҽялҽнҽ. Бер яктан, Яковлево авыл җирлегендҽ балалар 

ҿлеше-районда иң тҥбҽннҽрнең берсе (13,8 %; 12 нче урын, ягъни дҥртенче урын), бу начар 

фактор булып тора. Икенче яктан, пенсия яшендҽге кешелҽрнең проценты чагыштырмача 

зур тҥгел (21,4 %; 11 нче урын), ҽ эшкҽ яраклы яшьтҽ (64,8 %) җирлек районда икенче 

урында тора. Шуңа бҽйле рҽвештҽ, демографик йҿклҽнеш дҽрҽҗҽсе-районның авыл 

җирлеклҽре арасында иң тҥбҽннҽрнең берсе (соңгы 14 нче урын). Авыл җирлегендҽ 

яшҽҥчелҽрнең кҥбесе Яковлево авылында яши. 

Яковлево авыл җирлегенең икътисади системасы агросҽнҽгать комплексы һҽм 

инфраструктура тармакларын ҥз эченҽ ала. Авыл җирлегенең нигезен авыл хуҗалыгы 

тҽшкил итҽ. Яковлево авыл җирлегендҽ «Светлая долина» ҖЧҖ, «Карамов» КФК, 

«Мкртчян»эшлҽп килҽ. 

Авыл җирлеге инфраструктурасы предприятиелҽре социаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

учреждениелҽре һҽм административ-идарҽ оешмалары тарафыннан тҽкъдим ителгҽн. 

"Алабуга муниципаль районы Яковлево авыл җирлегенең социаль-икътисади ҥсеш 

дҽрҽҗҽсенең характеристикасы «муниципаль берҽмлеге Паспорты мҽгълҥматлары буенча, 

Яковлево авыл җирлеге территориясендҽ 2011 елның 1 гыйнварына 25 шҽхси эшмҽкҽр 

теркҽлгҽн. 
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1.3 Транспорт төрләре буенча транспорт инфраструктурасы 

эшчәнлегенең характеристикалары һәм эш күрсәткечләре 

Яковлево авыл җирлегенең транспорт системасын ҥстерҥ җирлектҽ яшҽҥчелҽрнең 

тормыш сыйфатын яхшырту ҿчен кирҽкле шарт булып тора.  

Автомобиль юллары челтҽренең булу һҽм торышы территориаль бҿтенлеге һҽм 

икътисадый киңлекнең бердҽмлеге белҽн билгелҽнҽ. Җҽмгыятьнең социаль-икътисади 

ихтыяҗларына юллар һҽм җирле ҽһҽмияткҽ ия инфраструктура торышы туры килмҽҥ 

проблемасы икътисади кыенлыкларның һҽм тискҽре социаль процессларның сҽбҽплҽреннҽн 

берсе булып тора. 

Җирлекнең транспорт инфраструктурасы шҽһҽр яны, тышкы транспорт линиялҽре, 

корылмалары һҽм җайланмалары барлыкка килҽ. Җирлекнең транспорт 

инфраструктурасының тҿп структур элементлары булып тора: урамнар һҽм юллар челтҽре, 

шулай ук аның белҽн бҽйле пассажирлар транспорты челтҽре. 

Яковлево авыл җирлегенең тышкы транспорт-икътисади багланышлары башка 

тҿбҽклҽр белҽн автомобиль (шҽхси һҽм иҗтимагый) транспорт тҿре белҽн башкарыла. 

Су, тимер юл һҽм һава транспорты файдаланылмый 

1.4 Җирлек юллары челтәренең характеристикасы, юл хәрәкәте 

параметрлары (тизлек, тыгызлык, транспорт чаралары агымнары 

хәрәкәтенең составы һәм интенсивлыгы, юллар хәрәкәтен йөкләү 

коэффициенты һәм юл хәрәкәте торышын характерлаучы башка 

күрсәткечләр, әйләнә-тирә мохиткә автомобиль транспортыннан экологик 

йөкләнеш һәм икътисадый югалтулар), юлларны карап тоту сыйфатын 

бәяләү 

Яковлево авыл җирлегенең транспорт инфраструктурасы автомобиль юллары белҽн 

тҽкъдим ителгҽн. Алар авыл җирлеге территориясен кҥрше территориялҽр, авыл 

җирлеклҽрендҽ район ҥзҽге белҽн бҽйлилҽр, җирлекнең барлык торак пунктларының 

яшҽешен тҽэмин итҽлҽр, җирлек ҥсеше мҿмкинлеклҽрен билгелилҽр, алар буенча йҿк һҽм 

пассажирлар ташу гамҽлгҽ ашырыла. Авыл җирлегенең тотрыклы икътисади ҥсешенҽ ирешҥ, 

җирле җитештерҥчелҽрнең конкурентлыгын арттыру һҽм халыкның тормыш сыйфатын 

яхшырту мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҥ автомобиль юллары челтҽрен ҥстерҥ дҽрҽҗҽсенҽ бҽйле. 

Яковлево авыл җирлегенең транспорт каркасы региональ һҽм җирле автомобиль 

юллары челтҽрлҽреннҽн һҽм М7 «Волга " федераль трассасы участогыннан формалашкан. 

Яковлево авыл җирлеге чиклҽрендҽ федераль трассаның озынлыгы – 9,376 км тҽшкил итҽ. 

Тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге автомобиль юлларының кҥбесе асфальт-бетон катламына ия, 

калганнары кҥчеш яки грунтта. 

!Гомумҽн, Яковлево авыл җирлеге транспорт челтҽре ҥсеше һҽм чагыштырмача уңай 

транспорт эшчҽнлеге белҽн характерлана. 

Алабуга муниципаль районы составында Яковлево авыл җирлеге территориясендҽ 

автомобиль юллары исемлеге, тикшерелҽ торган муниципаль берҽмлекнең Генераль планы 

мҽгълҥматларына караганда, 1 нче таблицада кҥрсҽтелгҽн. 
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1 нче Таблица-Яковлево авыл җирлеге территориясендҽ автомобиль юллары Исемлеге 

 

Алабуга муниципаль районы Яковлево авыл җирлегенең автомобиль юллары челтҽре 

гомуми һҽм йомыш булмаган юллар белҽн кҥрсҽтелгҽн. 

Гомуми файдаланудагы җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары тҽкъдим ителде: 

№ 

п/п 
Юл исеме 

Озынлык, 

км 
Каплау тибы 

Бер М-7 «Волга " - Олы Шҥрнҽк 6,597 асфальт-бетон 

Ике М-7 «Волга " -Черенга-Свиногорье 3,997 грунтовое 

Ҿч М-7 «Волга " - Чирши 0,985 переходное 

Дҥрт М-7 «Волга " - Чирши 0,7 грунтовое 

Биш Яковлево-Иске Анзирка-Бессониха 7,1 асфальт-бетон 

Алты Яковлево авылы, Ленин урамы 1,930 Вак таш-бетон 

Җиде Яковлево авылы, Совет урамы 1,208 бетон 

Сигез Яковлево авылы, Совет пер. 0,251 грунтовое 

Тугыз Яковлево авылы, Ленин пер. 0,325 грунтовое 

Ун Яковлево авылы, Тынычлык урамы 0,406 вак таш 

Унбер Яковлево авылы, Газовиклар пер. 0,643 Вак таш 

Унике Яңа Анзирка авылы, Колхоз урамы 1,473 асфальт-бетон 

Унҿч Яңа Анзирка авылы, Кыр урамы 1,333 грунтовое 

Ундҥрт Яңа Анзирка авылы, Луговая урамы 1,479 Асфальт-бетон, грунт 

Унбиш Мамыловка бистҽсе, Луговая урамы 0,555 грунтовое 

Уналты Чирши авылы, Тынычлык урамы 1,119 грунтовое 

Унҗид

е 
Бессониха авылы, Береговая урамы 1,380 асфальт-бетон 

Унсиге

з 

Черенга авылы, Беренче Май ур. 1,044 
грунтовое 

Унтугы

з 

Черенга авылы, Светлая урамы 1,150 
грунтовое 

Егерме Черенга авылы, Кҿньяк урамы 1,245 грунтовое 

Егерме 

бер 

Черенга авылы, Кояшлы урамы 0,354 
грунтовое 

Егерме 

ике 

Черенга авылы, Сосновая урамы 1,018 
грунтовое 

Егерме 

ҿч 

Черенга авылы, Грибная урамы 0,804 
грунтовое 

Ит: 37,096  
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- торак пунктларга керҥ юллары; 

- авыл хуҗалыгы объектларына керҥ юллары; 

- туризм һҽм рекреация объектларына керҥ юллары; 

- санитар чистарту объектларына керҥ юллары. 

Муниципаль берҽмлекнең җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары исемлеге 2 нче 

таблицада китерелгҽн. 

2 нче Таблица – җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары Исемлеге 

№ 

п/п 
Юл исеме Озынлыгы, км Каплау тибы 

Бе

р 
Черенга 3,068 грунтовое 

Ик

е 
Яковлево-Мурзиха 2,905 вак таш 

Ҿч Чыршы авылына килҥ 1,1 грунтовое 

Дҥ

рт 
Чирши 1,4 грунтовое 

Би

ш 
Яңа Анзирка авылына килҥ 0,58 асфальт-бетон 

Ал

ты 

Яковлево авылы янындагы 

терлекчелек фермасына килҥ 
0,53 асфальт-бетон 

 

Яковлево авыл җирлеге автоюлларында хҽрҽкҽт интенсивлыгы тҥбҽн, 40 авт тҽшкил 

итҽ./ сҽг. Җирле ҽһҽмияттҽге гомуми файдаланудагы автомобиль юллары ҥткҽрҥ мҿмкинлеге 

җитҽрлек. 

Шуны да билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк, авыл җирлеге территориясендҽ уза торган федераль 

юл транспорт системасына сизелерлек йогынты ясый. Тикшерелҽ торган муниципаль 

берҽмлек чиклҽрендҽ ҽлеге автотрассада транспорт агымнары интенсивлыгы якынча 1700 авт 

тҽшкил итҽ./с транспорт чаралары хҽрҽкҽтенең пиковый чорында. "Идел" М-7 автомобиль 

юлы буенча гамҽлгҽ ашырыла торган корреспондентларның кҥплеге уңаеннан Яковлево 

авыл җирлеге территориясендҽ карала торган автотрассалар янында ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит һҽм 

халык сҽламҽтлеге ҿчен тискҽре фон барлыкка килҥен билгелҽп ҥтҽргҽ мҿмкин: югары 

дҽрҽҗҽдҽ тавыш та керми, атмосфера һавасы пычрану, туфракка автомобиль янында тискҽре 

йогынты ясый. Шуңа бҽйле рҽвештҽ М-7 " Волга «юлын реконструкциялҽҥ талҽп ителҽ. 

Транспорт инфраструктурасы ҿлешендҽ халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын кҥтҽрҥ һҽм 

ҥткҽрҥ сҽлҽтен арттыру максатыннан «Яковлево-Иске Анзирка-Бессониха " тҿбҽк 

ҽһҽмиятендҽге юлларга капиталь ремонт талҽп ителҽ. 

Җирле юллар ҿлешендҽ (М-7 «Идел» не исҽпкҽ алмаганда) юл хҽрҽкҽтендҽ 

катнашучылар тарафыннан экологик йҿклҽнеш тҥбҽндҽге шартлар аркасында тҥбҽн дип 

бҽялҽнҽ: 

- хҽрҽкҽт интенсивлыгы һҽм УДС йҿклҽве тҥбҽн ҽһҽмияткҽ ия; 

- гомуми агымда йҿк транспорт чараларының аз ҿлеше; 

- тоткарлык ситуациялҽре булмау. 

Яковлево авыл җирлегенең терҽк челтҽре автомобиль юлларында транспорт агымнары 

тизлеге юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥче кҥлҽмнҽргҽ туры килҽ 
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Юлларга хезмҽт кҥрсҽтҥ ел саен тҿзелҽ торган Яковлево авыл җирлеге муниципаль 

берҽмлеге территориясендҽ муниципаль автомобиль юлларын, тротуарларны һҽм юл 

корылмаларын карап тоту буенча эшлҽр комплексын ҥтҽҥгҽ муниципаль контракт буенча 

подрядчы оешма тарафыннан башкарыла. Эшлҽр составына керҽ: 

- муниципаль автомобиль юлларын һҽм тротуарларны карап тору буенча сезонлы 

шартларны, бҥлеп бирелгҽн полосаларны, җир полотнасын, су бҥлҥ системасын, юл 

корылмалары – юлларны тҿзеклҽндерҥ элементлары белҽн эшлҽҥне, яшеллҽндерҥ; хҽрҽкҽт 

иминлеген оештыру һҽм башка эшлҽрне ҥз эченҽ ала, алар нҽтиҗҽсендҽ гамҽлдҽге норматив 

документлар нигезендҽ юлларның, тротуарларның һҽм юл корылмаларының транспорт-

эксплуатация торышын тҽэмин итҽ; 

- кышкы тайгаклыкка каршы кҿрҽш юл кырыйларын кардан чистарту белҽн; 

- автобус тукталышларын һҽм тукталышларга якын территориядҽ тоту; 

- яңадан барлыкка килҥ һҽм тузган горизонталь тамгаларны яңадан торгызу; 

- юл чатында, җҽяҥлелҽр кичҥендҽ, җҽяҥлелҽр кичҥе индикаторларының эчтҽлеге; 

- заказчының тиешле кҥрсҽтмҽсе буенча тизлекне мҽҗбҥри киметҥ ҿчен ясалма 

тигезсезлеклҽрне монтажлау/демонтажлау; 

- заказчы биргҽн юл билгелҽрен урнаштыру схемасы нигезендҽ юл билгелҽрен карап 

тоту, монтажлау (урнаштыру) һҽм демонтажлау буенча эшлҽр. 

Эшлҽрне башкару сыйфатын тикшерҥ расланган критерийлар нигезендҽ муниципаль 

автомобиль юлларын карап тоту сыйфатын бҽялҽҥнең йомгаклау актын тҿзҥ белҽн 

килешенгҽн график буенча гамҽлгҽ ашырыла. 

Муниципаль берҽмлекнең урам-юл челтҽре җитешсезлегенҽ җирлекнең урам-юл 

челтҽре ҿлешендҽ каты катлам булмау һҽм җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽтен тҽртипкҽ салу ҿчен кирҽкле 

тротуарларның булмавы, шуның нҽтиҗҽсендҽ торак пункт урамнарында җҽяҥлелҽр 

катнашында юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең килеп чыгу ихтималы зур. 

1.5 Җирлектәге транспорт чаралары паркы составын һәм 

автомобильләштерү дәрәҗәсен анализлау, парковкалар (парковка 

урыннары белән тәэмин итү) 

Транспорт чараларын кую һҽм тукталышлар ҿчен урыннар урнаштыру параметрлары 

буенча алынган мҽгълҥматны анализлау парковка киңлегенҽ ихтыяҗны канҽгатьлҽндерҥ 

дҽрҽҗҽсен һҽм юл челтҽренҽ йҿклҽнешне бҽялҽргҽ мҿмкинлек бирҽчҽк. 

"Яковлево авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ автотранспортны 

саклау җирлек халкын җҽлеп итҥ объектлары участоклары чиклҽрендҽ дҽ башкарыла. 

"Яковлево авыл җирлеге «муниципаль берҽмлеге территориясендҽ транспорт 

чараларының актив паркына сан ягыннан һҽм сыйфатлы анализ ҥткҽрҥ ҿчен Россия 

Федерациясе Федераль салым хезмҽтенең (Россия Федерациясе Федераль салым хезмҽте) 

хисаплары кулланылды. Яковлево авыл җирлеге буенча 2016 елга транспорт саны 170 

транспорт чарасы булган. Авыл җирлеге территориясендҽ теркҽлгҽн транспорт чараларының 

кҥп ҿлешен җиңел автомобильлҽр тҽшкил итҽ. 

Алынган мҽгълҥматларга караганда, Яковлево авыл җирлегендҽ автомобильлҽр саны 

1000 кешегҽ 321 җиңел автомобиль тҽшкил итҽ. 



 

15 

1.6 Гомуми файдаланудагы транспорт чаралары эшенең характеристикасы, 

пассажирлар агымына анализны да кертеп 

Пассажир транспорты халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿлкҽсенең мҿһим элементы булып тора, 

аннан башка җҽмгыятьнең нормаль эшлҽве мҿмкин тҥгел. Ул халыкның җитештерҥ, 

кҿнкҥреш, мҽдҽни максатлар белҽн бҽйле кҥчмҽ хҽрҽкҽтлҽргҽ булган ихтыяҗын 

канҽгатьлҽндерҥгҽ юнҽлдерелгҽн. 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Яковлево авыл җирлеге 

территориясе буенча даими рҽвештҽ шҽһҽр яны автобуслары ташу, шулай ук шҽһҽрара 

пассажирлар ташу гамҽлгҽ ашырыла. 

Ике муниципальара маршрут булып уза торган маршрут 

- 591 номерлы «Алабуга – Казан - Алабуга " маршруты»; 

- «Мамадыш – Яр Чаллы " 587 нче маршруты: Алабуга шҽһҽренҽ керҥ белҽн. 

«Алабуга – Дюм-Дюм торак пункты " 103 нче муниципаль маршрутны җирлек 

территориясендҽ пассажирлар ташуны (тиешле тукталыш пунктларында тукталуны) гамҽлгҽ 

ашыра. 

Авыл җирлеге территориясендҽ җҽмҽгать транспортының ике тукталыш пункты 

урнашкан. Тукталыш мҽгълҥматлары буенча мҽгълҥмат 3 нче таблицада китерелгҽн. 

3 нче Таблица – Яковлево авыл җирлегенең тукталыш пунктларының тҿзеклеге 

№ 

п/п 

Наем-

яңалык 

Тамга-

хҽрби 

пункт 

Авто-

бусный 

павильон 

Утырту 

мҽйданчыг

ы 

Яктырту 
Җҽяҥ 

йҿрҥ 

Калган 

хҽрби 

мҽйданчык 

Бер 

Яңа 

Анзирка 

авылы 

булу булу булу юк булу булу 

Ик

е 

Яковлево 

авылы 
юк юк юк юк юк юк 

 

Пассажирлар ташу даими рҽвештҽ пассажирлар ташуның муниципаль 

маршрутларының расланган реестры нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Тулаем алганда, гомуми 

файдаланудагы маршрут пассажир транспортының гамҽлдҽге системасы куелган 

бурычларны ҥти. Проблемалар арасында искергҽн кҥчмҽ составны тҥбҽн кҥрсҽткечлҽр 

уңайлы һҽм экологик яктан куллануны билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк. Тукталыш объектлары 

гамҽлдҽге нормативларга туры китереп җитҽрлек кҥлҽмдҽ җиһазландырылган. 

1.7 Җәяүлеләр һәм велосипед хәрәкәте шартларының 

характеристикасы 

Җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽте корреспондентларның иң яхшы тҿре булып тора, чҿнки 

транспорт инфраструктурасына иң аз талҽплҽр куя, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитнең пычрануы һҽм 

уйлану белҽн бҽйле тискҽре нҽтиҗҽлҽргҽ китерми, шулай ук халыкның сҽламҽтлек 

дҽрҽҗҽсен арттыруга ярдҽм итҽ. Ҽмма гражданнарның уңайлы һҽм куркынычсыз кҥчҥе ҿчен 

урам-юл челтҽрен юл хҽрҽкҽтен оештыруның тиешле техник чараларыннан файдаланып, 

кирҽкле җҽяҥлелҽр элемтҽсе белҽн тҽэмин итҽргҽ кирҽк. 
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"Яковлево авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге урамнарының һҽм юлларының кҥп 

ҿлеше тротуарлар һҽм җҽяҥлелҽр юллары белҽн тҽэмин ителмҽгҽн. Җирлекнең урам-юл 

челтҽрен заманча җҽяҥлелҽр инфраструктурасы белҽн җиһазландыру кайбер мҽсьҽлҽлҽрне 

хҽл итҽргҽ мҿмкинлек бирҽчҽк: 

- җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽтенең куркынычсызлык дҽрҽҗҽсен һҽм уңайлылыгын арттыру; 

- җирлек торак пунктларының җҽяҥлелҽр ҿчен ҥтемлелеген тҽэмин итҥ; 

- җирлек халкының җҽяҥ хезмҽт миграциялҽренең сыйфатын, ягъни хезмҽт 

кушымталар урынына кадҽр хҽрҽкҽт итҥ сыйфатын арттыру; 

- җирлек перифериясе белҽн ҥзҽк район арасында җҽяҥлелҽр ҿчен элемтҽ булдыру; 

- мҽдҽни-кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ объектларының җҽяҥлелҽр ҿчен ҥтемлелеген 

тҽэмин итҥ; 

- җирлек торак пунктлары эчендҽ җҽяҥлелҽр элемтҽсен арттыру; 

- туризмны ҥстерҥ һҽм рекреациялҽҥ максатларында мҽдҽни мирас статусына ия 

булган тарихи-ландшафт комплексларын җҽяҥлелҽр ҿчен маршрутлар белҽн тҽэмин итҥ. 

Велосипед хҽрҽкҽте җҽяҥлелҽр ҿчен дҽ йҿрҥ ҿстенлеклҽренҽ ия, ҿстҽвенҽ, 

хҽбҽрчелҽрне ерак араларга да алып барырга мҿмкинлек бирҽ. Җирлек территориясендҽ 

велосипедта йҿрҥ ҿчен махсус юллар каралмаган. Велосипедчылар хҽрҽкҽте юл хҽрҽкҽте 

кагыйдҽлҽре талҽплҽренҽ туры китереп гомуми файдаланудагы юллар буенча гамҽлгҽ 

ашырыла. 

1.8 Йөк транспорт чаралары хәрәкәте характеристикалары, 

транспорт чаралары коммуналь һәм юл хезмәтләре эшен бәяләү, әлеге 

транспорт чаралары өчен инфраструктура торышы 

Йҿк транспорты йҿклҽрне җитештерҥ урыныннан куллану урынына кҥчерҥ 

ҿчен тҿп транспорт тҿре булып тора. Торак пунктларда йҿк транспорты 

хҽрҽкҽтенең тҿп маршрутлары поселок юллары, шулай ук ҥзҽк урамнар буйлап 

уза, шул рҽвешле һава пычрану дҽрҽҗҽсен киметҥ, авыл җирлегенең юл-

транспорт челтҽренҽ йҿклҽнешне киметҥ һҽм авария дҽрҽҗҽсе ҿчен шартлар 

тудырыла. 

Муниципаль берҽмлектҽ йҿк транспорты хҽрҽкҽтенең тҿп маршрутлары М-7 " 

Волга«автомобиль юлы буенча уза. 

Җирлек территориясендҽ йҿк ташу урыннарын «Светлая долина» ҖЧҖ, «Карамов» 

крестьян-фермер хуҗалыгы, «Мкртчян»крестьян-фермер хуҗалыгы предприятиелҽре тҽшкил 

итҽ. 

1.9 Юл хәрәкәте иминлеге дәрәҗәсен анализлау 

Юл-транспорт һҽлакҽтлҽре турындагы мҽгълҥматларны һҽрьяклап анализлау юл 

хҽрҽкҽте иминлеген оештыру һҽм тҽэмин итҥ буенча эшнең иң мҿһим ҿлешлҽренең берсе 

булып тора. 
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Бҥгенге кҿндҽ автомобиль юлларында авариялелек проблемасы транспорт чаралары 

паркы артуга, юл-транспорт инфраструктурасында катнашучылар ихтыяҗларына туры 

килмҽҥгҽ һҽм машина йҿртҥчелҽр дҽ, җҽяҥлелҽр дҽ дисциплинаның тҥбҽн булуына бҽйле 

рҽвештҽ аеруча кискен тора. 

Хҽзерге вакытта юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ, юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен 

кисҽтҥ һҽм аларның авыр нҽтиҗҽлҽрен киметҥ транспорт инфраструктурасын комплекслы 

ҥстерҥнең актуаль мҽсьҽлҽлҽреннҽн берсе булып тора. 
12

Авариялелек статистикасын анализлау ҿчен башлангыч мҽгълҥматлар сыйфатында 

РФ Юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ буенча Баш идарҽсенең (ЮХИДИ) авариялелекнең 

рҽсми статистикасы мҽгълҥматлары кулланылды, РФ Эчке эшлҽр министрлыгы тарафыннан 

бирелгҽн ачык мҽгълҥматлар кулланылды. 

2017 елда Яковлево авыл җирлеге территориясендҽ 4 учет юл-транспорт һҽлакҽте 

булды, шуларның 1се-исерек килеш транспорт чарасы белҽн идарҽ итҥ, 1се җҽяҥлегҽ бҽрелҥ, 

2се бҽрелешҥ. ЮТҺ нҽтиҗҽсендҽ 0 кеше һҽлак булды, 4 кеше яраланган. 2017 елда социаль 

куркыныч 100 мең кешегҽ 0 кеше һҽлак булган. Зыян кҥрҥчелҽрнең гомуми саныннан юл-

транспорт һҽлакҽтлҽрендҽ һҽлак булучыларның ҿлеше буларак исҽплҽнҽ торган 

нҽтиҗҽлҽрнең авырлыгы  

(һҽлак булучылар һҽм яраланучылар), 2017 ел эчендҽ 0 % тҽшкил итте. Шулай итеп, 

2017 елда җирлек юлларында авариялелек тҥбҽн дҽрҽҗҽдҽ булды, дигҽн нҽтиҗҽ ясарга була. 
Шунысын да билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк, барлык юл-транспорт һҽлакҽтлҽре федераль 

ҽһҽмияттҽге М-7 «Волга» автомобиль юлында теркҽлгҽн. 

Юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең сҽбҽплҽре һҽм шуңа бҽйле шартлар арасында 

тҥбҽндҽгелҽрне аерып алырга мҿмкин: 

- юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның дисциплинасының тҥбҽн дҽрҽҗҽсе; 

- юл катламының торышы канҽгатьлҽнерлек тҥгел; 

- тизлек режимын бозу. 

Авария һҽм авария хҽлендҽге хҽллҽрнең начараю куркынычы булу сҽбҽпле 

юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ проблемалары озак сроклы стратегияне эшлҽҥ һҽм 

гамҽлгҽ ашыру, кызыксынган барлык хезмҽтлҽрнең һҽм халыкның, җирле ҥзидарҽ 

органнарының тырышлыкларын координациялҽҥ талҽп ителҽ. Барлыкка килгҽн 

проблеманың кискенлеген киметҥ максаты белҽн программа-максатчан методны куллану 

моңа ирешергҽ мҿмкинлек бирҽчҽк: 

- - җирле ҥзидарҽ органнары эшчҽнлеген координациялҽҥ 

юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ ҿлкҽсендҽ; 

                                           

 

 

1
Юл хҽрҽкҽте иминлеге торышы кҥрсҽткечлҽре [электрон ресурс] - керҥ режимы: 

http://stat.gibdd.ru/, бушлай. - Загл. экраннан. 

2
 Юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгы порталының Ачык мҽгълҥматлары [электрон ресурс] 

- керҥ режимы: http://stat.gibdd.ru/, бушлай. - Загл. экраннан. 
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- чаралар комплексын тормышка ашыру, шул исҽптҽн профилактик характердагы 

юл-транспорт һҽлакҽтлҽре санын киметҥ, юл шартларына бҽйле юл-транспорт һҽлакҽтлҽре 

санын киметҥ, шулай ук юл-транспорт һҽлакҽте нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булучыларның санын 

киметҥ буенча чаралар комплексын гамҽлгҽ ашыру. 

Юл-транспорт авариялҽренҽ бҽйле проблемаларны нҽтиҗҽле хҽл итҥ һҽм аның 

кҥрсҽткечлҽрен киметҥне тҽэмин итҥ ҿчен юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру чараларын 

системалы рҽвештҽ гамҽлгҽ ашыруны дҽвам итҥ һҽм аларны финанс ресурслары белҽн 

тҽэмин итҥ зарур. 

«Россия Федерациясендҽ стратегик планлаштыру турында " 2014 елның 28 июнендҽге 

172-ФЗ номерлы Федераль закон җирле ҥзидарҽ дҽрҽҗҽсендҽ муниципаль берҽмлеклҽрдҽ юл 

хҽрҽкҽте иминлегенең тиешле дҽрҽҗҽсен тҽэмин итҥ мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҥнең программалы-

максатчан ысулын гамҽлгҽ ашыру инструменты буларак муниципаль программа билгели. 

Бҽян ителгҽннҽрне исҽпкҽ алып, махсус муниципаль программа кысаларында юл хҽрҽкҽте 

иминлеген тҽэмин итҥ ҿлкҽсендҽ эшне дҽвам итҥнең актуальлеге һҽм нигезле кирҽклеге 

турында нҽтиҗҽ ясарга мҿмкин. 

1.10 Транспорт инфраструктурасының әйләнә-тирә мохиткә 

тискәре йогынтысын, халыкның куркынычсызлыгын һәм сәламәтлеген 

бәяләү 

Автомобиль транспорты һҽм автотранспорт комплексы инфраструктурасы ҽйлҽнҽ-

тирҽ мохитне пычратуның тҿп чыганакларына карый. 

Һава бассейнының автотранспорт ташлары белҽн пычрануының тҿп сҽбҽбе-

автотранспорт санының артуы, аның тузуы һҽм сыйфатсыз ягулык булуы. 

Эчке яну двигательлҽренең эшкҽртелгҽн газлары зарарлы матдҽлҽр һҽм кушылмалар, 

шул исҽптҽн канцерогеннар бар. Нефть продуктлары, шиннарның тузу продуктлары, тормоз 

накладкалары, юл катламнарына каршы кулланыла торган хлоридлар юл буе полосаларын 

һҽм су объектларын пычраталар. 

Эчке яну двигательлҽренең чыгару (тавыштан тыш) тҿп компоненты – углерод окисе 

(угар газ) – кеше, хайваннар ҿчен куркыныч, концентрациягҽ бҽйле рҽвештҽ, тҿрле 

дҽрҽҗҽдҽге агулану тудыра. Автомобильлҽр һҽм пычраткыч матдҽлҽр матдҽлҽр чыгаруы 

ярдҽмендҽ һавада яңа матдҽлҽр, агрессив матдҽлҽр барлыкка килергҽ мҿмкин. Автомобиль 

юлларына якын-тирҽ территориялҽрдҽ су, туфрак һҽм ҥсемлеклҽр канцероген матдҽлҽр 

йҿртҥче булып тора. Биредҽ яшелчҽ, җилҽк-җимеш ҥстерҥ һҽм ҥлҽннҽрне терлеклҽргҽ ашату 

мҿмкин тҥгел. 

Автотранспортның ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычратуга тискҽре йогынтысын киметҥ 

буенча эш юнҽлешлҽренең берсе булып альтернатив ягулыкны – сыекландырылган һҽм 

сыекландырылган газны куллануны алга таба киңҽйтҥ, юлларны тҿзеклҽндерҥ, 

двигательлҽрнең эшен контрольдҽ тоту тора. 

Һава пробаларының гомуми саныннан 50% тан артыгы автомагистральлҽрдҽ алынган 

пробалар тҽшкил итҽ. 

Алабуга районының автомагистральлҽрендҽ стационар кҥзҽтҥ постлары юк. 
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1.11 Җирлекнең транспорт инфраструктурасын үстерү һәм 

урнаштыру шартлары һәм перспективалары характеристикалары 

Алабуга муниципаль районының " Яковлево авыл җирлегенең транспорт 

инфраструктурасын ҥстерҥ» бҥлеген эшлҽҥнең тҿп максаты-халык ихтыяҗлары нигезендҽ 

автомобиль юлларын ҥстерҥгҽ, җирлек икътисадының нҽтиҗҽлелеген һҽм конкуренциягҽ 

сҽлҽтен арттыруга, талҽп ителҽ торган техник халҽтне, ҥткҽрҥ сҽлҽтен, юл челтҽренең 

куркынычсызлыгын һҽм тыгызлыгын тҽэмин итҥгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар эшлҽҥ. 

Региональ юллар Татарстан Республикасы милке булып тора һҽм шуңа бҽйле рҽвештҽ 

тҿп чаралар аларны саклауга, модернизациялҽҥгҽ һҽм ҥстерҥгҽ юнҽлдерелгҽн. 

Хҽзерге вакытта юл челтҽрен ҥстерҥ ҿлкҽсендҽ иң мҿһим бурычларның берсе - 

«мҽгариф», «сҽламҽтлек», «АПКны ҥстерҥ» милли проектларын гамҽлгҽ ашыру кысаларында 

торак пунктларны транспорт элемтҽсе белҽн тҽэмин итҥ. 

Югарыда санап ҥтелгҽн проектларны гамҽлгҽ ашыру нигездҽ авыл җирендҽ урта һҽм 

һҿнҽри белем бирҥ һҽм медицина ярдҽме алу мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ бҽйле. 

Транспорт инфраструктурасын алга таба ҥстерҥ ҿчен җирле ҽһҽмияткҽ ия булган 

юлларны реконструкциялҽҥ, торак пунктларга асфальт-бетон юллар тҿзҥ зарур.  

Яковлево авыл җирлегенең планлаштырыла торган транспорт каркасы федераль, 

региональ һҽм җирле ҽһҽмияткҽ ия автомобиль юлларыннан тҿзелҽ, алар халыкның 

муниципаль, шулай ук муниципальара корреспонденциялҽрдҽ ихтыяҗларын тулысынча 

тҽэмин итҽ алачак 

Торак пунктларның урам-юл челтҽрен ҥстерҥ чаралары 

Алабуга муниципаль районының Яковлево авыл җирлеге составына керҥче торак 

пунктларның территориясендҽ яңа торак тҿзелеше мҽйданчыкларында урамнар һҽм юллар 

тҿзҥгҽ һҽм юлларны реконструкциялҽҥгҽ юнҽлдерелгҽн. 

1.12 Транспорт инфраструктурасы үсеше һәм эшчәнлеге өчен 

кирәкле норматив-хокукый базаны бәяләү 

Татарстан Республикасы Алабуга районы Яковлево авыл җирлеге муниципаль 

берҽмлегенең транспорт инфраструктурасы ҥсеше һҽм эшлҽве тҥбҽндҽге талҽплҽргҽ туры 

китереп башкарыла:: 

- Россия Федерациясе шҽһҽр тҿзелеше кодексы; 

- «Россия Федерациясендҽ автомобиль юллары һҽм юл эшчҽнлеге турында һҽм 

Россия Федерациясенең аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында " 2007 елның 8 

ноябрендҽге 257-ФЗ номерлы Федераль закон»; 

- "Юл хҽрҽкҽте иминлеге турында «1995 елның 10 декабрендҽге 196-ФЗ номерлы 

Федераль закон»; 

- РФ Хҿкҥмҽтенең «юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽре турында " 1993 елның 23 октябрендҽге 

1090 номерлы карары белҽн»; 

- Алабуга районы муниципаль берҽмлегенең территориаль планлаштыру схемалары 

21.12.2010 № 20-14/17538; 
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- Яковлево авыл җирлеге Советының 2012 елның 17 декабрендҽге 86 номерлы 

карары белҽн расланган Татарстан Республикасы Алабуга районы Яковлево авыл җирлеге 

муниципаль берҽмлегенең генераль планы. 

Татарстан Республикасы Алабуга районы Яковлево авыл җирлеге муниципаль 

берҽмлегенең транспорт инфраструктурасы ҥсеше һҽм эшлҽҥ ҿчен кирҽкле норматив-

хокукый база нигездҽ формалаштырылган. 

Алабуга муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы чаралары 

нигезендҽ Яковлево авыл җирлеге авыл хуҗалыгы җитештерҥенең гамҽлдҽге юнҽлешлҽрен 

алга таба ҥстерҥ планлаштырыла. 

1.13 1 

1 

Карар кысаларында урам-юл челтҽрен тҿзеклҽндерҥ максатыннан авыл җирлеге 

чиклҽрендҽ автомобиль юлларын һҽм инженерлык корылмаларын тҿзҥ һҽм карап тоту 

буенча чаралар карала. 

Финанслау чыганаклары-муниципаль берҽмлек акчалары. Гамҽлгҽ ашыру ҿчен еллар 

буенча финанслау каралган: 

- 2019 ел-100 мең сум; 

- 2020 ел-100 мең сум; 

- 2021 ел-100 мең сум; 

- 2019 ел-100 мең сум; 

- 2023 ел-100 мең сум; 

- 2024-2035 еллар-375 мең сум. 

2 Муниципаль берәмлек территориясендә транспорт 

ихтыяҗы фаразын эшләү, халыкны йөртү һәм йөк ташу 

күләмнәре һәм характеры үзгәрү 

2.1 Җирлекнең социаль-икътисади һәм шәһәр төзелеше үсеше 

фаразы 

Торак тҿзелешенең заманча тенденциялҽре тҥбҽндҽгечҽ: торак фондының тҿп кҥлҽме 

халыкның ҥз акчалары (керемнҽреннҽн уртачадан югары булган гаилҽлҽр) хисабына кертелҽ, 

дҽҥлҽт тарафыннан Финанслау, Нигездҽ, максатчан программалар кысаларында тормышка 

ашырыла һҽм шул ук вакытта акрынлап кими бара. 

Авыл җирлегенең социаль-икътисади һҽм шҽһҽр тҿзелеше ҥсешенең агымдагы 

дҽрҽҗҽсе кҥрсҽткечлҽрен анализлаганда тҥбҽндҽгелҽр билгелҽп ҥтелҽ: 

- җирлек торак пунктларының транспорт ҥтемлелеге 

- аның халкы ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерҽ; 

- җитештерҥ объектлары халыкның яшҽҥ урыны янында урнашкан, бу 

хҽбҽрчелҽрнең тҿп тҿрен – хезмҽт эшчҽнлеген җиңелҽйтҽ. 

Яковлево авыл җирлегендҽ торак тҿзелешен ҥстерҥ территориаль резервлар хисабына 

кҥз алдында тотыла. 
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2018 елга Яковлево авыл җирлеге территориясендҽ 528 кеше яшҽгҽн. 

 

Яковлев авыл җирлегенең генераль планын эшлҽҥ кысаларында эшлҽнгҽн ҽлеге 

демографик фараз буенча, тикшерелҥче муниципаль берҽмлекнең беренче чиратта халык 

саны (2020 ел). хисап чорына (203 ел) 539 кеше тҽшкил итҽчҽк. - 608 кеше. Яковлев авыл 

җирлеге халкының фаразланучы саны буенча тулырак мҽгълҥмат 4 нче таблицада 

кҥрсҽтелгҽн 

4 нче Таблица – Яковлево авыл җирлегенең халык саны фаразлары 

Исем 2020 ел. 2025 ел. 2030 ел. 2035 ел. 

Яковлево авыл җирлеге, шул 

исҽптҽн 

Биш йҿз 

утыз 

тугыз 

Биш йҿз 

җитмеш 

ике 

Алты 

йҿз ҿч 

Алты 

йҿз 

сигез 

Яковлево авылы 
Дҥрт 

йҿз биш 

Дҥрт 

йҿз утыз 

Дҥрт 

йҿз 

алтмыш 

Дҥрт 

йҿз 

җитмеш 

Бессониха авылы Унҿч Унҿч Унҿч Унҿч 

Мамыловка авылы Ҿч Ҿч Ҿч Ҿч 

Яңа Анзирка авылы Илле ҿч Илле ҿч 
Кырык 

сигез 

Кырык 

ҿч 

Черенга авылы 

Утыз 

ике 

Утыз 

тугыз 

Кырык 

дҥрт 

Кырык 

дҥрт 

Чыршы авылы 
Утыз ҿч 

Утыз 

дҥрт 

Утыз 

биш 

Утыз 

биш 

 

5 нче таблицада җирлектҽ балалар һҽм яшҥсмерлҽр саны фаразлары буенча 

мҽгълҥматлар китерелде. 

Таблица 5 – Предполагаемая саны балалар һҽм яшҥсмерлҽр 

Исем 
2020 ел. 2035 ел. 

1-6 7-15 Л. 16-17 Л. 7-17 Л. 1-6 7-15 Л. 16-17 Л. 7-17 Л. 

Яковлево авыл 

җирлеге,  

шул исҽптҽн 

Егерм

е 

җиде 

Илле Унҿч 
Алтм

ыш ҿч 

Уты

з 

бер 

Илле 

алты 

Унби

ш 
71 

Яковлево авылы 

Егерм

е 

алты 

Кыры

к дҥрт 
Унике 

Илле 

алты 
30 

Илле 

бер 

Ундҥр

т 

Алтм

ыш 

биш 

Бессониха авылы Нҥл Бер Нҥл Бер Нҥл Бер Нҥл Бер 

Мамыловка авылы Нҥл Нҥл Нҥл Нҥл Нҥл Нҥл Нҥл Нҥл 

Яңа Анзирка 

авылы 
Бер Дҥрт Нҥл Дҥрт Бер Ҿч Нҥл Ҿч 

Черенга авылы Нҥл Нҥл Нҥл Нҥл Нҥл Нҥл Нҥл Нҥл 

Чыршы авылы Нҥл Бер Бер Ике Нҥл Бер Бер Ике 

 

Татарстан Республикасы икътисадый ҥсешенең тҿп юнҽлешлҽре нигезендҽ килҽчҽктҽ 

нефть ятмаларын эшкҽртҥ республика чыгару сҽнҽгатен ҥстерҥнең тҿп стратегик 

юнҽлешлҽреннҽн берсе буларак сакланып калачак. Шуңа бҽйле рҽвештҽ, Яковлево авыл 

җирлеге территориясендҽ нефть чыгару килҽчҽктҽ дҽ дҽвам итҽчҽк. 

Яковлево авыл җирлеге территориясендҽ булмаган файдалы казылмаларның сҽнҽгать 
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эшлҽнмҽлҽрен Алабуга муниципаль районының территориаль планлаштыру схемалары, 

Яковлево авыл җирлегенең генераль планы һҽм башка программалар һҽм документлар 

планлаштырылмый. 

Сҽнҽгый җитештерҥ ҿлешендҽ Генераль план нигезендҽ тҥбҽндҽге чаралар карала: 

- пережфункционирование территориясендҽ ҿч недействующих карьера чыгару 

буенча торф астында яшеллҽндерҥ махсус билгелҽнештҽге; 

- Яковлево авылы янында урнашкан ягулык-майлау материаллары склады 

территориясен ҥзгҽртеп кору һҽм аны Яковлеводан кҿнчыгышка кҥчерҥ, агросҽнҽгать 

комплексы объектларының перспектив ҥсеше территориясенҽ генераль план нигезендҽ 

каралган территориягҽ кҥчерҥ. 

Генераль план буенча, беренче чиратта, Яковлево авылы янында урнашкан «Светлая 

долина» ҖЧҖ фермасы территориясен ҥзгҽртеп кору һҽм аны Яковлеводан кҿнчыгышка 

кҥчерҥ карала. Алабуга муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасына 

ярашлы рҽвештҽ, шулай ук 200 башка исҽплҽнгҽн эре мҿгезле терлек фермасының баш саны 

арта бара. 

Моннан тыш, Генераль план нигезендҽ тҥбҽндҽге чаралар карала: 

- Яковлево авылы янында урнашкан «Светлая долина» ҖЧҖ машина-трактор паркы 

территориясен ҥзгҽртеп кору һҽм махсус билгелҽнештҽге яшеллҽндерҥгҽ кҥчерҥ һҽм аны 

Яковлеводан кҿнчыгышка кҥчерҥ (25,3 га) агросҽнҽгать комплексы объектларының 

перспектив ҥсеше территориясенҽ генераль план нигезендҽ каралган территориягҽ кҥчерҥ 

(25,3 га)); 

- Яковево авылы янында урнашкан «Светлая долина» ҖЧҖ җҽйге лагере 

территориясен киңҽйтҥ һҽм аны Яковлеводан кҿнчыгышка кҥчерҥ (25,3 га) агросҽнҽгать 

комплексы объектларының перспектив ҥсеше территориясенҽ каралган территориягҽ кҥчерҥ 

(25,3 га)); 

- Яковлево авылы янында урнашкан тирес саклагыч территориясен башка 

территориялҽрдҽн функциялҽштерҥ; 

- торак тҿзелеше һҽм социаль-мҽдҽни хезмҽт кҥрсҽтҥ объектлары ҿчен Черенга 

авылында урнашкан ферма территориясен ҥзгҽртеп кору; 

- Яковлево авылы янында урнашкан терлеклҽр ҿчен җҽйге лагерь территориясен 

җитештерҥ объектларын урнаштыру ҿчен Генераль планда каралган резерв мҽйданчыгы итеп 

ҥзгҽртеп кору (0,6 га)); 

Югарыда ҽйтелгҽннҽрдҽн тыш, Яковлев авыл җирлеге башкарма комитеты тҽкъдиме 

белҽн, Генераль планда агросҽнҽгать комплексы объектларының (9,3 га, Чирши авылыннан 

кҿнчыгышка) перспектив ҥсеше территориясенҽ каралган территориядҽ 1000 баш сарык 

ҥрчетҥ буенча яңа ферма урнаштыру кҥздҽ тотыла. 

Генераль план белҽн яңа торак тҿзелеше ҿчен гомуми мҽйданы 129,8 га булган 

территория тҽкъдим ителде. 

Яңа торак тҿзелеше ҿчен мҽйданчыклар Яковлево, Бессониха, Яңа Анзирка, Черенга, 

Чирши һҽм Мамыловка авылларында каралган. 

Яковлево авылында 14,5 га мҽйдандагы яңа торак тҿзелеше ҿчен мҽйданчыклар 

каралган, Бессониха авылында – 4,15 га, яңа Анзиркада – 14,1 га, Черенга авылында – 82,7 

га, Чирши авылында – 12,6 га һҽм Мамыловка поселогында – 1,73 га. 

2035 елга торак территориялҽрне ҥстерҥ буенча тҽкъдим ителгҽн барлык чараларны 

гамҽлгҽ ашыру шарты белҽн, авыл җирлеге торак фондының гомуми кҥлҽме 79,0 мең кв.м. га 



 

23 

кадҽр артырга тиеш, фаразланган чорда торак фонды ҥсеше 69,2 мең кв. м тҽшкил итҽргҽ 

тиеш, ягъни елына 2,7 мең кв. м торак тҽшкил итҽргҽ тиеш. 

Яңа торак тҿзелеше һҽм тузган торакны алмаштыру тҿзҥчелҽр кҿче белҽн гамҽлгҽ 

ашырылачак, шул исҽптҽн финанслауның тҿрле схемаларын кулланып (тҿзҥчелҽрнең 

акчалары, ипотека, шул исҽптҽн социаль ипотека, ташламалы категория тҿзҥчелҽрнең 

субсидиялҽре, авылда яшь белгечлҽрне беркетҥ программалары һ.б.). 

Шулай ук Генераль план нигезендҽ шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге ҿлешендҽ халыкка 

хезмҽт кҥрсҽтҥ системасын ҥстерҥ максатларында тҥбҽндҽге чаралар кҥздҽ тотыла: 

- Яковлево авылында 5 урынга исҽплҽнгҽн балалар бакчасы бинасын 

реконструкциялҽҥ; 

- Черенга авылында 30 урынга исҽплҽнгҽн балалар бакчасы тҿзелеше; 

- Яңа Черенга авылы гомуми белем бирҥ мҽктҽбе каршында 30 урынга исҽплҽнгҽн 

ҿстҽмҽ белем бирҥ учреждениелҽрен оештыру кҥздҽ тотыла; 

- Черенга авылына алмашка 25 килҥ ҿчен фельдшер-акушерлык пункты тҿзҥ һҽм 

Чирши авылындагы фельдшер-акушерлык пунктының гамҽлдҽге бинасын реконструкциялҽҥ; 

- Яңа Анзирка авылында 70 урынлы клуб тҿзелеше; 

- Черенга авылындагы яңа гомуми белем бирҥ мҽктҽбе каршындагы 162 кв м 

мҽйданлы спорт залын урнаштыру; 

- Черенга авылында 300 кв м мҽйданлы яссылык корылмалары тҿзелеше; 

- Яковлеводан кҿнчыгыш юнҽлештҽ 1,1 га мҽйдандагы яңа зират тҿзелеше; 

- Черенга авылындагы 61 кв. м сҽҥдҽ мҽйданында сҽҥдҽ предприятиелҽре тҿзелеше. 

2.2 Җирлек территориясендә булган транспорт төрләре буенча 

халыкның транспорт соравын, йөк ташу күләмнәрен һәм характерын 

прогнозлау 

Муниципаль берҽмлектҽ чагыштырмача тотрыклы демографик һҽм социаль-

икътисадый вҽзгыять реаль алшартларның булмавы турында хисап чорында муниципаль 

берҽмлек территориясендҽ халыкның транспорт соравын шактый ҥзгҽртҥгҽ, хҽрҽкҽт 

кҥлҽмнҽре һҽм характерына нҽтиҗҽ ясарга мҿмкинлек бирҽ. 

Авыл җирлеге территориясендҽ транспортның тҿп тҿре-автомобиль транспортында 

йҿк ташу кҥлҽме тотрыклы. 

2.3 Транспорт төрләре буенча транспорт инфраструктурасы үсеше 

фаразы 

Ҥткҽрелгҽн анализ нҽтиҗҽсендҽ, урам-юл челтҽрен тҿзеклҽндерҥ дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ 

һҽм автомобиль юлларын карап тоту буенча тиешле чаралар булмаганда, юл полотносының 

кҿчле тузуы һҽм авыл җирлеге территориясе буенча хҽбҽрчелҽрнең уңайлылыгын һҽм 

тизлеген киметҥ фаразлана. 

Заманча автомобиль юллары челтҽрен булдыру хезмҽт кҥрсҽтҥ дҽрҽҗҽсен тамырдан 

яхшыртудан, юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның хезмҽт һҽм ял шартларын тҽэмин итҥдҽн 
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башка мҿмкин тҥгел. 

Юл сервисы системасын камиллҽштерҥ чаралары автомобиль юлларының торышын 

алдынгы дҽрҽҗҽгҽ якынайту ҿчен юнҽлдерелгҽн. Аларны гамҽлгҽ ашыру автомобиль 

юлларында хҽрҽкҽт иминлеген тҽэмин итҥгҽ, шулай ук йҿк һҽм пассажирларга хезмҽт 

кҥрсҽтҥ дҽрҽҗҽсен яхшыртуга ярдҽм итҽчҽк. Юл сервисын ҥстерҥ буенча каралган чаралар 

бюджеттан тыш акчаларны җҽлеп итҥгҽ, юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларга хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ 

стимул бирҥне тҽэмин итҽ. Юл сервисы объектларын урнаштыруны тҽртипкҽ салу буенча 

билгелҽнгҽн чаралар системасын гамҽлгҽ ашыру юл буе полосаларына экологик йҿклҽнешне 

киметергҽ, кулланучыларга хезмҽт кҥрсҽтҥне яхшыртырга мҿмкинлек бирҽчҽк. 

Район юлларында урнашырга һҽм эксплуатациялҽргҽ тиешле юл сервисы объектлары 

билгелҽнеше буенча ике тҿркемгҽ бҥленҽ: 

- автомобиль юлы комплексына керҽ торган һҽм машина йҿртҥчелҽрнең һҽм 

пассажирларның талчыгуын киметҥгҽ, хҽрҽкҽт катнашучыларына кирҽкле ярдҽм кҥрсҽтҥне 

тҽэмин итҥгҽ, хҽрҽкҽтнең уңайлылыгын һҽм куркынычсызлыгын арттыруга, 

автомобильлҽрнең озак вакытлар туктавы ҿчен мҽйданчыклар, автобус тукталышлары, ҥлчҽҥ 

контроле пунктлары, ЮХИДИ постлары). Ҽлеге объектларның урнашу урыннары һҽм саны 

юллар тҿзелешенҽ проект алды документациясе белҽн билгелҽнҽчҽк; 

- юл буе полосалары чиклҽрендҽ тҥлҽҥле сервис объектлары хҽрҽкҽт 

катнашучыларының уңайлылыгы дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ, машина йҿртҥчелҽр һҽм пассажирлар 

юлында хезмҽт һҽм ял итҥ ҿчен шартлар тудыру. Ҽлеге тҿркем объектларына мотельлҽр, 

кемпинглар, автозаправка станциялҽре, техник хезмҽт кҥрсҽтҥ станциялҽре, туклану 

пунктлары (КДС) кертелгҽн. 

Җирлекнең генераль планы нигезендҽ, М-7 " Идел «федераль автомобиль юлында ике 

ял мҽйданчыгы тҿзҥ кҥздҽ тотыла. 

2.4 Җирлекнең юл челтәре үсеше фаразы 

Яковлево авыл җирлегенең генераль планы нигезендҽ юл челтҽрен ҥстерҥ буенча 

кайбер чаралар кҿтелҽ: 

- М-7 «Волга»-Черенга-Свиногорье һҽм М-7 «Волга»-Мамыловка региональ 

ҽһҽмияттҽге ике юл тҿзелеше; 

- җирле ҽһҽмияттҽге ике юл тҿзелеше Бессониха-Чирши һҽм Чирши авылына керҥ 

юлы; 

- М-7 «Идел " федераль юлы участогын реконструкциялҽҥ»; 

- Яковлево-Иске Анзирка-Бессониха «тҿбҽк юлын капиталь ремонтлау» 

- Черенга авылында М-7 " Волга» автоюлы ҿстендҽ ясалма корылма тҿзҥ. 

Генераль план нигезендҽ яңа торак тҿзелеше мҽйданчыкларында урамнар һҽм юллар 

тҿзҥ һҽм Яковлево авыл җирлеге составына керҥче торак пунктларның территориясендҽ 

юлларны һҽм урамнарны реконструкциялҽҥ каралган. 
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2.5 Автомобильләштерү дәрәҗәсен, юл хәрәкәте параметрларын 

фаразлау 

2035 елга кадҽр озак сроклы чорга фаразлаулар буенча Алабуга районы халкының 

шҽхси җиңел автомобильлҽр белҽн тҽэмин ителеше тҽшкил итҽчҽк: 

- 2020 елда-1000 кешегҽ 321 автомобиль; 

- 2036 елда-1000 кешегҽ 494 автомобиль. 

Юл хҽрҽкҽте параметрларын билгелҽҥ юлда авариялҽрне киметҥ буенча чараларны 

билгелҽгҽндҽ, шулай ук юл чатында юл хҽрҽкҽтен җайга салуны камиллҽштерҥ ҿчен 

аерылгысыз ҿлеш булып тора. Юл хҽрҽкҽтенең тҿп параметрларына тҥбҽндҽгелҽр керҽ:: 

хҽрҽкҽт интенсивлыгы, Яшел сигналга килҥ интенсивлыгы, транспорт агымының составын 

китерҥнең динамик коэффициенты, автомобильлҽр чиратының кимҥ интервалы, хҽрҽкҽт итҥ 

полосасының йҿклҽҥ коэффициенты, циклда яшел сигнал ҿлеше, чират арту коэффициенты, 

автомобильлҽрдҽ һҽм метрларда чиратның уртача озынлыгы, автомобиль тукталышларының 

чагыштырма саны, туктаусыз узу коэффициенты. 

Федераль һҽм региональ ҽһҽмияткҽ ия автомобиль юлларын реконструкциялҽҥ һҽм 

капиталь ремонтлау һҽм автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсен арттыру чараларының Генераль 

планы нигезендҽ тҽкъдим ителгҽннҽрне исҽпкҽ алып, транспорт чаралары хҽрҽкҽте ҿчен уңай 

шартлар тудыру хисабына хҽрҽкҽт интенсивлыгы артуны фаразларга мҿмкин. 

Тҿбҽк һҽм җирле дҽрҽҗҽдҽге яңа автомобиль юллары тҿзҥ авыл җирлегенең юл 

челтҽренең ҥткҽрҥчҽнлеген арттырырга һҽм юл челтҽренең тыгызлыгын арттырырга 

мҿмкинлек бирҽчҽк. 

2.6 Юл хәрәкәте иминлеге күрсәткечләренең фаразы 

Килҽчҽктҽ тҥбҽндҽге сҽбҽплҽр аркасында хҽл начарланырга мҿмкин: 

- халыкның даими ҥсҽ торган мобильлеге; 

- хҽрҽкҽт катнашучылары тарафыннан юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгы талҽплҽрен 

массакҥлҽм санга сукмау; 

- автомобиль юлларының торышы канҽгатьлҽнерлек тҥгел; 

- юл хуҗалыгының техник дҽрҽҗҽсе җитҽрлек тҥгел; 

- юл хҽрҽкҽтен оештыруның техник чараларының камил булмавы. 

Ситуациянең тискҽре ҥсешенҽ юл куймас ҿчен, кирҽк: 

- Яковлево авыл җирлеге торак пунктларының гомуми файдаланудагы автомобиль 

юлларында һҽм урам-юл челтҽрендҽ юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥнең заманча 

системасын булдыру; 

- халык арасында, шул исҽптҽн балигъ булмаганнар арасында да, хокукый аңны 

кҥтҽрҥ һҽм куркыныч тҽртипне кисҽтҥ; 

- комплекслы схемаларны һҽм юл хҽрҽкҽтен оештыру проектларын эшлҽҥ һҽм алар 

тарафыннан каралган чараларны гамҽлгҽ ашыру исҽбенҽ юл хҽрҽкҽтен оештыру дҽрҽҗҽсен 

арттыру. 

Ҽгҽр дҽ исҽп-хисап чорында ҽлеге чаралар тормышка ашса, юл хҽрҽкҽте иминлеге 

кҥрсҽткечлҽренең фаразы уңай. Хисап чорына ҽлеге кҥрсҽткечлҽрнең гамҽлдҽге 
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кҥрсҽткечлҽрен саклап калу кҥздҽ тотыла: елга 2-4 юл-транспорт һҽлакҽте, 2-4 яраланган, 0-1 

һҽлак булган. 

2.7 Транспорт инфраструктурасының әйләнә-тирәлеккә һәм халык 

саулыгына тискәре йогынтысын фаразлау 

Транспорт инфраструктурасының ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ зарарлы йогынтыны киметҥ 

ҿлкҽсендҽге бурычлары булып тора: 

- транспортның кеше саулыгына зарарлы йогынтысын киметҥ транспортның барлык 

тҿрлҽрендҽ дҽ йогынты ясау кҥлҽмнҽрен, чыгарып ташлау һҽм ташландык суларны агызу 

кҥлҽмен киметҥ хисабына киметелде; 

- транспорт чараларының ягулыкның экологик чиста тҿрлҽренҽ кҥчҥен 

мотивациялҽҥ. 

Транспортның ҽйлҽнҽ тирҽ мохиткҽ зарарлы йогынтысын киметҥ һҽм барлыкка 

килгҽн зыяннарны киметҥ ҿчен кирҽк: 

- транспортның һава һҽм су тирҽлегенҽ һҽм кеше саулыгына экологик куркынычсыз 

транспорт чараларын куллану хисабына зарарлы йогынтысын киметҥ; 

- альтернатив чыганакларда (нефть булмаган чыганакларда) эшлҽҥче транспорт 

чараларын-энергетика ресурсларын куллануны стимуллаштыру. 

Транспорт-юл комплексының ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ тискҽре йогынтысын киметҥ ҿчен 

автотранспорт чаралары санын арттыру һҽм автомобиль юлларында хҽрҽкҽт интенсивлыгын 

арттыру шартларында тҥбҽндҽге чараларны гамҽлгҽ ашыру кҥздҽ тотыла: 

- аеруча кышкы чорда, гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын бозлавыкка 

каршы материалларның тискҽре йогынтысын киметергҽ мҿмкинлек бирҽ торган карап 

тотуның яңа алымнарын эшлҽҥ һҽм гамҽлгҽ кертҥ; 

- автомобиль юлларын зарарлы йогынтылардан ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау 

чаралары белҽн җиһазландыру, шул исҽптҽн ясалма һҽм башка чаралар куллану да. 

- растительных барьерами буенда автомагистрале киметҥ ҿчен дҽрҽҗҽсен шумового 

йогынты һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ территориялҽр пычрану. 

Аерым игътибар Федераль (М-7 «Волга») тҿбҽк («М-7 «Волга»-Олы Шҥрнҽк» һҽм 

«М-7 «Волга»-Черенга-Свиногорье», «М-7 «Волга» - Чирши», «М-7 «Волга» - Мамыловка» 

һҽм «Яковлево-Иске Анзирка-Бессониха») юлларына юнҽлдерелҽчҽк, чҿнки җирлек 

территориясендҽ узучы транспорт агымнары кҥлҽменең шактый ҿлеше нҽкъ менҽ алар 

ҿлешенҽ туры килҽ. Китерелгҽн автотрассалар тикшерелҽ торган муниципаль берҽмлектҽ 

транспорт инфраструктурасы ягыннан экологик хҽлгҽ тискҽре йогынты ясауның тҿп факторы 

булып тора. 

Тулаем алганда, транспорт инфраструктурасының ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ тискҽре 

йогынтысын һҽм халыкның сҽламҽтлеген, барыннан да элек, экологик яктан чиста транспорт 

чараларын һҽм транспорт инфраструктурасын тҿзеклҽндерҥгҽ кҥчҥ хисабына киметҥ 

фаразлана 
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3 . Транспорт инфраструктурасын үстерүнең принципиаль 

вариантлары һәм аларны алга таба гамәлгә ашыруга тәкъдим 

ителә торган вариантны сайлап алу белән транспорт 

инфраструктурасын үстерүнең максатчан күрсәткечләре 

(индикаторлары) буенча эреләндерелгән бәяләү 

Татарстан Республикасы һҽм Алабуга муниципаль районының социаль-икътисади 

ҥсеш стратегиялҽре тарафыннан мҿмкин булган ҿч сценарий карала.  

Тҿп сценарий икътисадның тотрыклы, планлы ҥсешен, район ҿчен уңай ҥсеш 

темпларын кҥздҽ тота. 2015 елдан 2030 елга кадҽр тулаем территориаль продукт (ВТП) 

ҥсешенең җыелган темпы уңайлы дҿнья икътисадый вҽзгыяте фонында 1,7 тапкыр арту 

фаразлана. Җитештерҥ-сҽнҽгать тибындагы махсус икътисадый зона ҥсеше хисабына 

предприятиелҽр хезмҽткҽрлҽре саны 2015 елдан 2030 елга кадҽр 15% ка артачак. Халык саны 

да тотрыклы ҥсҽчҽк. Җитештерҥчҽнлек 2015 ел белҽн чагыштырганда 2030 елда 1,85 

тапкырга артачак. Инновацион җитештерҥ ҿлеше 2030 елда 5,7% тан 15% ка кадҽр артачак. 

2030 елга карата ВТПДА кече һҽм урта бизнес ҿлешен 0,9% ка арттыру фаразлана, ҽ кече һҽм 

урта бизнес предприятиелҽрендҽ эшлҽҥчелҽр саны 2030 елга карата барлык предприятиелҽр 

хезмҽткҽрлҽренең гомуми кҥлҽмендҽ 5% ка артачак. Халыкның торак белҽн тҽэмин ителеше 

уртача темплар белҽн арта, һҽм 2030 елга ҽлеге кҥрсҽткеч 1 кешегҽ 30,1 кв.м торак тҽшкил 

итҽчҽк.  

Ел саен 5 – 6% лы динамика белҽн туристлар килҥе арта, бизнес ҿчен районның 

инвестицион җҽлеп итҥчҽнлеге арта. Районның икътисади ҥсеш дҽрҽҗҽсе 0,55 дҽн 0,81% ка 

кадҽр булыр дип фаразлана. Тулаем алганда, ҥсешнең база сценарие куелган барлык 

бурычларны һҽм Инвестицион проектларны гамҽлгҽ ашыруны кҥздҽ тота. 

Оптимистик сценарий Дҿнья икътисадый хҽлен яхшырту тенденциялҽренҽ нигезлҽнҽ, 

Алабуга шҽһҽре икътисадының динамик ҥсеше белҽн характерлана.  

Тулаем территориаль продукт югарырак темплар белҽн арта, 2030 елда ҥсеш темпы 

2015 ел белҽн чагыштырганда 1,9 % тҽшкил итҽчҽк. Сҽнҽгать, авыл хуҗалыгы актив ҥсҽ, 

торак тҿзелеше алып барыла. Халыкның тормыш сыйфаты яхшыра. 

Системалы рҽвештҽ спорт белҽн шҿгыльлҽнҥчелҽр дҽрҽҗҽсе елдан - ел 3 – 4 % ка арта 

һҽм 2030 елга 56 % ка җитҽ. 2030 елга халыкның керемнҽре 2,3 тапкырга артачак. Бюджет 

керемнҽре арта, муниципаль берҽмлек инфраструктурасы яңартыла, бу туризмны ҥстерҥгҽ 

ярдҽм итҽ. 2030 елга туристлар агымы 3,4 тапкырга арта. "Алабуга «махсус икътисадый 

зонасы ҥзенең ҥсешен дҽвам итҽ, предприятиелҽр һҽм хезмҽткҽрлҽр саны арта, вак һҽм урта 

производстволар ҥсҽ. ВТПДА кече һҽм урта бизнес ҿлеше 2030 елда 35 % ка җитҽ, ҽмма 

икътисадның тҿп кҿч булып эшкҽртҥ сҽнҽгатенең эре предприятиелҽре кала.  

Инерцион сценарий муниципаль берҽмлекнең икътисади ҥсеш темплары тҥбҽн булган 

дҿнья икътисадының тышкы факторларының сизелерлек йогынтысын кҥз алдында тота. 

Тулаем территориаль продукт ҥсҽ, ҽмма шактый тҥбҽн темплар белҽн. Предприятиелҽр 

кыенлыклар кичерҥен дҽвам итҽ. Чит ил чималына бҽйле кайбер производстволарны ябу 

мҿмкин. ВТПДА кече һҽм урта бизнес ҿлеше кими. Эшсезлек дҽрҽҗҽсе югары дҽрҽҗҽдҽ, һҽм 

2020 нче елдан гына да кимҥ фаразлана. Районның ҥз-ҥзен тҽэмин итҥ дҽрҽҗҽсе тҥбҽн. 
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Бюджетның ҥз акчалары муниципаль программаларны тулы кҥлҽмдҽ гамҽлгҽ ашыруга 

җитми. Ҽмма туризмны ҥстерҥ дҽвам итҽ, туристлар агымы 2030 елга, инде барлыкка килгҽн 

тотрыклы шҽһҽр бренды ярдҽмендҽ, 1,8 тапкыр артачак. Инвестиция кертемнҽр кҥлҽме кими. 

Татарстан Республикасының гомуми кҥлҽмендҽ инвестициялҽр ҿлеше якынча 5 % 

дҽрҽҗҽсендҽ саклана, 2030 елга кадҽр 5,7% ка кадҽр, «Алабуга»ППТ МИЗ ҥсеше аркасында. 

4 Транспорт инфраструктурасы объектларын проектлау, 

төзү, реконструкцияләү, транспорт объектларының техник-

икътисадый параметрлары, чараларны (инвестицион 

проектларны) тормышка ашыру чиратлылыгы буенча чаралар 

(инвестицион проектлар) исемлеге) 

4.1 Транспорт төрләре буенча транспорт инфраструктурасын үстерү 

чаралары 

Территориаль планлаштыру документлары белҽн су, һава һҽм тимер юл транспорты 

тҿрлҽре ҿчен инфраструктураны ҥстерҥ буенча чаралар каралмаган. 

Автомобиль транспорты ҿчен инфраструктураны ҥстерҥ ҿлешендҽ М-7 «Волга» 

автотрассасында ике ял мҽйданчыгы (таблица 6) тҿзҥ планлаштырыла. 

6 нчы Таблица-автомобиль транспорты ҿчен инфраструктураны ҥстерҥ чаралары 

№ пп Чараның исеме Гамҽлгҽ ашыру вакыты 

Бер 
М-7 «Волга» ял итҥ 

мҽйданчыгы, 979 км (сулдан) 
2023-203 еллар. 

Ике 
М-7 «Волга» ял итҥ 

мҽйданчыгы, 979 км (сулдан) 
2023-203 еллар. 

 

Транспортның автомобиль тҿре ҿчен инфраструктураны ҥстерҥ буенча калган чаралар 

" җирлек юллары челтҽрен ҥстерҥ буенча 4.6 чаралар «бҥлекчҽсендҽ кҥрсҽтелгҽн. 

4.2 Гомуми файдаланудагы транспортны үстерү, транспорт-күчеп 

утыру төеннәрен булдыру буенча чаралар 

Хҽзерге вакытта гомуми файдаланудагы автомобиль маршрут пассажир 

транспортында халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥнең гамҽлдҽге системасы шҽһҽр халкының транспорт 

хезмҽтлҽренҽ булган ихтыяҗын тулысынча канҽгатьлҽндерҽ.  

Транспорт хезмҽтлҽренең тиешле сыйфатын тҽэмин итҥ максатыннан 2 тукталыш 

пунктын тҿзеклҽндерҥ һҽм норматив хҽлгҽ китерҥ буенча чаралар комплексы ҥткҽрергҽ 

кирҽк. Тукталыш пунктларын тҿзеклҽндерҥ буенча чаралар " гомуми файдаланудагы 
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автомобиль юллары. Тҿзеклҽндерҥ элементлары. Гомуми талҽплҽр».  

Җҽмҽгать транспорты тукталышларын тҿзеклҽндерҥ буенча чаралар ҥткҽргҽндҽ 

инвалидларның юл хуҗалыгы объектларына (ОДМ 218.2.0007 – 2011) ҥтемлелеген тҽэмин 

итҥ чараларын проектлау буенча методик рекомендациялҽр, шулай ук РФ Транспорт 

министрлыгының «автомобиль транспорты һҽм шҽһҽр җир ҿсте электр транспорты, 

автовокзаллар, автостанциялҽр һҽм кҥрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽр инвалидларыннан 

пассажирлар ҿчен ҥтемлелекне тҽэмин итҥ тҽртибен раслау турында»2015 елның 1 

декабрендҽге 347 номерлы боерыгы талҽплҽрен исҽпкҽ алырга кирҽк. 

4.3 Җиңел автомобиль транспорты өчен инфраструктураны үстерү 

чаралары, шул исәптән бердәм парковка пространствосын үстерү 

Җиңел автомобиль транспорты ҿчен инфраструктураны ҥстерҥгҽ юнҽлдерелгҽн 

чаралар исемлеге 7 нче таблицада китерелгҽн. 

7 нче Таблица – җиңел автомобиль транспорты ҿчен инфраструктураны ҥстерҥ 

чаралары 

№ пп Чараның исеме Гамҽлгҽ ашыру вакыты 

Бер 
М-7 «Волга» (Черенга) 

автоюлын тҿзҥ) 
2023 ел. 

Ике М-7 «Волга» һҽм М-7 «Волга»-

Олы Шурняк киселешендҽ ике 

дҽрҽҗҽдҽ транспорт чишелешен 

тҿзҥ 

2023 ел. 

 

Вакытлыча саклау ҿчен парковка урыннары җитмҽҥ транспортны тартып тору буенча 

1 объектта ачыкланган һҽм 6машино – урын (8 нче Таблица) тҽшкил иткҽн.  

8 нче Таблица – парковка пространствосын ҥстерҥ буенча чаралар 

№ п/п Объектның исеме Фоторепортаж 

Кытлык, 

машина-

урыннар 

Бер Яковлево тҿп гомуми белем бирҥ мҽктҽбе» Яковлево авылы, Тынычлык ур., 1 Алты 

4.4 Җәяүлеләр һәм велосипед хәрәкәте инфраструктурасын үстерү 

буенча чаралар 

Җҽяҥлелҽр ҿчен корреспонденция хҽрҽкҽт итҥнең тҿп һҽм киң таралган тҿрлҽренең 

берсе булып тора. Һҽр маршрут башлана һҽм җҽяҥ йҿрҥ белҽн тҽмамлана. Кайбер 

маршрутларда йҿрҥ ерак йҿрҥлҽр яки Кибеткҽ кыска йҿрҥ турында сҥз бармавына 

карамастан, бердҽнбер юл булып тора. Башка маршрутларда кеше җҽяҥ бер яки берничҽ юл 

кисеп ҥтҽ ала. 

Яковлево авыл җирлеге территориясендҽ җҽяҥлелҽр ҿчен хҽрҽкҽт инфраструктурасын 

ҥстерҥ чаралары 9 нчы таблицада сурҽтлҽнгҽн. 

9 нчы таблица– җҽяҥлелҽр ҿчен хҽрҽкҽт инфраструктурасын ҥстерҥ чаралары 
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№ 

п/п 
Юл/урам исеме Торак пункт Озынлык, м Кҥңел 

Тротуарларның 

җҽяҥлелҽр 

ҿлеше киңлеге 

Бер 
ҽ/д М-7 «Волга» - Олы 

Шҥрнҽк 
Яковлево авылы Дҥрт йҿз бер яктан 1,5 

 

Тикшерелҽ торган муниципаль берҽмлек территориясендҽ велосипед хҽрҽкҽте 

инфраструктурасын ҥстерҥ буенча чаралар программа кысаларында планлаштырылмый. 

4.5 Йөк транспорты, транспорт чаралары коммуналь һәм юл 

хезмәтләре өчен инфраструктураны үстерү буенча чаралар 

Йҿк транспорты һҽм коммуналь һҽм юл хезмҽтлҽре транспорт чаралары ҿчен 

инфраструктураны ҥстерҥ чараларына «җирлек юллары челтҽрен ҥстерҥ буенча 

4.6»бҥлекчҽсендҽ юллар тҿзҥ, реконструкциялҽҥ һҽм ремонтлау керҽ. 

4.6 Җирлек юллары челтәрен үстерү чаралары 

Авыл җирлеге юллары челтҽрен ҥстерҥ тҥбҽндҽге бурычларны хҽл итҽргҽ мҿмкинлек 

бирҽ: 

- транспорт чараларын перепробеги киметҥ; 

- җирле хҽбҽрчелҽрне гамҽлгҽ ашырганда федераль һҽм тҿбҽк юлларына йҿклҽнешне 

киметҥ; 

- юлның тҿп участогы ябылган очракта, кабатлана торган маршрут буларак 

файдаланыла ала торган транспорт хҽрҽкҽтенең яңа маршрутларын булдыру, бу юл 

хҽрҽкҽтен парализациялҽҥне юкка чыгарачак. 

Шулай итеп, яңа юллар тҿзҥ һҽм булганнарын реконструкциялҽҥ юлы белҽн 

транспорт ҥтемлелеге, җирлек эчендҽ дҽ, муниципаль берҽмлекнең башка торак пунктлар 

һҽм территориялҽр белҽн багланышы арта. Юллар челтҽрен ҥстерҥ хҽбҽрчелҽрнең 

уңайлылыгы һҽм тизлеге дҽрҽҗҽсен арттырырга мҿмкинлек бирҽ. 

Яковлево авыл җирлеге территориясендҽ юллар челтҽрен ҥстерҥгҽ юнҽлдерелгҽн 

чаралар исемлеге 10 нчы таблицада кҥрсҽтелгҽн. 

10 нчы Таблица-юллар челтҽрен ҥстерҥ чаралары 

№ 

пп 
Чараның исеме 

Э
ш

 т
ҿ
р
е:

 С
-т

ҿ
зе

л
еш

; 
Р

-

р
ек

о
н

ст
р
у

к
ц

и
я
; 

К
П

-

к
ап

и
та

л
ь
 р

ем
о

н
т 

К
ат

ег
о

р
и

я 

О
зы

н
л
ы

гы
, 
к
м

 

Г
ам

ҽл
гҽ

 а
ш

ы
р

у
 в

ак
ы

ты
 

Бер Ике Ҿч Дҥрт Биш Алты 
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Бер Костенеево-Черенга Белҽн V 5,6 
2023-2035 

ел. 

Ик

е 
Чыршы авылына килҥ Белҽн IV 1,0 

2023-2035 

ел. 

Ҿч Чирши Белҽн IV 1,4 
2023-2035 

ел. 

Дҥ

рт 
М-7 «Волга " -Черенга-Свиногорье Белҽн 

IV 
4,0 

2023-2035 

ел. 

Би

ш 
М-7 «Волга " - Мамыловка Белҽн 

IV 
0,2 

2023-2035 

ел. 

Ал

ты М-7 «Волга» 
Р I 9,4 

2023-2035 

ел. 

Җи

де Яковлево-Иске Анзирка-Бессониха 
КП IV 9,5 

2023-2035 

ел. 

Си

гез 

Яковлево авылы Тынычлык урамы Р V 0,4 
Ике мең 

унтугыз 

Туг

ыз 

Яңа Анзирка авылы Полевая урамы Белҽн V 1,33 
Ике мең 

унтугыз 

Ун Яковлево авылы, Ленин урамы КП V 1,7 
Ике мең 

егерме 

Ун

бер 

Яковлево, Ленин пер. Белҽн V 0,325 
2023-2035 

ел. 

Ун

ике 

Яковлево авылы, пер .Совет чоры, Белҽн V 1,208 
Ике мең 

егерме 

Ун

ҿч 

Чирши авылы, Тынычлык урамы Белҽн V 1,12 
Ике мең 

егерме бер 

Ун

дҥр

т 

Яңа Анзирка авылы, Колхоз урамы 

Р V 1,474 
Ике мең 

егерме бер 

Ун

би

ш 

Яңа Анзирка авылы, Луговая урамы 

Белҽн V 1,48 
Ике мең 

егерме ике 

Ун

алт

ы 

Черенга авылы Беренче Май ур 

Белҽн V 1,04 
Ике мең 

егерме ике 

Ун

җи Яковлево авылы, Газовиклар пер. 
Белҽн V 0,642 

2023-2035 

ел. 
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5 Транспорт инфраструктурасын үстерү вариантын гамәлгә 

ашыруга тәкъдим ителә торган транспорт инфраструктурасы 

объектларын проектлау, төзү, реконструкцияләү буенча 

чараларны (инвестицион проектларны) финанслау күләмнәрен 

һәм чыганакларын бәяләү 

Конкрет объекттагы чаралар исемлеге проект-смета документларын эшкҽрткҽннҽн 

соң детальлҽштерелҽ. Чараларның бҽясе, ҥткҽрелгҽн шундый ук чараларның бҽясенҽ 

нигезлҽнеп, якынча билгелҽнгҽн. 

Программа чараларын гамҽлгҽ ашыру федераль, региональ һҽм җирле бюджет 

акчалары хисабына башкарыла. ПКРТИГА керҥче чараларны финанслауның еллык кҥлҽме 

чираттагы финанс елына муниципаль берҽмлек бюджетын эшлҽгҽндҽ билгелҽнҽ. 

Программа чараларын гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле финанс чараларының гомуми 

кҥлҽме исҽп-хисап чорына 7 664935 мең сум тҽшкил итҽ. 

Программаны тормышка ашыруга чыгымнар турында мҽгълҥмат 11 нче таблицада 

кҥрсҽтелгҽн. 

  

де 

Ун

сиг

ез 

Мамыловка бистҽсе, Луговая урамы 
Белҽн V 0,55 

2023-2035 

ел. 

Ун

туг

ыз 

Яковлево авылы, Ленин урамы 
Р V 0,210 

2023-2035 

ел. 

Еге

рме Яковлево авылы, Совет урамы 
Р V 1,2 

2023-2035 

ел. 

Еге

рме 

бер 

Черенга авылы, Светлая урамы, Кҿньяк 

урамы  
Белҽн V 

1,15 

1,24 

2023-2035 

ел. 
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11 Таблица-чараларны финанслау кҥлҽмнҽрен һҽм чыганакларын бҽялҽҥ 

№ п/п Чараның исеме 

  

2
0
1
9
 е

л
. 

2
0
2
0
 е

л
. 

2
0
2
1
 е

л
. 

2
0
2
2
 е

л
. 

2
0
2
3
 е

л
. 

2
0
2
3

-

2
0
3
5
 г

г Финанслау чыганагы 

Бер Ике Дҥрт Биш Алты Җиде  Сигез Тугыз 

Бер 
М-7 «Волга» ял итҥ 

мҽйданчыгы, 979 км (сулдан) 
- - - -  Йҿз00,0 Федераль бюджет 

Ике 
М-7 «Волга» ял итҥ 

мҽйданчыгы, 979 км (уңнан) 
- -   - -  Йҿз00,0 Федераль бюджет 

Ҿч 
М-7 «Волга» (Черенга) 

автоюлын тҿзҥ) 
- - - -  1500000,0 Федераль бюджет 

Дҥрт 

М-7 «Волга» һҽм М-7 «Волга»-

Олы Шурняк киселешендҽ ике 

дҽрҽҗҽдҽ транспорт 

чишелешен тҿзҥ 

- - - -  2500000,0 Федераль бюджет 

Биш 

Яковлево тҿп гомуми белем 

бирҥ мҽктҽбе янында парковка 

киңлеген киңҽйтҥ» 

 - - -  375,0 Җирле бюджет 

Алты 
М-7 «Волга»- Олы Шҥрнҽк 

юлында тротуар тҿзҥ 
- - - 1200,0  - Региональ бюджет 

Җиде 
Костенеево – Черенга 

автомобиль юлын тҿзҥ» 
- - - -  168000,0 Региональ бюджет 

Сигез 
Чирши авылына керҥ юлы " 

автомобиль юлын тҿзҥ» 
- - - -  420000,0 Региональ бюджет 

Тугыз 
Бессониха-Чирши " 

автомобиль юлын тҿзҥ» 
- - - -  58800,0 Региональ бюджет 
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Ун 

"М-7 «Волга «-Черенга-

Свиногорье автомобиль юлын 

тҿзҥ» 

- - - -  
Дҥрт йҿз 

кырык бер мең, 
Региональ бюджет 

Унбе

р 

"М-7 «Волга «-Мамыловка 

автомобиль юлын тҿзҥ» 
- - - -  14400,0 Региональ бюджет 

Уник

е 

М-7 «Идел " автомобиль юлын 

реконструкциялҽҥ» 
- - - -  2538000,0 Федераль бюджет 

Унҿч 

Яковлево-Иске Анзирка-

Бессониха автомобиль юлын 

капиталь ремонтлау» 

- - - -  34200,0 Региональ бюджет 

Ундҥ

рт 

Җирлек юлларын чокырлар 

ремонтлау 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - Җирле бюджет 

Унби

ш 

Яковлево авылы Мир урамы 

автомобиль юлын ремонтлау 
800,0      

Региональ бюджет 

Унал

ты 

Яңа Анзирка автомобиль юлын 

ремонтлау Полевая урамы  
2 100,0      

Региональ бюджет 

Унҗи

де 

Яковлево авылы Ленин урамы 

автомобиль юлын капиталь 

ремонтлау    

 6800,0     

Региональ бюджет 

Унси

гез 

Яковлево, Ленин пер. 

автомобиль юлын ремонтлау  
 

Бер мең 

дҥрт 

йҿз 

кырык 

    

Региональ бюджет 

Унтуг

ыз 

Яковлево авылы, пер .Совет 

чоры, 
 960,0     

Региональ бюджет 

Егер

ме 

Чирши авылы, Тынычлык 

урамы автомобиль юлын 

ремонтлау  

  4320,0    

Региональ бюджет 

Егер Яңа Анзирка автомобиль юлын   5000,0    Региональ бюджет 
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ме 

бер 

ремонтлау, Колхоз урамы  

Егер

ме 

ике 

Яңа Анзирка авылы 

автомобиль юлын ремонтлау, 

Луговая урамы  

   2400,0   

Региональ бюджет 

Егер

ме ҿч 

Черенга авылы Беренче Май 

урамы автомобиль юлын 

ремонтлау  

   4800,0   

Региональ бюджет 

Егер

ме 

дҥрт 

Яковлево автоюлын 

ремонтлау, Газовиклар пер. 
   

Бер мең 

дҥрт 

йҿз 

кырык 

  

Региональ бюджет 

Егер

ме 

биш 

Мамыловка поселогы 

автомобиль юлын ремонтлау, 

Луговая урамы 

    1200,0  

Региональ бюджет 

Егер

ме 

алты 

Яковлево автомобиль юлын 

ремонтлау, Ленин ур. 
    00,0  

Региональ бюджет 

Егер

ме 

җиде 

Яковлево автомобиль юлын 

ремонтлау, Совет урамы 
     1000,0 

Региональ бюджет 

Егер

ме 

сигез 

Черенга авылы, Светлая 

урамы, Кҿньяк урамы 

автомобиль юлын ремонтлау 

     4800,0 

Региональ бюджет 

Нҽтиҗҽдҽ еллар буенча: 3 000,0 9 300,0 10 420,0 9 940,0 1 900,0 7 630375,0 - 

Нҽтиҗҽдҽ (финанслау чыганаклары 

буенча): 

Федераль бюджет 6 558000,0  

Региональ бюджет 1 1060606060,0  

Җирле бюджет 875,0  
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Нибары:                                                            7 664935,0 
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6 Транспорт инфраструктурасын үстерү вариантын гамәлгә 

ашыруга тәкъдим ителә торган транспорт инфраструктурасы 

объектларын проектлау, төзү, реконструкцияләү буенча чаралар 

(инвестицион проектлар) нәтиҗәлелеген бәяләү 

Транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ вариантын гамҽлгҽ ашыруга тҽкъдим ителҽ 

торган транспорт инфраструктурасы объектларын проектлау, тҿзҥ, реконструкциялҽҥ буенча 

чараларның (инвестиция проектларының) нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ«Яковлево авыл җирлеге» 

муниципаль берҽмлеге транспорт инфраструктурасы ҥсешенең база кҥрсҽткечлҽре белҽн 

максатчан кҥрсҽткечлҽрен (индикаторларын) чагыштыру нигезендҽ башкарылды. База 

максатчан кҥрсҽткечлҽре ҿчен транспорт инфраструктурасының хҽзерге торышын 

характерлаучы кҥрсҽткечлҽр кабул ителде. 

Муниципаль берҽмлекнең юл челтҽре торышын яхшыртудан социаль-икътисадый 

нҽтиҗҽ тҥбҽндҽгечҽ чагылдырыла: 

-  йҿрҥ уңайлылыгын һҽм уңайлылыгын арттыру, юллар челтҽренең сыйфатын 

яхшырту хисабына юл-транспорт һҽлакҽтлҽре куркынычын киметҥ; 

- экономия вакыт арттыру хисабына уртача тизлек хҽрҽкҽте; 

- гражданнар ҿчен дҽ, муниципаль берҽмлек предприятиелҽре һҽм оешмалары ҿчен 

дҽ транспорт йҿртҥгҽ чыгымнарны киметҥ; 

- даими маршрутлар буенча автомобиль транспортында пассажирлар йҿрткҽндҽ 

транспорт хезмҽте кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуын һҽм сыйфатын арттыруны 

тҽэмин итҥ. 

Программаны тормышка ашыруның нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ аның хисап чорында 

ҥтҽлеш нҽтиҗҽлҽре буенча һҽм, гомумҽн алганда, программаны тормышка ашыру 

тҽмамланганнан соң башкарыла. Бҽялҽҥ критерийлары булып тора: нҽтиҗҽлелеге, 

Нҽтиҗҽлелеге, финанс ҥтҽлеше. 

Нҽтиҗҽлелекне программаны гамҽлгҽ ашыру барышында ирешелгҽн нҽтиҗҽлҽр һҽм 

аны гамҽлгҽ ашыруга бҽйле финанс чыгымнары чагыштырмасын чагылдыра. Нҽтиҗҽлелек 

программаның максатчан кҥрсҽткечлҽренҽ ирешҥ дҽрҽҗҽсен чагылдыра. Финанс ҥтҽлеше 

программаны гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽйле факттагы финанс чыгымнары һҽм чираттагы 

финанс елына расланган ассигнованиелҽр чагыштырмасын чагылдыра. 

Яковлево авыл җирлеге " муниципаль берҽмлеге ПКРТИ чараларының 

характеристикасы 12 нче таблицада китерелгҽн. 

Таблица 12 – "Яковлево авыл җирлеге" МО ПКРТИ чараларының 

характеристикасы» 

№ п/п Чараның исеме Социаль-икътисади нҽтиҗҽ 

Шҽһҽр тҿзелешен 

проектлау 

нормативларына 

туры килҥ 

Бер Ике Ҿч Дҥрт 
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Максат: «Яковлево авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге халкы ҿчен транспорт комплексы 

хезмҽтлҽренең ҥтемлелеген һҽм сыйфатын югары дҽрҽҗҽдҽ тҽэмин итҽ торган "Яковлево 

авыл җирлеге" муниципаль берҽмлеге заманча, нҽтиҗҽле һҽм куркынычсыз транспорт 

инфраструктурасын ҥстерҥ 

Бурыч: транспорт хезмҽте кҥрсҽтҥнең нҽтиҗҽлелеген һҽм сыйфатын кҥтҽрҥ 

Автомобиль транспорты 

Бер 
Костенеево – Черенга 

автомобиль юлын тҿзҥ» 

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгын арттыру, халыкка 

хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын арттыру 

Ярашлылык 

Ик

е 

Чирши авылына керҥ юлы 

" автомобиль юлын тҿзҥ» 

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгын арттыру, халыкка 

хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын арттыру 

Ярашлылык 

Ҿч 
Бессониха-Чирши " 

автомобиль юлын тҿзҥ» 

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгын арттыру, халыкка 

хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын арттыру 

Ярашлылык 

Дҥ

рт 

"М-7 «Волга «-Черенга-

Свиногорье автомобиль 

юлын тҿзҥ» 

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгын арттыру, халыкка 

хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын арттыру 

Ярашлылык 

Би

ш 

"М-7 «Волга «-Мамыловка 

автомобиль юлын тҿзҥ» 

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгын арттыру, халыкка 

хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын арттыру 

Ярашлылык 

Ал

ты 

Яковлево авылы Мир 

урамы автомобиль юлын 

ремонтлау 

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгын арттыру, халыкка 

хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын арттыру 

Ярашлылык 

Җи

де 

Яңа Анзирка автомобиль 

юлын ремонтлау Полевая 

урамы  

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгын арттыру, халыкка 

хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын арттыру 

Ярашлылык 

Сиг

ез 

Яковлево авылы Ленин 

урамы автомобиль юлын 

капиталь ремонтлау    

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгын арттыру, халыкка 

хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын арттыру 

Ярашлылык 

Туг

ыз 

Яковлево, Ленин пер. 

автомобиль юлын 

ремонтлау  

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгын арттыру, халыкка 

хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын арттыру 

Ярашлылык 

Ун 

Яковлево авылы, пер 

.Совет чоры, 

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгын арттыру, халыкка 

хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын арттыру 

Ярашлылык 

Ун

бер 

Чирши авылы, Тынычлык 

урамы автомобиль юлын 

ремонтлау  

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгын арттыру, халыкка 

хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын арттыру 

Ярашлылык 

Ун

ике 

Яңа Анзирка автомобиль 

юлын ремонтлау, Колхоз 

урамы  

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгын арттыру, халыкка 

хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын арттыру 

Ярашлылык 

Ун

ҿч 

Яңа Анзирка авылы 

автомобиль юлын 

ремонтлау, Луговая урамы  

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгын арттыру, халыкка 

хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын арттыру 

Ярашлылык 
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Ун

дҥр

т 

Черенга авылы автомобиль 

юлын ремонтлау Кҿньяк 

урамы  

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгын арттыру, халыкка 

хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын арттыру 

Ярашлылык 

Ун

би

ш 

Яковлево автоюлын 

ремонтлау, Газовиклар 

пер. 

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгын арттыру, халыкка 

хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын арттыру 

Ярашлылык 

Ун

алт

ы 

Мамыловка поселогы 

автомобиль юлын 

ремонтлау, Луговая урамы 

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгын арттыру, халыкка 

хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын арттыру 

Ярашлылык 

Ун

җи

де 

Яковлево автомобиль 

юлын ремонтлау, Ленин 

ур. 

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгын арттыру, халыкка 

хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын арттыру 

Ярашлылык 

Ун

сиг

ез 

Яковлево автомобиль 

юлын ремонтлау, Совет 

урамы 

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгын арттыру, халыкка 

хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын арттыру 

Ярашлылык 

Ун

туг

ыз 

Черенга авылы автомобиль 

юлын ремонтлау, Светлая 

урамы 

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгын арттыру, халыкка 

хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын арттыру 

Ярашлылык 

Еге

рме 

Тукталыш пунктларын 

тҿзеклҽндерҥ 

Пассажирлар ташу хезмҽтлҽре 

кҥрсҽтҥнең сыйфатын кҥтҽрҥ 
Ярашлылык 

Еге

рме 

бер 

М-7 «Волга» ял итҥ 

мҽйданчыгы, 979 км 

(сулдан) 

Халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын 

кҥтҽрҥ 
Ярашлылык 

Еге

рме 

ике 

М-7 «Волга» ял итҥ 

мҽйданчыгы, 979 км 

(уңнан) 

Халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын 

кҥтҽрҥ 
Ярашлылык 

Еге

рме 

ҿч 

М-7 «Волга» (Черенга) 

автоюлын тҿзҥ) 

Халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын 

кҥтҽрҥ 
Ярашлылык 

Еге

рме 

дҥр

т 

Яковлево тҿп гомуми 

белем бирҥ мҽктҽбе 

янында парковка киңлеген 

киңҽйтҥ» 

Мҽгариф объектларының 

ҥтемлелеген арттыру 
Ярашлылык 

Бурыч: юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең килеп чыгу куркынычын һҽм авыр нҽтиҗҽлҽрен 

киметҥ 

Еге

рме 

би

ш 

М-7 «Идел " автомобиль 

юлын реконструкциялҽҥ» 

Кыйбатлык сҿлгесе сыйфатын 

кҥтҽрҥ 
Ярашлылык 

Еге

рме 

алт

ы 

Яковлево-Иске Анзирка-

Бессониха автомобиль 

юлын капиталь 

ремонтлау» 

Кыйбатлык сҿлгесе сыйфатын 

кҥтҽрҥ 
Ярашлылык 

Еге

рме 

җи

де 

М-7 «Волга» һҽм М-7 

«Волга»-Олы Шурняк 

киселешендҽ ике дҽрҽҗҽдҽ 

транспорт чишелешен тҿзҥ 

Транспорт агымнары киң бҥленеше, 

конфликтлы нокталар санын киметҥ 
Ярашлылык 
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Еге

рме 

сиг

ез 

М-7 «Волга»- Олы Шҥрнҽк 

юлында тротуар тҿзҥ 

Транспорт һҽм җҽяҥлелҽр агымнары 

киңлектҽ бҥленеше 
Ярашлылык 

 

13 нче таблицада «Яковлево авыл җирлеге»МБ транспорт инфраструктурасы 

объектларын проектлау, тҿзҥ һҽм реконструкциялҽҥ буенча ПКРТИ чараларын гамҽлгҽ 

ашыруның нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ ҿчен тҿп максатчан кҥрсҽткечлҽрнең ҽһҽмияте тҽкъдим 

ителгҽн. 

13 нче Таблица – «Яковлево авыл җирлеге " МБ транспорт инфраструктурасының ПКРТИ 

чараларын гамҽлгҽ ашыруның нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ ҿчен тҿп максатчан кҥрсҽткечлҽрнең 

ҽһҽмияте» 

Кҥрсҽткеч 
Берҽмлек 

ҥлчҽҥ 

Тҿп 

ҽһҽмияте 

(2018 ел.) 

Фараз чоры, 

(2035 ел.) 

Гомуми файдаланудагы юллар озынлыгы км 47,862 60,052 

Савым тыгызлыгы км2 0,52 0,66 

Тротуарларның озынлыгын арттыру км - 0,4 

Тукталыш пунктларының җиһазландырылуы % Нҥл Бер йҿз 

Мҽгариф объектларының вакытлыча парковкалары 

белҽн тҽэмин ителеш дҽрҽҗҽсенҽ туры килҥе 
% Нҥл Бер йҿз 

 

7 Институциональ үзгәртеп корулар, транспорт 

инфраструктурасы объектларын проектлау, төзү, 

реконструкцияләү өлкәсендә эшчәнлекне хокукый һәм 

мәгълүмати тәэмин итүне камилләштерү буенча тәкъдимнәр 

Тикшерелҽ торган муниципаль берҽмлек территориясендҽ институциональ ҥзгҽртеп 

корулар ҥткҽрҥгҽ ихтыяҗ юк. Транспорт инфраструктурасы объектларын проектлау, тҿзҥ, 

реконструкциялҽҥ ҿлкҽсендҽ эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашырганда ҥзара бҽйлҽнеш характерын 

ҥзгҽрешсез калдыру кҥздҽ тотыла. 

Программа ҿчен норматив-хокукый база булдырылган. 


