
 

СОВЕТ ЛЕКАРЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЕЛАБУЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛАБУГА МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ЛЕКАРЕВО 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ  

  

  РЕШЕНИЕ                                                                                    КАРАР 
 

  23 сентябрь                                с. Лекарево                                                          № 169  

 

"Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Лекарево авыл 

җирлегенең транспорт инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ программасын 

раслау турында" 2006 ел,  

 2019-2035 елларга 

 

 

 «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 

июлендҽге 45-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законы, «Лекарево авыл 

җирлеге» муниципаль берҽмлеге Уставы нигезендҽ Татарстан Республикасы 

Алабуга муниципаль районы Лекарево авыл җирлеге Советы 

 

Карары: 

 

 1.  "2019-2035 елларга Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы Лекарево авыл җирлегенең транспорт инфраструктурасын комплекслы 

ҥстерҥ программасын расларга.  

(1 нче кушымта). 

 2.Ҽлеге карар рҽсми басылып чыгарга тиеш. 

          3.  Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥзем артыннан 

калдырам. 

 

 

 

 

Рҽисе                                                                                        Л. И. Зарипова 

 



2 

Лекарево авыл җирлеге советы 
карары белҽн расланды   

23 сентябрь 2019 №169 

 

 

 

 

 

ЛЕКАРЕВО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ МУНИЦИПАЛЬ 

БЕРҼМЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕНДҼ ТРАНСПОРТ 

ИНФРАСТРУКТУРАСЫН КОМПЛЕКСЛЫ ҮСТЕРҮ 

ПРОГРАММАСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



3 

Тоту 

Тоту ....................................................................................................................................... 3 

Паспорт ................................................................................................................................. 7 

1 Муниципаль берҽмлекнең транспорт инфраструктурасының хҽзерге  

торышына Характеристика ........................................................................................... 10 

1.1 Россия Федерациясенең пространство оешмасы структурасында  

Россия Федерациясе субъекты положениесен анализлау, Россия 

Федерациясе субъекты киңлеген оештыру структурасында җирлекнең 

торышын анализлау .................................................................................................... 10 

1.2 Җирлекнең социаль-икътисади характеристикасы, җирлек  

территориясендҽ шҽһҽр төзелеше эшчҽнлеге характеристикасы, шул 

исҽптҽн транспорт өлкҽсендҽге эшчҽнлек, транспорт ихтыяҗын бҽялҽү ....... 11 

1.2.1 Демографик күрсҽткечлҽр ......................................................................... 11  

1.2.2 Транспорт ихтыяҗын бҽялҽү .................................................................... 11  

1.3 Транспорт төрлҽре буенча транспорт инфраструктурасы  

эшчҽнлегенең характеристикалары һҽм эш күрсҽткечлҽре ............................... 13 

1.4 Җирлек юллары челтҽренең характеристикасы, юл хҽрҽкҽте  

параметрлары (тизлек, тыгызлык, транспорт чаралары агымнары 

хҽрҽкҽтенең составы һҽм интенсивлыгы, юллар хҽрҽкҽтен йөклҽү 

коэффициенты һҽм юл хҽрҽкҽте торышын характерлаучы башка 

күрсҽткечлҽр, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ автомобиль транспортыннан 

экологик йөклҽнеш һҽм икътисадый югалтулар), юлларны карап тоту 

сыйфатын бҽялҽү ......................................................................................................... 15 

1.5 Җирлектҽге транспорт чаралары паркы составын һҽм  

автомобильлҽштерү дҽрҽҗҽсен анализлау, парковкалар (парковка 

урыннары белҽн тҽэмин итү) ..................................................................................... 17 

1.6 Гомуми файдаланудагы транспорт чаралары эшенең характеристикасы,  

пассажирлар агымына анализны да кертеп ................................................................. 18 

1.7 Җҽяүлелҽр һҽм велосипед хҽрҽкҽте шартларының  

характеристикасы ........................................................................................................ 19 



4 

1.8 Йөк транспорт чаралары хҽрҽкҽте характеристикалары, транспорт  

чаралары коммуналь һҽм юл хезмҽтлҽре эшен бҽялҽү, ҽлеге транспорт 

чаралары өчен инфраструктура торышы .............................................................. 20 

1.9 Юл хҽрҽкҽте иминлеге дҽрҽҗҽсен анализлау ................................................. 21  

1.10 Транспорт инфраструктурасының ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ тискҽре  

йогынтысын, халыкның куркынычсызлыгын һҽм сҽламҽтлеген бҽялҽү ...... 21 

1.11 Җирлекнең транспорт инфраструктурасын үстерү һҽм урнаштыру  

шартлары һҽм перспективалары характеристикалары ..................................... 22 

1.12 Транспорт инфраструктурасы үсеше һҽм эшчҽнлеге өчен кирҽкле  

норматив-хокукый базаны бҽялҽү ............................................................................ 23 

1.13 Транспорт инфраструктурасын финанслауны бҽялҽү ................................ 23  

2.1.Җирлекнең социаль-икътисади һҽм шҽһҽр төзелеше үсеше фаразы .......... 24 

2.2. Җирлек территориясендҽ булган транспорт төрлҽре буенча 

халыкның транспорт соравын, йөк ташу күлҽмнҽрен һҽм характерын 

прогнозлау ..................................................................................................................... 26 

2.3. Транспорт төрлҽре буенча транспорт инфраструктурасы үсеше 

фаразы ............................................................................................................................ 26 

2.3.1. Автомобиль транспорты ............................................................................ 26 

2.3.2. Тимер юл транспорты ................................................................................. 27 

2.3.3. Су транспорты .............................................................................................. 27 

2.3.4. Һава транспорты.......................................................................................... 27 

2.3.5. Велосипед транспорты ................................................................................ 27 

2.4. Җирлекнең юл челтҽре үсеше фаразы ............................................................ 28 

2.5. Автомобильлҽштерү дҽрҽҗҽсен, юл хҽрҽкҽте параметрларын 

фаразлау ......................................................................................................................... 28 

2.6. Юл хҽрҽкҽте иминлеге күрсҽткечлҽренең фаразы ....................................... 29 

2.7. Транспорт инфраструктурасының ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ һҽм халык 

саулыгына тискҽре йогынтысын фаразлау ........................................................... 30 

3. Транспорт инфраструктурасын үстерүнең принципиаль вариантлары 

һҽм аларны алга таба гамҽлгҽ ашыруга тҽкъдим ителҽ торган вариантны 



5 

сайлап алу белҽн транспорт инфраструктурасын үстерүнең максатчан 

күрсҽткечлҽре (индикаторлары) буенча эрелҽндерелгҽн бҽялҽү ........................... 31 

4. Транспорт инфраструктурасы объектларын проектлау, төзү, 

реконструкциялҽү, транспорт объектларының техник-икътисадый 

параметрлары, чараларны (инвестицион проектларны) тормышка ашыру 

чиратлылыгы буенча чаралар (инвестицион проектлар) исемлеге) .................... 33 

4.2. Транспорт төрлҽре буенча транспорт инфраструктурасын үстерү 

чаралары ........................................................................................................................ 33 

4.2.1. Автомобиль транспорты ............................................................................ 33 

4.2.2. Тимер юл транспорты ................................................................................. 34 

4.2.3. Су транспорты .............................................................................................. 34 

4.2.4. Һава транспорты.......................................................................................... 34 

4.3. Гомуми файдаланудагы транспортны үстерү, транспорт-күчеп 

утыру төеннҽрен булдыру буенча чаралар ............................................................. 34 

4.4. Җиңел автомобиль транспорты өчен инфраструктураны үстерү 

чаралары, шул исҽптҽн бердҽм парковка пространствосын үстерү ................. 36 

4.5. Җҽяүлелҽр һҽм велосипед хҽрҽкҽте инфраструктурасын үстерү 

буенча чаралар. ............................................................................................................. 36 

4.6. Йөк транспорты, транспорт чаралары коммуналь һҽм юл 

хезмҽтлҽре өчен инфраструктураны үстерү буенча чаралар .............................. 37 

4.7. Җирлек юллары челтҽрен үстерү чаралары .................................................. 37 

5. Транспорт инфраструктурасын үстерү вариантын гамҽлгҽ ашыруга 

тҽкъдим ителҽ торган транспорт инфраструктурасы объектларын 

проектлау, төзү, реконструкциялҽү буенча чараларны (инвестицион 

проектларны) финанслау күлҽмнҽрен һҽм чыганакларын бҽялҽү ....................... 38 

6. Транспорт инфраструктурасын үстерү вариантын гамҽлгҽ ашыруга 

тҽкъдим ителҽ торган транспорт инфраструктурасы объектларын 

проектлау, төзү, реконструкциялҽү буенча чаралар (инвестицион 

проектлар) нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү ................................................................................ 42 

7. Институциональ үзгҽртеп корулар, транспорт инфраструктурасы 



6 

объектларын проектлау, төзү, реконструкциялҽү өлкҽсендҽ эшчҽнлекне 

хокукый һҽм мҽгълүмати тҽэмин итүне камиллҽштерү буенча тҽкъдимнҽр ..... 45 

 

  



7 

ПАСПОРТ 

Лекарево авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге территориясендҽ 

транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү программасы 

Исем 

Программалар 

Лекарево авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге 

территориясендҽ 2019-2030 елларга транспорт 

инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ программасы 

Нигез эшлҽҥ өчен 

Программалар 

- РФ Шҽһҽр төзелеше 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 Хөкҥмҽтенең «җирлеклҽрнең, шҽһҽр 

округларының транспорт инфраструктурасын комплекслы 

ҥстерҥ программаларына талҽплҽрне раслау турында " 2015 

елның 25 декабрендҽге 1440 номерлы карары»; 

- Лекарево авыл җирлеге муниципаль берҽмлегенең генераль 

планы. 

Программаның Заказчысы 

МКУ " Татарстан Республикасы ЕМР Лекарево авыл 

җирлегенең Башкарма комитеты», 423632, Татарстан 

Республикасы, Алабуга районы, Лекарево авылы, сельсовет 

урамы, 9 

Программаны Эшлҽҥче  

Программаның максатлары 

һҽм бурычлары 

Программаның максаты-Лекарево авыл җирлегенең заманча 

һҽм нҽтиҗҽле транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ, хҽрҽкҽт 

куркынычсызлыгы дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ, муниципаль берҽмлек 

халкы өчен транспорт комплексы хезмҽтлҽреннҽн файдалану 

мөмкинлеген һҽм сыйфатын кҥтҽрҥ. 
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Кҥрсҽтелгҽн максатларга ирешҥ өчен төп бурычларны хҽл 

итҽргҽ кирҽк: 

- гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын ҥстерҥ һҽм 

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)  

- норматив талҽплҽргҽ җавап бирҽ торган тукталыш 

пунктлары өлеше; 

- мҽдҽният һҽм мҽгариф объектларында вакытлыча 

парковкалар белҽн тҽэмин ителеш дҽрҽҗҽсенҽ туры килҽ; 

 гомуми файдаланудагы юллар озынлыгы, км 

Программаны тормышка 

ашыру вакыты һҽм 

этаплары 

Программаны гамҽлгҽ ашыру вакыты: 2019-2030 еллар. 

Программаны гамҽлгҽ ашыру этапларга бҥлекчҽлҽрне кҥздҽ 

тотмый. 

Транспорт 

инфраструктурасы 

объектларын (чаралар 

төркемнҽре, Ярдҽмче 

программалар, инвестицион 

проектларны) проектлау, 

төзҥ, реконструкциялҽҥ 

буенча планлаштырылган 

чараларны (инвестицион 

проектларны) 

эрелҽндерелгҽн тасвирлау) 

Ҽлеге программада тасвирланган чаралар транспорт 

чараларын файдаланучыларның, җҽяҥлелҽрнең уңайлылыгы 

һҽм куркынычсызлыгы дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥгҽ һҽм Лекарево 

авыл җирлегенең социаль-икътисади хҽлен яхшыртуга 

юнҽлдерелгҽн. 

Программаны финанслау 

кҥлҽмнҽре һҽм 

чыганаклары 

2019-2030 елларда программа чараларын гамҽлгҽ ашыру 

өчен кирҽк булган финанс чараларының гомуми кҥлҽме 

168955 мең сум тҽшкил итҽчҽк, шулардан Лекарево авыл 

җирлеге бюджеты-345,0 мең сум, җирле бюджет акчасы-

1000,0 мең сум Татарстан Республикасы бюджеты-68000,0 

мең сум, федераль бюджет-99360 мең сум, шул исҽптҽн 

елларда-99360 мең сум: 

2019 елда-12393,6 мең сум.; 
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2020 елда-1915,0 мең сум.; 

2021 елда-1585,0 мең сум.; 

2022 елда-1525 мең сум.; 

2023 елда-1525 мең сум.; 

2024-2030 елда-150011,4 мең сум. 

Программаны финанслау өчен акчалар кҥлҽме фаразланган 

характерда һҽм җирле ҥзидарҽнең вҽкиллекле органы 

тарафыннан ел саен төзҽтмҽлҽр кертелергҽ тиеш. 
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 Муниципаль берҽмлекнең транспорт инфраструктурасының 1

хҽзерге торышына Характеристика 

 Россия Федерациясенең пространство оешмасы структурасында 1.1

Россия Федерациясе субъекты положениесен анализлау, Россия 

Федерациясе субъекты киңлеген оештыру структурасында җирлекнең 

торышын анализлау 

Лекарево авыл җирлеге «Алабуга муниципаль районы «муниципаль 

берҽмлегенең һҽм аның составындагы муниципаль берҽмлеклҽрнең 

территориялҽре чиклҽрен билгелҽҥ һҽм аларның статусы турында» 2005 елның 

31 гыйнварындагы 22-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендҽ 

оештырылган. 

Лекарево авыл җирлеге составына ҽлеге закон нигезендҽ керҽ: Лекарево 

авылы (Алабуга шҽһҽреннҽн 25 км ераклыкта урнашкан административ Ҥзҽк), 

Олы Армалы авылы, Яңа Авыл һҽм Иске Армалы авылы. 

Авыл җирлеге Татарстан Республикасының төньяк–көнчыгышында, 

Алабуга муниципаль районының ҥзҽк өлешендҽ урнашкан. Лекарево авыл 

җирлеге төньякта һҽм төньяк-көнчыгышта Олы Качык авыл җирлеге, 

көнчыгышта һҽм төньяк-көнчыгышта Танай авыл җирлеге, көньяк-көнбатышта 

Алабуга муниципаль районының Морт авыл җирлеге белҽн чиктҽш. 

Лекарево авыл җирлегенең гомуми мҽйданы 6940 га тҽшкил итҽ, шул 

исҽптҽн торак пунктларның мҽйданы 382,7 га, шулардан: Лекарево авылы-193,9 

га, Олы Армалы авылы-98,9 га, яңа авыл-40,5 га һҽм Иске Армалы авылы-49,3 

га. 
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 Җирлекнең социаль-икътисади характеристикасы, җирлек 1.2

территориясендҽ шҽһҽр төзелеше эшчҽнлеге характеристикасы, шул 

исҽптҽн транспорт өлкҽсендҽге эшчҽнлек, транспорт ихтыяҗын бҽялҽү 

 Демографик күрсҽткечлҽр 1.2.1

Икътисади ҥсеш кҥрсҽткечлҽренең берсе-халык саны. Халык санын 

ҥзгҽртҥ җирлектҽ тормыш дҽрҽҗҽсе, яшҽҥ өчен территориянең җҽлеп 

итҥчҽнлеге, эшчҽнлек алып бару индикаторы булып тора. 

2019 елның 1 гыйнварына Лекарево муниципаль берҽмлегендҽ халык 

саны 640 кеше булган. Соңгы 5 елда муниципаль берҽмлекнең халык саны 

динамикасы 1 нче таблицада кҥрсҽтелгҽн. 

 

 

1 нче Таблица – Лекарево муниципаль берҽмлегендҽ халык саны 

динамикасы 

Ел 
Ике мең 

унөч 
2014 

Ике 

мең 

унбиш 

Ике мең 

уналты 

Ике мең 

унҗиде 

Ике мең 

унсигез 

Халык саны, 

кеше. 

Алты 

йөз 

егерме 

җиде 

642 649 653 643 646 

Лекаревское муниципаль берҽмлегендҽ соңгы 5 елда халык санының 

тотрыклануы кҥзҽтелҽ уртача дҽрҽҗҽдҽ сакуляр флуктуацияле 640 кеше: + 0,5 

% ка кадҽр – 1,5% ка кадҽр. 

 Транспорт ихтыяҗын бҽялҽү 1.2.2

Транспорт ихтыяҗы-аерым территориядҽ узучы социаль-икътисади 

процесслар нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн тотрыклы транспорт хҽрҽкҽте 
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кҥлҽме. Транспорт ихтыяҗы кешелҽр саны, йөк Кҥлҽме яки кҥплеге 

терминнарында вакыт берҽмлегенҽ чагылдырыла. 

Транспорт ихтыяҗы статистика мҽгълҥматлары (торак, эшкҽ яраклы 

торак, эш урыннары, студентлар саны һ.б. турында мҽгълҥматлар), шулай ук 

хҽбҽрчелҽрне сҽфҽр максатлары буенча бҥлҥ турында статистика 

мҽгълҥматлары кебек кайбер өлешлҽргҽ билгелҽнҽ. Гадҽттҽ транспорт ихтыяҗы 

дҥрт төр чыганак һҽм транспорт корреспонденцициялҽрен башкару максатлары 

белҽн формалаша: "Дом»,» Работа«,» Башкалар«,»Уку".
1
 "Башкалар «төренҽ 

мҽдҽни-көнкҥреш һҽм рекреацион корреспонденция, ягъни хезмҽт кҥрсҽтҥ 

өлкҽсендҽ эш урыннары чыганаклары яки максатлары булган корреспонденция 

керҽ. Минималь мөмкин җыелмасы катламнары ихтыяҗны ҥз эченҽ алган ике 

катлам ихтыяҗны. Бу өйдҽн эшкҽ һҽм эштҽн өйгҽ кҥчеп китҥгҽ ихтыяҗ. 

Лекарево авыл җирлеге эшкҽ яраклы яшьтҽге гражданнар саны арту 

сҽбҽпле, хҽбҽрчелҽрнең кҥпчелеге «йорт – эш» һҽм «эш – йорт»ихтыяҗына 

туры килҽ. Лекарево авыл җирлегендҽ яшҽҥче бер кешегҽ көненҽ 

корреспонденция уртача 2-3 берҽмлек тҽшкил итҽ. 

Хҽзерге вакытта гамҽлдҽ булган СНиП 2.07.01-89* «шҽһҽр төзелеше. 

Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм төзҥ» яшҽҥ урыннарыннан эш 

урыннарына кадҽр кҥчеп йөрҥ өчен шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрендҽ вакыт 

чыгымнарын билгели. Аның талҽплҽре нигезендҽ хезмҽт итҥчелҽрнең 90% өчен 

Лекарево авыл җирлеге халкы өчен эш урынына кҥчеп йөрҥ вакыты 30 

минуттан артмаска тиеш. Карала торган торак пунктның планлаштыру 

структурасы эшчелҽрне билгелҽнгҽн вакыт эчендҽ 1167 хезмҽт урыны белҽн 

тҽэмин итҽргҽ мөмкинлек бирҽ. 

                                           

 

 

1
 Якимов М. Р. транспорт планлаштыру: шҽһҽрлҽрнең транспорт модельлҽрен булдыру: монография / М. Р. 

Якимов. - М.: Логос, 2013-188 с. 
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 Транспорт төрлҽре буенча транспорт инфраструктурасы 1.3

эшчҽнлегенең характеристикалары һҽм эш күрсҽткечлҽре 

Лекаревское муниципаль берҽмлекнең транспорт системасын ҥстерҥ 

муниципаль берҽмлек халкының тормыш сыйфатын яхшырту өчен кирҽкле 

шарт булып тора. 

Автомобиль юллары челтҽренең булу һҽм торышы территориаль 

бөтенлеге 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. 

Муниципаль берҽмлекнең транспорт инфраструктурасының төп структур 

элементлары булып тора: урамнар һҽм юллар челтҽре, шулай ук аның белҽн 

бҽйле җҽмҽгать транспорты челтҽре. 

Муниципаль берҽмлекнең Лекарево һҽм башка төбҽклҽр белҽн тышкы 

транспорт-икътисадый элемтҽлҽр автомобиль (шҽхси һҽм иҗтимагый) 

транспорт төрлҽре тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

Автомобиль транспорты тышкы һҽм шҽһҽр эчендҽге пассажирлар 

ташуның шактый өлеше гамҽлгҽ ашырыла торган транспортның төп төре булып 

тора, шулай ук йөк ташуның кҥп өлеше. 

Лекарево муниципаль берҽмлегендҽ гомуми файдаланудагы автомобиль 

транспортында пассажирлар йөртҥ 102 нче Алабуга-Иске Юраш шҽһҽр яны 

муниципаль маршруты буенча 101,2 км озынлыктагы гамҽлгҽ ашырыла. 

Лекаревское муниципаль берҽмлеге территориясе буенча узучы 

Республика даими рҽвештҽ пассажирлар йөртҥнең шҽһҽр яны муниципаль 

маршрутлары схемасы 1 рҽсемдҽ кҥрсҽтелгҽн. 

Тукталыш пунктларының норматив-җҽяҥлелҽр йөри алырлык 

территориялҽренең өлеше 94 % тҽшкил итҽ. 

Тимер юл, су һҽм һава транспорт төрлҽре файдаланылмый.
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Шҽһҽр яны муниципаль маршрутларының 1 нче схемасы рҽсеме
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 Җирлек юллары челтҽренең характеристикасы, юл хҽрҽкҽте 1.4

параметрлары (тизлек, тыгызлык, транспорт чаралары агымнары 

хҽрҽкҽтенең составы һҽм интенсивлыгы, юллар хҽрҽкҽтен йөклҽү 

коэффициенты һҽм юл хҽрҽкҽте торышын характерлаучы башка 

күрсҽткечлҽр, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ автомобиль транспортыннан экологик 

йөклҽнеш һҽм икътисадый югалтулар), юлларны карап тоту сыйфатын 

бҽялҽү 

Автомобиль юллары Лекарево авыл җирлеге муниципаль берҽмлекнең 

транспорт инфраструктурасының мөһим өлеше булып тора. Алар авыл җирлеге 

территориясен Алабуга районы һҽм Татарстан Республикасы торак пунктлары, 

Лекарево авылы административ ҥзҽге белҽн бҽйли, җирлек торак 

пунктларының яшҽешен тҽэмин итҽ, кҥп очракта җирлек ҥсеше 

мөмкинлеклҽрен билгели, алар буенча йөк һҽм пассажирлар ташу гамҽлгҽ 

ашырыла. Муниципаль берҽмлекнең тотрыклы икътисадый ҥсешенҽ ирешҥ, 

җирле җитештерҥчелҽрнең конкурентлылык сҽлҽтен арттыру һҽм халыкның 

тормыш сыйфатын яхшырту мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҥ автомобиль юллары 

челтҽрен ҥстерҥ дҽрҽҗҽсенҽ бҽйле. 

Муниципаль берҽмлекнең Алабуга шҽһҽре һҽм Татарстан 

Республикасының башка торак пунктлары белҽн тышкы элемтҽ М-7 «Волга " 

Мҽскҽҥ – Владимир – Тҥбҽн Новгород – Казан – Уфа автомобиль юлы буенча 

башкарыла. 

Лекарево авыл җирлеге территориясе буенча төбҽк ҽһҽмиятендҽге 2 юл 

уза: М-7 «Волга» - Морт-Умяк-Бажениха озынлыгы 2,5 км, Алабуга-Лекарево-

3,6 км озынлыкта зур Армаллар. 

Лекарево муниципаль берҽмлегенең урам-юл челтҽренең гомуми 

озынлыгы 26,882 км тҽшкил итҽ. Урам-юл челтҽренең озынлыгы буенча 

мҽгълҥматлар 2 нче таблицада китерелгҽн. 

2 нче Таблица – Лекарево муниципаль берҽмлеге чиклҽрендҽ уза торган гомуми 

файдаланудагы юллар озынлыгы 
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№ п/п Автомобиль юлының исеме Озынлыгы, км 

Бер 
Гомуми файдаланудагы юлларның гомуми озынлыгы, 

шулардан: 
26,882 

2 федераль ҽһҽмияттҽге юллар 3,68 

3 
төбҽк ҽһҽмиятендҽге һҽм муниципальара ҽһҽмияттҽге 

юллар 
6,1 

4 җирле ҽһҽмияттҽге юллар 17,102 

Җирле ҽһҽмияттҽге гомуми файдаланудагы автомобиль юллары исемлеге 

3 нче таблицада китерелгҽн. 

3 нче Таблица – җирле ҽһҽмияттҽге гомуми файдаланудагы юллар Исемлеге СП 

Лекаревское 

№ 

п/п 
Юл исеме 

Татарс

танда 

Татарс

танда 

Татарс

танда 

Татарс

танда 

юл-

трансп

орт 

һҽлака

те 

теркҽл

гҽн 

Гомуми 

озынлыгы

-юллар, 

км 

Каплау төрлҽре буенча җир 

кишҽрлеклҽре 

ц/б ҽ/б вак таш җир 

Бер Лекарево авылы, Югары ур. V 0,24 - - - 0,24 

2 Лекарево авылы, Садовая урамы V 0,274 - - - 0,274 

3 Лекарево авылы, Комаровка урамы V 0,88 - - - 0,88 

4 Лекарево авылы, Мҽскҽҥ урамы IV 1,185 - 1,185 - - 

5 Лекарево авылы, Олы Юл урамы IV 1,443 - 1,443 - - 

6 Лекарево авылы, Биржа урамы V 0,943 0,943 - - - 

7 Лекарево авылы, Кормыш урамы V 0,68 - - - 0,68 

8 Лекарево авылы, сельсовет урамы V 0,605 0,605 - - - 

9 Лекарево авылы, Подгорная урамы V 0,46 - - - 0,46 

10 Лекарево авылы, Шаталовка урамы V 0,769 - - - 0,769 

11 Лекарево авылы, Каменский урамы V 0,241 - - - 0,241 

12 Лекарево авылы, Рябиновка урамы V 0,216 - - - 0,216 

13 Лекарево авылы, Куликовка урамы V 0,948 0,948 - - - 

14 С. Лекарево, мҽктҽп пер. V 0,194 0,194 - - - 

15 Лекарево авылы, зиратка юл V 0,257 - - 0,257 - 

16 Олы Армалы авылы, Правленская 

урамы 
V 1,507 1,33 0,177 - - 

17 Олы Армалы авылы, Ҥзҽк урамы IV 1,021 - 1,021 - - 

18 Олы Армалы авылы, Башиловка урамы V 0,667 - - - 0,667 

19 Иске Армалы авылы, Горная урамы V 0,719 - - - 0,719 

20 Иске Армалы авылы, Тынычлык урамы V 0,611 0,611 - - - 
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21 Иске Армалы авылы, Заречная урамы V 1,196 - 0,207 - 0,989 

22 Иске Армалы авылы, Томск урамы V 0,441 - - - 0,441 

23 Яңа Авыл, Садовая урамы IV 1,21 0,76 0,45 - - 

24 Яңа Авыл, Ҥзҽк ур. IV 0,395 - 0,395 - - 

Лекарей авыл җирлеге буенча ИТ:  17,102 5,391 4,878 0,257 6,576 

Лекарево авыл җирлеге муниципаль берҽмлектҽн гомуми файдалану 

юлларының төп өлеше «гадҽти типтагы юл (тиз йөрешле юл)» автомобиль 

юллары классына керҽ. V категория өчен полосаларның саны каралган – 1, 

полосасының киңлеге 4,5 метр, бҥленеш полосасы талҽп ителми, автомобиль 

юллары, велосипед һҽм җҽяҥлелҽр юллары, тимер юллар белҽн бер дҽрҽҗҽдҽ 

узу рөхсҽт ителҽ һҽм бер дҽрҽҗҽдҽ юл аркылы чыгу рөхсҽт ителҽ. 

Җирле ҽһҽмияттҽге юлларны йөклҽҥ дҽрҽҗҽсе 25 % тан артмый, иң кҥп 

йөклҽнеш М-7 «Волга» федераль ҽһҽмияттҽге юлда кҥзҽтелҽ һҽм юлларның 

ҥткҽрҥчҽнлек сҽлҽте 40% тҽшкил итҽ. 

Муниципаль берҽмлекнең урам-юл челтҽре җитешсезлегенҽ 

җҽяҥлелҽрнең хҽрҽкҽтен тҽртипкҽ салу өчен кирҽкле тротуарларның торышы 

һҽм юклыгы да канҽгатьлҽндерерлек тҥгел, шуның нҽтиҗҽсендҽ торак пунктлар 

урамнарында җҽяҥлелҽр катнашында юл-транспорт һҽлакҽтлҽре килеп чыгу 

ихтималы зур. 

 Җирлектҽге транспорт чаралары паркы составын һҽм 1.5

автомобильлҽштерү дҽрҽҗҽсен анализлау, парковкалар (парковка 

урыннары белҽн тҽэмин итү) 

Лекарево авыл җирлеге территориясендҽ транспорт чараларының актив 

паркына сан ягыннан һҽм сыйфатлы анализ ҥткҽрҥ өчен Россия Федерациясе 

Федераль салым хезмҽтенең (Россия Федерациясе Федераль салым хезмҽте) 

хисаплары кулланылды. 2018 ел нҽтиҗҽлҽре буенча җирлек транспорт 

чаралары паркының сан ягыннан характеристикалары 4 нче таблицада 

китерелгҽн. 

4 нче Таблица – Лекарево авыл җирлеге муниципаль берҽмлегенең 

транспорт чаралары паркының санлы характеристикалары 

Исем Барлыгы, ед. Оешмалар Гражданнар 
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милкендҽ, бер. милкендҽ, бер. 

Бер 2 3 4 

Транспорт чаралары, барлыгы, 

шул исҽптҽн: 
285 34 251 

 

Tüşämä дҽвамы 4 

Бер 2 3 4 

җиңел автомобильлҽр 235 12 223 

мотоцикллар, моторлерлар 3 0 3 

автобуслар 2 0 2 

йөк автомобильлҽре 23 0 23 

Таблицадан кҥренгҽнчҽ, авыл җирлеге территориясендҽ теркҽлгҽн 

транспорт чараларының бер өлешен җиңел автомобильлҽр тҽшкил итҽ. 

Транспорт чараларын кую һҽм тукталышлар өчен урыннар урнаштыру 

параметрлары буенча алынган мҽгълҥматны анализлау парковка киңлегенҽ 

ихтыяҗны канҽгатьлҽндерҥ дҽрҽҗҽсен һҽм юл челтҽренҽ йөклҽнешне бҽялҽргҽ 

мөмкинлек бирҽчҽк. 

Лекарево авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге буенча 2018 елга 

автомобильлҽр саны 1000 кешегҽ 445 автомобиль тҽшкил итҽ. 

Муниципаль берҽмлек территориясендҽ автотранспортны саклау җирлек 

халкын җҽлеп итҥ объектлары чиклҽрендҽ дҽ башкарыла. 

Ҥткҽрелгҽн исҽп-хисап нигезендҽ ТС вакытлыча саклау өчен машина-

урынга булган ихтыяҗ «Лекарево урта гомуми белем бирҥ мҽктҽбендҽ» 5 

машина урыны һҽм ҽрмҽн авыл клубы мҽдҽният объектыннан 40 машина 

урыны кҥлҽмендҽ дефицит ачыкланган. 

 Гомуми файдаланудагы транспорт чаралары эшенең 1.6

характеристикасы, пассажирлар агымына анализны да кертеп 

Маршрут пассажирлар ташу системасы инфраструктурасының иң мөһим 

компонентларының берсе-тукталыш пунктлары. Пассажирлар ягыннан да, 

пассажирлар йөртҥне гамҽлгҽ ашыручы машина йөртҥчелҽр өчен дҽ, юл 
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хҽрҽкҽтендҽ катнашучы башка кешелҽр өчен дҽ аларны куркынычсыз һҽм 

уңайлы итеп эксплуатациялҽҥ өчен җҽмҽгать транспорты тукталышларын 

төзегҽндҽ «гомуми файдаланудагы автомобиль юллары " ГОСТ Р 52766-2007 

талҽплҽрен ҥтҽргҽ кирҽк. Төзеклҽндерҥ элементлары. Гомуми талҽплҽр» һҽм 

халыкның төрле төркемнҽре өчен уңайлы шартларны исҽпкҽ алып, тукталыш 

пунктларын төзеклҽндерҥ буенча юл хезмҽтлҽре эшен регламентлаучы башка 

норматив документлар. 

5 нче таблицада тикшерелҽ торган муниципаль берҽмлекнең тукталыш 

пунктларын төзеклҽндерҥ буенча мҽгълҥматлар китерелгҽн. 

5 нче Таблица – Лекарево МБ территориясендҽ җҽмҽгать транспорты 

тукталышларын төзеклҽндерҥ 

№ 

п/п 
Исем Уң-сул 

Автобус-

павильон 
Мҽйданчык 

Тукталыш 

мҽйданчыгы 

Тукталыш 

билгесе 

Аннан-

моннан 
Җҽяҥле кичҥ 

Бер 
Н. П. 

Лекарево 
Туры + + + - + + 

2 

Н. Б. 

Армалы 

Бистҽсе 

Кире + + + - - + 

 Җҽяүлелҽр һҽм велосипед хҽрҽкҽте шартларының 1.7

характеристикасы 

Җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽте корреспондентларның иң яхшы төре булып тора, 

чөнки 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 өчен урам-юл челтҽрен юл 

хҽрҽкҽтен оештыруның тиешле техник чараларыннан файдаланып, кирҽкле 

җҽяҥлелҽр элемтҽсе белҽн тҽэмин итҽргҽ кирҽк. 

Лекарево муниципаль берҽмлеге урамнары һҽм юллары тротуар һҽм 

җҽяҥлелҽр юллары белҽн тҽэмин ителмҽгҽн. Җирлек урам челтҽрен заманча 

җҽяҥлелҽр инфраструктурасы белҽн тҽэмин итҥ кайбер бурычларны хҽл итҽргҽ 
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мөмкинлек бирҽчҽк:- 

- җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽтенең куркынычсызлык дҽрҽҗҽсен һҽм уңайлылыгын 

арттыру; 

- җирлек торак пунктларының җҽяҥлелҽр өчен ҥтемлелеген тҽэмин итҥ; 

- җирлек халкының җҽяҥ хезмҽт миграциялҽренең сыйфатын, ягъни 

хезмҽт кушымталар урынына кадҽр хҽрҽкҽт итҥ сыйфатын арттыру; 

- мҽдҽни-көнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ объектларының җҽяҥлелҽр өчен 

ҥтемлелеген тҽэмин итҥ; 

- җирлек торак пунктлары эчендҽ җҽяҥлелҽр элемтҽсен арттыру; 

- туризмны ҥстерҥ һҽм рекреациялҽҥ максатларында тарихи-ландшафт 

комплексларын җҽяҥлелҽр өчен маршрутлар белҽн тҽэмин итҥ. 

Велосипед хҽрҽкҽте җҽяҥлелҽр өчен дҽ йөрҥ өстенлеклҽренҽ ия, өстҽвенҽ, 

ерак араларга хҽрҽкҽт итҽргҽ мөмкинлек бирҽ. Муниципаль берҽмлек 

территориясендҽ велосипед хҽрҽкҽте өчен махсус юллар каралмаган. 

Велосипедчылар хҽрҽкҽте юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽре талҽплҽренҽ туры китереп 

гомуми файдаланудагы юллар буенча гамҽлгҽ ашырыла. 

 Йөк транспорт чаралары хҽрҽкҽте характеристикалары, 1.8

транспорт чаралары коммуналь һҽм юл хезмҽтлҽре эшен бҽялҽү, ҽлеге 

транспорт чаралары өчен инфраструктура торышы 

Йөк транспорты йөклҽрне җитештерҥ урыныннан куллану урынына 

кҥчерҥ өчен төп транспорт төре булып тора. Торак пунктларда йөк 

транспорты хҽрҽкҽтенең төп маршрутлары поселок юллары, шулай ук ҥзҽк 

урамнар буйлап уза, шул рҽвешле һава пычрану дҽрҽҗҽсен киметҥ, авыл 

җирлегенең юл-транспорт челтҽренҽ йөклҽнешне киметҥ һҽм авария 

дҽрҽҗҽсе өчен шартлар тудырыла. 

Муниципаль берҽмлектҽ йөк транспорты хҽрҽкҽтенең төп маршрутлары 

М-7 " Волга «автомобиль юлы буенча уза. 
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 Юл хҽрҽкҽте иминлеге дҽрҽҗҽсен анализлау 1.9

Юл-транспорт һҽлакҽтлҽре турындагы мҽгълҥматларны һҽрьяклап 

анализлау юл хҽрҽкҽте иминлеген оештыру һҽм тҽэмин итҥ буенча эшнең иң 

мөһим өлешлҽренең берсе булып тора. 

Бҥгенге көндҽ автомобиль юлларында авариялелек проблемасы транспорт 

чаралары паркы артуга, юл-транспорт инфраструктурасында катнашучылар 

ихтыяҗларына туры килмҽҥгҽ һҽм машина йөртҥчелҽр 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 бурычларыннан берсе 

булып тора. 

 Транспорт инфраструктурасының ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ 1.10

тискҽре йогынтысын, халыкның куркынычсызлыгын һҽм сҽламҽтлеген 

бҽялҽү 

Автомобиль транспорты һҽм автотранспорт комплексы 

инфраструктурасы ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычратуның төп чыганакларына 

карый. 

Һава бассейнының автотранспорт ташлары белҽн пычрануының төп 

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) төп компоненты – 

углерод окисе (угар газ) – кеше, хайваннар өчен куркыныч, концентрациягҽ 

бҽйле рҽвештҽ, төрле дҽрҽҗҽдҽге агулану тудыра. Автомобильлҽр һҽм 
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пычраткыч матдҽлҽр матдҽлҽр чыгаруы ярдҽмендҽ һавада яңа матдҽлҽр, 

агрессив матдҽлҽр барлыкка килергҽ мөмкин. Автомобиль юлларына якын-тирҽ 

территориялҽрдҽ су, туфрак һҽм ҥсемлеклҽр канцероген матдҽлҽр йөртҥче 

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

ашату мөмкин 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 төзеклҽндерҥ, двигательлҽрнең эшен контрольдҽ тоту тора. 

Һава пробаларының гомуми саныннан 50% тан артыгы 

автомагистральлҽрдҽ алынган пробалар тҽшкил итҽ. 

 Җирлекнең транспорт инфраструктурасын үстерү һҽм 1.11

урнаштыру шартлары һҽм перспективалары характеристикалары 

Лекарево авыл җирлегенең транспорт инфраструктурасы гомуми 

файдаланудагы автомобиль юллары, 1автомобиль һҽм җҽяҥлелҽр кҥпере, юл 

буе сервисы объектлары белҽн тҽкъдим ителгҽн. 

Лекарево авыл җирлеге территориясе буенча уза торган гомуми 

файдаланудагы юлларның гомуми озынлыгы 26,882 км тҽшкил итҽ. М-7 " 

Волга «федераль ҽһҽмияттҽге юлның башка юллар белҽн кисешҥе төрле 

дҽрҽҗҽдҽ башкарылган, торак пунктларга керҥ юлында кҥчмҽ-тизйөрешле 

полосалар оештырылган, бу юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҽ һҽм 

конфликтлы хҽллҽр килеп чыгуны минимумга кертҽ. 

Муниципаль берҽмлек территориясе чиклҽрендҽ гомуми файдаланудагы 

автомобиль юлларында авариялелек дҽрҽҗҽсе чагыштырмача зур тҥгел, 

социаль куркыныч 100 мең кешегҽ 9,4 кеше тҽшкил итҽ. 

Килҽчҽктҽ Лекарево авыл җирлеге территориясендҽ уза торган Казан-

Алабуга гомуми файдаланудагы тимер юл төзелеше планлаштырыла. Тимер юл 

буйлап пассажирлар ташудан тыш куркыныч йөк ташырга мөмкин: Алабуга 

районына да, шулай ук Татарстан Республикасының башка районнарына да 
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химик реагентлар, газ, бензин һҽм башка нефть продуктлары керҽ. 

 Транспорт инфраструктурасы үсеше һҽм эшчҽнлеге өчен 1.12

кирҽкле норматив-хокукый базаны бҽялҽү 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Лекарево авыл 

җирлеге муниципаль берҽмлекнең транспорт инфраструктурасы эшчҽнлеге һҽм 

ҥсеше белҽн бҽйле рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

- Россия Федерациясе шҽһҽр төзелеше 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 Хөкҥмҽтенең «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; 

- Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Лекарево 

муниципаль берҽмлегенең халык депутатлары Советының 2016 елның 20 

октябрендҽге 49 номерлы карары белҽн расланган генераль планы 

Татарстан Республикасы Алабуга районы Лекарево муниципаль 

берҽмлегенең транспорт инфраструктурасы эшчҽнлеге һҽм ҥсеше өчен кирҽкле 

норматив-хокукый база формалаштырылган. 

 Транспорт инфраструктурасын финанслауны бҽялҽү 1.13

Татарстан Республикасы Алабуга районы Лекарево авыл җирлеге Советы 

тарафыннан «Лекарево авыл җирлегенең 2019 елга һҽм 2020-2021 еллар план 

чорына бюджеты турында " Карар кабул ителде. 

Карар кысаларында авыл җирлеге чиклҽрендҽ автомобиль юлларын һҽм 
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инженерлык корылмаларын төзҥ һҽм карап тоту кҥздҽ тотыла. 

Финанслау чыганаклары-муниципаль берҽмлек акчалары. Гамҽлгҽ ашыру 

өчен еллар буенча финанслау каралган: 

- 2019 ел-50,0 мең сум. 

- 2020 ел-25,0 мең сум. 

- 2021 ел-25,0 мең сум. 

2.Муниципаль берҽмлек территориясендҽ транспорт ихтыяҗы 

фаразын эшлҽү, халыкны күчерү һҽм йөк ташу күлҽмнҽрен һҽм 

характерын үзгҽртү. 

2.1.Җирлекнең социаль-икътисади һҽм шҽһҽр төзелеше үсеше 

фаразы 

Демографик сҽясҽт, шул исҽптҽн республика муниципаль районнары һҽм 

шҽһҽрлҽренҽ карата халык саны фаразын Татарстан Республикасы Икътисад 

министрлыгы билгели. Алабуга районының шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽре 

киселешендҽ халык саны фаразы Алабуга муниципаль районының 

территориаль планлаштыру схемасы кысаларында, Татарстан Республикасы 

Икътисад министрлыгы тарафыннан бирелгҽн район халкының гомуми саны 

фаразын исҽпкҽ алып, башкарылды. 

Бу очракта Лекарево авыл җирлегенең генераль планы Алабуга 

муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы кысаларында 

эшлҽнгҽн бөтен җирлек һҽм аның составындагы торак пунктларның гомуми 

халык саны фаразын исҽпкҽ ала һҽм территориаль планлаштыру документлары 

ҥтҽлгҽндҽ аңа юнҽлеш бирҽ. 

Ҽлеге демографик фараз буенча, Лекарево авыл җирлегенең халык саны 

беренче чиратта (2020 ел) 721 кеше тҽшкил итҽчҽк, исҽп – хисап чорына (2030 

ел) - 783 кеше. 

Лекарево авыл җирлеге халкының торак пунктларга бҥленеше белҽн 

фаразлары 7 нче таблицада кҥрсҽтелгҽн. 

7 нче Таблица – Лекарево авыл җирлегенең халык саны фаразлары 
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Исем 2020 ел. 2025 ел. 2030 ел. 2035 ел. 

Лекарево авыл җирлеге, шул исҽптҽн: 721 755 789 783 

Лекарево авылы 476 514 552 552 

Олы Армалы авылы 168 163 158 153 

Яңа Авыл 41 41 42 41 

Иске Армалы авылы 36 37 37 37 

Яңа торак төзелеше мҽйданнары Лекарево, Олы Армалы, Яңа Авыл һҽм 

Иске Армалы авылларында Алабуга муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемасы чаралары нигезендҽ каралган. 

Лекарево авыл җирлегенең генераль планы белҽн яңа торак төзелеше 

өчен 48,6 га территория каралган, шулардан Лекарево авылында – 16,0 га, Олы 

Армалы авылында – 23,7 га, яңа авыл – 4,4 га һҽм Иске Армалы авылында – 4,5 

га. 

Беренче чиратта шҽхси торак төзелеше өчен Генераль планны тормышка 

ашыру өчен җирлектҽ 19,7 гектар территория каралган, шуларның 19,7 гектары-

шҽхси торак төзелеше өчен: 

- Лекарево авылында-5,9 га, ҽлеге территориялҽрдҽ торак төзелеше 

якынча 2212,5 кв. м тҽшкил итҽчҽк (15 участок); 

- Олы Армалы авылында-9,9 га, ҽлеге территориялҽрдҽ торак төзелеше 

якынча 3713 кв. м тҽшкил итҽчҽк (25 участок); 

- Яңа Авыл-1,9 га, ҽлеге территориялҽрдҽ торак төзелеше якынча 713 кв. 

м тҽшкил итҽчҽк (5 участок); 

- Иске Армалы авылында-2,0 га, ҽлеге территориялҽрдҽ торак төзелеше 

якынча 750 кв. м тҽшкил итҽчҽк (5 участок). 

2021-2035 елларда җирлектҽ шҽхси торак төзелеше өчен 28,9 га 

территория каралган, шул исҽптҽн: 

- Лекарево авылында-10,1 га, ҽлеге территориялҽрдҽ торак төзелеше 

якынча 3787,5 кв. м тҽшкил итҽчҽк (25 участок); 

- Олы Армалы авылында-13,8 га, ҽлеге территориялҽрдҽ торак төзелеше 

якынча 5175 кв. м тҽшкил итҽчҽк (35 участок); 
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- Яңа Авыл-2,5 га, ҽлеге территориялҽрдҽ торак төзелеше якынча 938 кв. 

м тҽшкил итҽчҽк (6 участок); 

- Иске Армалы авылында-2,5 га, ҽлеге территориялҽрдҽ торак төзелеше 

якынча 938 кв. м тҽшкил итҽчҽк (6 участок). 

2030 елга, торак территориялҽрне ҥстерҥ буенча тҽкъдим ителгҽн барлык 

чараларны гамҽлгҽ ашыру шарты белҽн, авыл җирлеге торак фондының гомуми 

кҥлҽме 33,33 мең кв.м. га кадҽр артырга тиеш, фаразланган чорда торак фонды 

ҥсеше 18,19 мең кв. м. тҽшкил итҽргҽ тиеш. 

2.2. Җирлек территориясендҽ булган транспорт төрлҽре буенча 

халыкның транспорт соравын, йөк ташу күлҽмнҽрен һҽм 

характерын прогнозлау 

Авыл җирлегендҽ чагыштырмача тотрыклы демографик һҽм социаль-

икътисадый вҽзгыять реаль алшартларның булмавы турында хисап чорында 

муниципаль берҽмлек территориясендҽ халыкның транспорт соравын, хҽрҽкҽт 

кҥлҽмнҽрен һҽм характерын сизелерлек ҥзгҽртҥгҽ нҽтиҗҽ ясарга мөмкинлек 

бирҽ. 

Авыл җирлеге территориясендҽ транспортның төп төре-автомобиль 

транспортында йөк ташу кҥлҽме тотрыклы. Лекарево муниципаль берҽмлеге 

территориясе буенча М-7 федераль ҽһҽмияттҽге гомуми файдаланудагы 

автомобиль юлы уза, ул җирлекнең транспорт планлаштыру ҥзҽге булып тора, 

шулай ук региональ ҽһҽмияттҽге гомуми файдаланудагы ике автомобиль юлы: 

М-7 "Волга" -Морт-Умяк-Бажениха һҽм Алабуга-Лекарево-зур Армаллар. 

2.3. Транспорт төрлҽре буенча транспорт инфраструктурасы 

үсеше фаразы 

2.3.1. Автомобиль транспорты 

Лекарево авыл җирлеге территориясендҽ юл буе сервисы объектларын 

урнаштыру һҽм парковка пространствосын ҥстерҥ буенча дҽҥлҽт һҽм җирле 
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дҽрҽҗҽдҽге стратегик һҽм территориаль планлаштыру документлары 

каралмаган. 

Ҥткҽрелгҽн исҽп-хисап нигезендҽ ТС вакытлыча саклау өчен машина-

урынга булган ихтыяҗ «Лекарево урта гомуми белем бирҥ мҽктҽбендҽ» 5 

машина урыны һҽм ҽрмҽн авыл клубы мҽдҽният объектыннан 40 машина 

урыны кҥлҽмендҽ дефицит ачыкланган. 

Авыл җирлегенең юл челтҽре ҥсеше фаразы ҽлеге ПКРТИ бҥлегенең 2.4 

бҥлекчҽсендҽ каралды. 

2.3.2. Тимер юл транспорты 

Килҽчҽктҽ Лекарево авыл җирлеге территориясендҽ уза торган Казан-

Алабуга гомуми файдаланудагы тимер юл төзелеше планлаштырыла. Тимер юл 

буйлап пассажирлар ташудан тыш куркыныч йөк ташырга мөмкин: Алабуга 

районына да, шулай ук Татарстан Республикасының башка районнарына да 

химик реагентлар, газ, бензин һҽм башка нефть продуктлары керҽ. 

2.3.3. Су транспорты 

Муниципаль берҽмлек территориясендҽ су транспортын ҥстерҥ буенча 

дҽҥлҽт һҽм җирле дҽрҽҗҽдҽге чараларның стратегик һҽм территориаль 

планлаштыру документлары белҽн Лекаревское каралмаган. 

2.3.4. Һава транспорты 

Авыл җирлеге территориясендҽ М-7 " Волга «федераль ҽһҽмияттҽге 

автомобиль юлының юл буе полосасы чиклҽрендҽ юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽрендҽ зыян кҥрҥчелҽрне транспорт белҽн тҽэмин итҥ өчен кирҽкле 

вертолет мҽйданчыгы төзҥ тҽкъдим ителҽ. 

2.3.5. Велосипед транспорты 

Лекарево авыл җирлеге территориясендҽ велосипедта йөрҥ өчен махсус 
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юллар каралмаган. Велосипедчылар хҽрҽкҽте юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽре 

талҽплҽренҽ туры китереп гомуми файдаланудагы юллар буенча гамҽлгҽ 

ашырыла. 

2.4. Җирлекнең юл челтҽре үсеше фаразы 

Лекарево авыл җирлегенең генераль планы белҽн юл челтҽрен ҥстерҥ 

буенча тҥбҽндҽге чаралар каралган: 

- 3,68 км озынлыктагы М-7 «Волга " автомобиль юлы участогын 

реконструкциялҽҥ; 

- иске Армалы авылына килҥ урыны 0,89 км озынлыктагы җирле 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлы төзелеше; 

- Олы Армалы авылында 0,8 км озынлыктагы биотермик чокырга керҥ 

җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлы төзелеше; 

- яңа торак төзелеше мҽйданчыкларында урамнар һҽм юллар төзҥ 

озынлыгы 3,0 км; 

- 8,0 км озынлыктагы торак төзелеше территориясендҽ урамнарны һҽм 

юлларны реконструкциялҽҥ. 

2.5. Автомобильлҽштерү дҽрҽҗҽсен, юл хҽрҽкҽте параметрларын 

фаразлау 

Татарстан Республикасы торак пунктлары өчен автомобильлҽштерҥ 

дҽрҽҗҽсенең фаразы «Татарстан Республикасының шҽһҽр төзелешен 

проектлаштыру буенча республика нормативларында " бар. Фаразланган 

мҽгълҥматлар базасында 2030 елга кадҽр озак сроклы чорга муниципаль 

берҽмлек халкының Лекарево шҽхси җиңел автомобильлҽр белҽн тҽэмин ителҥе 

турында фаразларга мөмкин: 

- 2020 елда-450 җиңел автомобиль; 

- 2030 елда-490 җиңел автомобиль. 

Юл хҽрҽкҽте параметрларын билгелҽҥ юлда авариялҽрне киметҥ буенча 
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чараларны билгелҽгҽндҽ, шулай ук юл чатында юл хҽрҽкҽтен җайга салуны 

камиллҽштерҥ өчен аерылгысыз өлеш булып тора. Юл хҽрҽкҽтенең төп 

параметрларына тҥбҽндҽгелҽр керҽ:: хҽрҽкҽт интенсивлыгы, Яшел сигналга 

килҥ интенсивлыгы, транспорт агымының составын китерҥнең динамик 

коэффициенты, автомобильлҽр чиратының кимҥ интервалы, хҽрҽкҽт итҥ 

полосасының йөклҽҥ коэффициенты, циклда яшел сигнал өлеше, чират арту 

коэффициенты, автомобильлҽрдҽ һҽм метрларда чиратның уртача озынлыгы, 

автомобиль тукталышларының чагыштырма саны, туктаусыз узу 

коэффициенты. 

Булган хҽлне һҽм социаль-икътисадый ҥсешнең килеп туган трендларын 

анализлау җирлектҽ юл хҽрҽкҽте параметрларының шактый ҥзгҽрҥе 

фаразланмый, юл челтҽренең тыгызлыгы сизелерлек ҥзгҽрмҽячҽк, дигҽн нҽтиҗҽ 

ясарга мөмкинлек бирҽ. 

2.6. Юл хҽрҽкҽте иминлеге күрсҽткечлҽренең фаразы 

Килҽчҽктҽ тҥбҽндҽге сҽбҽплҽр аркасында хҽл начарланырга мөмкин: 

- 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 өчен, кирҽк: 

- Лекарево 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, хокукны 

арттыру һҽм куркыныч тҽртипне кисҽтҥ; 

- комплекслы схемалар һҽм юл хҽрҽкҽтен оештыру проектларын эшлҽҥ 

һҽм алар тарафыннан каралган чараларны гамҽлгҽ ашыру исҽбенҽ юл хҽрҽкҽтен 
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оештыру дҽрҽҗҽсен арттыру. 

Ҽгҽр дҽ исҽп-хисап чорында ҽлеге чаралар гамҽлгҽ ашырыла икҽн, юл 

хҽрҽкҽте иминлеге кҥрсҽткечлҽрен фаразлау уңай. Хисап чорына ҽлеге 

кҥрсҽткечлҽрнең гамҽлдҽге кыйммҽтлҽрен саклап калу кҥздҽ тотыла: елга 2-4 

юл-транспорт һҽлакҽте, 2-4 яраланган, 0-1 һҽлак булган. 

2.7. Транспорт инфраструктурасының ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ һҽм халык 

саулыгына тискҽре йогынтысын фаразлау 

Транспорт инфраструктурасының ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ зарарлы йогынтыны 

киметҥ өлкҽсендҽге бурычлары булып тора: 

- транспортның кеше саулыгына зарарлы йогынтысын киметҥ 

транспортның барлык төрлҽрендҽ дҽ йогынты ясау кҥлҽмнҽрен, чыгарып 

ташлау һҽм ташландык суларны агызу кҥлҽмен киметҥ хисабына киметелде; 

- транспорт чараларының ягулыкның экологик чиста төрлҽренҽ кҥчҥен 

мотивациялҽҥ. 

Транспортның ҽйлҽнҽ тирҽ мохиткҽ зарарлы йогынтысын киметҥ һҽм 

барлыкка килгҽн зыяннарны киметҥ өчен кирҽк: 

- транспортның һава һҽм су тирҽлегенҽ һҽм кеше саулыгына экологик 

куркынычсыз транспорт чараларын куллану хисабына зарарлы йогынтысын 

киметҥ; 

- альтернатив чыганакларда (нефть чыгышы булмаган) ягулык-

энергетика ресурсларында эшлҽҥче транспорт чараларын куллануны 

стимуллаштыру. 

Транспорт-юл комплексының ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ тискҽре йогынтысын 

киметҥ өчен 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 мөмкинлек 

бирҽ торган карап тотуның яңа алымнарын эшлҽҥ һҽм гамҽлгҽ кертҥ; 
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- автомобиль юлларын ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне зарарлы йогынтылардан 

саклау чаралары белҽн төзеклҽндерҥ, шул исҽптҽн тавыш йогынтысы 

дҽрҽҗҽсен киметҥ һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ территориялҽр пычрану өчен 

автомагистраль буенда ясалма һҽм ҥсемлек барьерларын куллануны да кертеп. 

Аерым игътибар Федераль (М-7 «Волга»), төбҽк («М-7 "Волга"-Морт-

Умяк-Бажениха» һҽм «Алабуга-Лекарево-Олы Армалы») юлларына 

бирелҽчҽк, чөнки нҽкъ менҽ алар өлешенҽ җирлек территориясендҽ узучы 

транспорт агымнары кҥлҽменең шактый өлеше туры килҽ. Китерелгҽн 

автотрассалар транс ягыннан тискҽре йогынты ясауның төп 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 

төзеклҽндерҥгҽ кҥчҥ хисабына киметҥ фаразлана. 

3. Транспорт инфраструктурасын үстерүнең принципиаль 

вариантлары һҽм аларны алга таба гамҽлгҽ ашыруга тҽкъдим ителҽ 

торган вариантны сайлап алу белҽн транспорт инфраструктурасын 

үстерүнең максатчан күрсҽткечлҽре (индикаторлары) буенча 

эрелҽндерелгҽн бҽялҽү 

Татарстан Республикасы һҽм Алабуга муниципаль районының социаль-

икътисади ҥсеш стратегиялҽре тарафыннан мөмкин булган өч сценарий карала. 

Төп сценарий икътисадның тотрыклы, планлы ҥсешен, район өчен уңай 

ҥсеш темпларын кҥздҽ тота. 2019 елдан 2030 елга кадҽр тулаем территориаль 

продукт (ВТП) ҥсешенең җыелган темпы уңайлы дөнья икътисадый вҽзгыяте 

фонында 1,7 тапкыр арту фаразлана. «Алабуга " махсус икътисади зонасын 

ҥстерҥ хисабына предприятиелҽр хезмҽткҽрлҽре саны 2019 елдан 2030 елга 

кадҽр 15 % ка артачак. Халык саны да тотрыклы ҥсҽчҽк. Җитештерҥчҽнлек 2019 

ел белҽн чагыштырганда 2030 елда 1,85 тапкыр артачак. Инновацион 



32 

җитештерҥ өлеше 2030 елда 5,7% тан 15% ка кадҽр артачак. 2030 елга карата 

ВТПДА кече һҽм урта бизнес өлешен 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% ҥсеш алган туристлар саны арта, бизнес өчен 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 Дөнья икътисадый хҽлен яхшырту 

тенденциялҽренҽ нигезлҽнҽ, Алабуга шҽһҽре икътисадының динамик ҥсеше 

белҽн характерлана. 

Тулаем территориаль продукт югарырак темплар белҽн арта, 2030 елда 

ҥсеш темпы 2019 ел белҽн чагыштырганда 1,9 % тҽшкил итҽчҽк. Сҽнҽгать, авыл 

хуҗалыгы актив ҥсҽ, торак төзелеше алып барыла. Халыкның тормыш сыйфаты 

яхшыра. 

Системалы рҽвештҽ спорт белҽн шөгыльлҽнҥчелҽр дҽрҽҗҽсе елдан - ел 3-

4 % ка арта һҽм 2030 елга 41 % 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 өлеше 2030 елда 35 % 

ка җитҽ, ҽмма икътисадның төп көч булып эшкҽртҥ сҽнҽгатенең эре 

предприятиелҽре кала. 

Инерцион сценарий муниципаль берҽмлекнең икътисади ҥсеш темплары 

тҥбҽн булган дөнья икътисадының тышкы факторларының сизелерлек 

йогынтысын кҥз алдында тота. Тулаем территориаль продукт ҥсҽ, ҽмма шактый 
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тҥбҽн темплар белҽн. Предприятиелҽр кыенлыклар кичерҥен дҽвам итҽ. Чит ил 

чималына бҽйле кайбер производстволарны ябу мөмкин. ВТПДА кече һҽм урта 

бизнес өлеше кими. Эшсезлек дҽрҽҗҽсе югары дҽрҽҗҽдҽ, һҽм 2020 нче елдан 

гына да кимҥ фаразлана. Районның ҥз-ҥзен тҽэмин итҥ дҽрҽҗҽсе тҥбҽн. 

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 өлеше якынча 5 % дҽрҽҗҽсендҽ саклана, 2030 елга 

кадҽр 5,7% ка кадҽр, «Алабуга»ППТ МИЗ ҥсеше аркасында. 

4. Транспорт инфраструктурасы объектларын проектлау, төзү, 

реконструкциялҽү, транспорт объектларының техник-икътисадый 

параметрлары, чараларны (инвестицион проектларны) тормышка ашыру 

чиратлылыгы буенча чаралар (инвестицион проектлар) исемлеге) 

4.2. Транспорт төрлҽре буенча транспорт инфраструктурасын үстерү 

чаралары 

4.2.1. Автомобиль транспорты 

Муниципаль берҽмлек территориясендҽ юл буе сервисы объектларын 

урнаштыру һҽм парковка пространствосын ҥстерҥ буенча чаралар дҽҥлҽт һҽм 

җирле дҽрҽҗҽдҽге стратегик һҽм территориаль планлаштыру документлары 

белҽн Лекарево каралмаган. 

Ҥткҽрелгҽн исҽп-хисап нигезендҽ ТС вакытлыча саклау өчен машина-

урынга булган ихтыяҗ «Лекарево урта гомуми белем бирҥ мҽктҽбендҽ» 5 

машина урыны һҽм ҽрмҽн авыл клубы мҽдҽният объектыннан 40 машина 

урыны кҥлҽмендҽ дефицит ачыкланган. 

Авыл җирлеге юллары челтҽрен ҥстерҥ буенча чаралар ҽлеге 

ПКРТИНЫҢ 4.6 бҥлекчҽсендҽ каралды. 
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4.2.2. Тимер юл транспорты 

Килҽчҽктҽ Лекарево авыл җирлеге территориясендҽ уза торган Казан-

Алабуга гомуми файдаланудагы тимер юл төзелеше планлаштырыла. Тимер юл 

буйлап пассажирлар ташудан тыш куркыныч йөк ташырга мөмкин: Алабуга 

районына да, шулай ук Татарстан Республикасының башка районнарына да 

химик реагентлар, газ, бензин һҽм башка нефть продуктлары керҽ. 

4.2.3. Су транспорты 

Су транспорты буенча транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ чаралары 

җирле бюджет чараларының җитҽрлек булмавы һҽм ҽлеге юнҽлешлҽрнең ҥсеш 

перспективалары булмау аркасында планлаштырылмый. 

4.2.4. Һава транспорты 

Авыл җирлеге территориясендҽ М-7 " Волга «федераль ҽһҽмияттҽге 

автомобиль юлының юл буе полосасы чиклҽрендҽ юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽрендҽ зыян кҥрҥчелҽрне транспорт белҽн тҽэмин итҥ өчен кирҽкле 

вертолет мҽйданчыгы төзҥ тҽкъдим ителҽ. 

4.3. Гомуми файдаланудагы транспортны үстерү, транспорт-күчеп 

утыру төеннҽрен булдыру буенча чаралар 

Хҽзерге вакытта гомуми файдаланудагы автомобиль пассажир 

транспортында халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥнең гамҽлдҽге системасы Лекарево 

муниципаль районында яшҽҥчелҽрнең транспорт хезмҽтлҽренҽ булган 

ихтыяҗын канҽгатьлҽндерҽ. 

Җҽмҽгать транспортының ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ тискҽре йогынтысын киметҥ 

өчен автомобиль йөртҥ дҽрҽҗҽсен арттыру шартларында хҽрҽкҽт составының 

ягулыкның альтернатив төрлҽренҽ кҥчҥе кирҽк. Хҽзерге вакытта «автомобиль, 

тимер юл, диңгез, елга, авиация транспорты һҽм махсус билгелҽнештҽге 

техника буенча аерым ярдҽмче программаларга бҥлҥ белҽн газ-мотор 
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техникасын гамҽлгҽ кертҥ» дҽҥлҽт программасы эшлҽнде, аның кысаларында 

экологик кҥрсҽткечлҽр югары булган транспорт техникасыннан өстенлекле 

файдалануны икътисадый стимуллаштыру планлаштырылган. 

Тикшерҥ кҥрсҽткҽнчҽ, тикшерелҽ торган муниципаль берҽмлек 

территориясендҽ җҽмҽгать транспорты тукталышларын төзеклҽндерҥ буенча 

чаралар комплексы ҥткҽрҥ зарур. 8 нче таблицада Лекаревское муниципаль 

берҽмлеге территориясендҽ тукталыш пунктларын норматив хҽлгҽ китерҥ 

буенча чаралар исемлеге тҽкъдим ителде. 

8 нче Таблица-гомуми файдаланудагы автомобиль маршрут транспортының 

тукталыш пунктларын төзеклҽндерҥ буенча чаралар 

№ Чара Сан Тукталыш пункты исеме 

Бер Тукталыш билгелҽрен урнаштыру 2 
Н. п. Лекарево, Н. Б. Армалы 

Бистҽсе 

2 Яктырту Бер Н. Б. Армалы Бистҽсе 

Тукталыш пунктларын төзеклҽндерҥ буенча чаралар «гомуми 

файдаланудагы автомобиль юллары " Р 52766-2007 ГОСТ нигезендҽ 

ҥткҽрелергҽ тиеш. Төзеклҽндерҥ элементлары. Гомуми талҽплҽр». 

Җҽмҽгать транспорты тукталышларын төзеклҽндерҥ һҽм хҽрҽкҽт 

составын алмаштыру чараларын уздырганда инвалидларның юл хуҗалыгы 

объектларына (ОДМ 218.2.0007–2011) ҥтемлелеген тҽэмин итҥ чараларын 

проектлау буенча Методик тҽкъдимнҽр, шулай ук РФ Транспорт 

министрлыгының «автомобиль транспорты һҽм шҽһҽр җир өсте электр 

транспорты, автовокзаллар, автостанциялҽр һҽм кҥрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽр 

инвалидларыннан пассажирлар өчен уңайлы шартлар тҽэмин итҥ тҽртибен 

раслау турында»2015 елның 1 декабрендҽге 347 номерлы боерыгы талҽплҽрен 

исҽпкҽ алырга кирҽк. 
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4.4. Җиңел автомобиль транспорты өчен инфраструктураны үстерү 

чаралары, шул исҽптҽн бердҽм парковка пространствосын үстерү 

Хҽзерге вакытта муниципаль берҽмлек территориясендҽ Лекарево җиңел 

автомобиль транспорты өчен транспорт инфраструктурасы объектларының кҥп 

өлеше, шул исҽптҽн юл сервисы объектларын да кертеп, М-7 «Волга " федераль 

ҽһҽмияттҽге юлда урнашкан. 

Җирлекнең генераль планы проекты белҽн юл сервисы объектларын төзҥ 

каралмаган. 

Сайлап алынган проектлау варианты кысаларында җиңел автомобиль 

транспорты өчен инфраструктура ҥсешенең төп юнҽлеше булып бердҽм 

парковка пространствосы булдыру һҽм нҽтиҗҽле эшлҽве тора. Шул ук вакытта 

парковка киңлегенҽ кытлык булырга тиеш. 

Ҥткҽрелгҽн исҽп-хисап нигезендҽ ТС вакытлыча саклау өчен машина-

урынга булган ихтыяҗ «Лекарево урта гомуми белем бирҥ мҽктҽбе» белем бирҥ 

учреждениесендҽ 5 машина урыны һҽм 20 машина урыны кҥлҽмендҽ Ҽрмҽн 

авыл клубы мҽдҽният объектында ачыкланган. 

ТС вакытлыча саклау өчен проектлана торган парковкалар Исемлеге 9 

нчы таблицада кҥрсҽтелгҽн. 

9 Таблица-ТС вакытлыча саклау өчен проектлана торган парковкалар 

№ п/п Фоторепортаж Машина-урынга 

Бер Алабуга районы, Лекарево авылы, Мҽскҽҥ ур., 13 5 

2 Алабуга районы, Иске. Армалы, Ҥзҽк ур., 9 20 

Ит 25 

Парковка киңлегенең кытлыгын бетерҥ буенча чараларны гамҽлгҽ ашыру 

җирле бюджет акчалары хисабына башкарылачак. 

4.5. Җҽяүлелҽр һҽм велосипед хҽрҽкҽте инфраструктурасын үстерү 

буенча чаралар. 

Лекарево муниципаль берҽмлеге территориясендҽ җҽяҥлелҽр һҽм 

велосипед хҽрҽкҽте инфраструктурасын ҥстерҥ буенча чаралар 
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планлаштырылмый. 

4.6. Йөк транспорты, транспорт чаралары коммуналь һҽм юл 

хезмҽтлҽре өчен инфраструктураны үстерү буенча чаралар 

Йөк транспорты, Коммуналь һҽм юл хезмҽтлҽре транспорт чаралары өчен 

инфраструктураны ҥстерҥ буенча чаралар планлаштырылмый. 

4.7. Җирлек юллары челтҽрен үстерү чаралары 

"Лекарево авыл җирлеге» МБ генераль планы нигезендҽ, җирлекнең 

урам-юл челтҽрен ҥстерҥ максатларында юллар төзҥ, ремонтлау һҽм карап тоту 

буенча чаралар планлаштырыла: 

- 3,68 км озынлыктагы М-7 «Волга " автомобиль юлы участогын 

реконструкциялҽҥ; 

- иске Армалы авылына килҥ урыны 0,89 км озынлыктагы җирле 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлы төзелеше; 

- Олы Армалы авылында 0,8 км озынлыктагы биотермик чокырга керҥ 

җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлы төзелеше; 

- 3,0 км озынлыктагы яңа торак төзелеше мҽйданчыкларында урамнар 

һҽм юллар төзҥ; 

- 8,0 км озынлыктагы торак төзелеше территориясендҽ урамнарны һҽм 

юлларны реконструкциялҽҥ. 

Юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру максатларында бу юнҽлештҽ юл 

хҽрҽкҽтен оештыруның нҽтиҗҽлелеген арттыру буенча комплекслы чара 

гамҽлгҽ ашырылырга тиеш, ул буенча чараларны ҥз эченҽ ала: 

- транспорт чараларының аерым участокларда яки төрле зоналарда тиз 

йөрешле режимы; 

- транспорт чараларының аерым территориялҽргҽ ҥтемлелеген чиклҽҥ; 

- гамҽлдҽге юл шартлары тудырыла торган хҽрҽкҽтне һҽм куркыныч 

факторларын (конфликтлы хҽллҽрне) юк итҥ; 
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- белем бирҥ оешмаларына балаларның куркынычсызлык хҽрҽкҽте 

маршрутларын тҽэмин итҥ; 

- юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽрен бозуны фото - һҽм видеофиксациялҽҥ 

чаралары автомат рҽвештҽ урнаштырылган. 

Шулай ук юл хҽрҽкҽтен мониторинглау системасын оештыру, транспорт 

агымнары детекторларын урнаштыру, ОДД буенча документлар җыю һҽм 

саклауны оештыру, мҽгълҥматлар базаларын булдыру һҽм алып бару 

принциплары, мҽгълҥматка керҥ шартлары, аны актуальлҽштерҥ вакыт-

вакытының актуальлеге буенча да бурычлар хҽл ителергҽ тиеш. 

Ҽлеге чараларны детальлҽштерҥ РФ Транспорт министрлыгының «Юл 

хҽрҽкҽтен оештыру проектларын һҽм схемаларын ҽзерлҽҥ кагыйдҽлҽрен раслау 

турында " 2015 елның 17 мартындагы 43 номерлы боерыгы белҽн 

регламентланган юл хҽрҽкҽтен оештыру проектларын һҽм схемаларын эшлҽҥ 

юлы белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

5. Транспорт инфраструктурасын үстерү вариантын гамҽлгҽ 

ашыруга тҽкъдим ителҽ торган транспорт инфраструктурасы 

объектларын проектлау, төзү, реконструкциялҽү буенча чараларны 

(инвестицион проектларны) финанслау күлҽмнҽрен һҽм чыганакларын 

бҽялҽү 

Конкрет объекттагы чаралар исемлеге проект-смета документларын 

эшкҽрткҽннҽн соң детальлҽштерелҽ. Чараларның бҽясе, ҥткҽрелгҽн шундый ук 

чараларның бҽясенҽ нигезлҽнеп, якынча билгелҽнгҽн. 

Программа чараларын тормышка ашыру Лекарево муниципаль берҽмлеге 

бюджеты акчалары хисабына һҽм өстҽмҽ финанслау чыганакларын җҽлеп итеп 

гамҽлгҽ ашырыла. ПКРТИГА керҥче чараларны финанслауның еллык кҥлҽме 

Чираттагы финанс елына Лекарево авыл җирлеге бюджетын эшлҽгҽндҽ 

билгелҽнҽ. 

Программа чарасын гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле финанс чараларының 
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гомуми кҥлҽме исҽп-хисап чорына 167813,7 мең сум тҽшкил итҽ. 

Программаны тормышка ашыруга чыгымнар турында мҽгълҥмат 10 

таблицада кҥрсҽтелгҽн.



40 

10 Таблица-чараларны финанслау кҥлҽмнҽрен һҽм чыганакларын бҽялҽҥ 

№ п/п Чараның исеме 

Финанслау кҥлҽме, мең сум. 

Финанслау чыганагы 

2019 2020 2021 2022 2023 
2024–

2030 
Ит 

Максат: муниципаль берҽмлекнең заманча, нҽтиҗҽле һҽм куркынычсыз транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ, ул муниципаль берҽмлек халкы өчен транспорт комплексы 

хезмҽтлҽренең һҽркем өчен мөмкин булуын һҽм сыйфатын югары дҽрҽҗҽдҽ тҽэмин итҽ. 

Бурыч: транспорт хезмҽте кҥрсҽтҥнең нҽтиҗҽлелеген һҽм сыйфатын кҥтҽрҥ 

Автомобиль транспорты 

Бер 
Җҽмҽгать транспорты тукталышларын 

норматив хҽлгҽ китерҥ 
- 140,0 60,0 - – – 200,0 Региональ бюджет 

2 

Алабуга-Лекарево-Олы Армалы " төбҽк 

ҽһҽмиятендҽге автомобиль юлы участогын 

реконструкциялҽҥ» 

10800,0 - - - - - 10800,0 Региональ бюджет 

3 ТС вакытлыча саклау урыннарын оештыру - - 250,0 - - 1000,0 1250,0  Җирле бюджет 

4 

М-7 «Идел " федераль ҽһҽмияттҽге 

автомобиль юлы участогын 

реконструкциялҽҥ» 

- - - - - 99360,0 99360,0 Федераль бюджет 

5 Иске Армалы авылына керҥ юлы төзҥ - - – - - 8900,0 8900,0 Региональ бюджет 

6 
Яңа торак төзелеше мҽйданчыкларында 

урамнар һҽм юллар төзҥ 
- - - - - 30000,0 30000,0 Региональ бюджет 

7 
Гамҽлдҽге торак төзелеше территориясендҽ 

урамнарны һҽм юлларны реконструкциялҽҥ 
1543,6 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 10556,4 18100 Региональ бюджет 

8 
Гамҽлдҽге торак төзелеше территориясендҽ 

урамнарны һҽм юлларны реконструкциялҽҥ 
50,0 25,0 25,0 25,0 25,0 195,0 320,0 Җирлек бюджеты 
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Tüşämä дҽвамы 10 

№ п/п Чараның исеме 

Финанслау кҥлҽме, мең сум. 

Финанслау чыганагы 

2019 2020 2021 2022 2023 
2024–

2035 
Ит 

Тимер юл транспорты 

8 

Лекарево авыл җирлеге территориясе 

буенча уза торган Казан-Алабуга тимер 

юлын төзҥ (Алабуга шҽһҽре янында тимер 

юл станциясен төзҥ белҽн) 

– – – – – – – Федераль бюджет 

Һава транспорты 

9 

М-7 «Идел " федераль ҽһҽмияттҽге 

автомобиль юлының юл буе полосасы 

чиклҽрендҽ вертолет мҽйданчыгы төзҥ» 

– – – – – – – Федераль бюджет 

 

 

Нҽтиҗҽдҽ (финанслау чыганаклары буенча): 

0 0 0 0 0 99360 99360 Федераль бюджет 

12343,6 1640,0 1560,0 1500,0 1500,0 49456,4 68000 Региональ бюджет 

- 

 

- 

 
- - - 1000,0 1000,0      Җирле бюджет 

50,0 25,0 25,0 25,0 25,0 195,0     Җирлек бюджеты 345,0 

Нибары: 12393,6 1665,0 1585 1525 1525 150011,4 168705,0 
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6. Транспорт инфраструктурасын үстерү вариантын гамҽлгҽ 

ашыруга тҽкъдим ителҽ торган транспорт инфраструктурасы 

объектларын проектлау, төзү, реконструкциялҽү буенча чаралар 

(инвестицион проектлар) нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү 

Муниципаль берҽмлекнең транспорт инфраструктурасын ҥстерҥнең 

максатчан кҥрсҽткечлҽрен (индикаторларын) база кҥрсҽткечлҽре белҽн 

чагыштыру нигезендҽ транспорт инфраструктурасы объектларын проектлау, 

төзҥ, реконструкциялҽҥ буенча чараларның (инвестиция проектларының) 

нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ ҥткҽрелде. База максатчан кҥрсҽткечлҽре өчен транспорт 

инфраструктурасының хҽзерге торышын характерлаучы кҥрсҽткечлҽр кабул 

ителде. 

Муниципаль берҽмлекнең юл челтҽре торышын яхшыртудан социаль-

икътисадый нҽтиҗҽ тҥбҽндҽгечҽ чагылдырыла: 

- йөрҥ уңайлылыгын һҽм уңайлылыгын арттыру, юллар челтҽренең 

сыйфатын яхшырту хисабына юл-транспорт һҽлакҽтлҽре куркынычын киметҥ; 

- экономия вакыт арттыру хисабына уртача тизлек хҽрҽкҽте; 

- гражданнар өчен дҽ, муниципаль берҽмлек предприятиелҽре һҽм 

оешмалары өчен дҽ транспорт йөртҥгҽ чыгымнарны киметҥ; 

- даими маршрутлар буенча автомобиль транспортында пассажирлар 

йөрткҽндҽ транспорт хезмҽте кҥрсҽтҥнең һҽркем өчен мөмкин 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 
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кҥрсҽткечлҽренҽ ирешҥ дҽрҽҗҽсен чагылдыра. Финанс ҥтҽлеше программаны 

гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽйле факттагы финанс чыгымнары һҽм чираттагы 

финанс елына расланган ассигнованиелҽр чагыштырмасын чагылдыра. 

Лекаревское муниципаль берҽмлекнең ПКРТИ чараларының 

характеристикалары 11 нче таблицада китерелгҽн. 

 

12 нче таблицада Лекаревское муниципаль берҽмлекнең транспорт 

инфраструктурасы объектларын проектлау, төзҥ һҽм реконструкциялҽҥ буенча 

ПКРТИ чараларын гамҽлгҽ ашыруның нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ өчен төп 

максатчан кҥрсҽткечлҽрнең ҽһҽмияте кҥрсҽтелгҽн. 

11 нче Таблица-Лекарево муниципаль берҽмлеге ПКРТИ чараларының 

характеристикасы 

 

№ п/п Чараның исеме 
Социаль-икътисади 

нҽтиҗҽ 

Шҽһҽр төзелешен 

проектлау 

нормативларына туры 

килҥ 

Бер 2 3 4 

Максат: муниципаль берҽмлекнең заманча, нҽтиҗҽле һҽм куркынычсыз транспорт инфраструктурасын 

ҥстерҥ, ул муниципаль берҽмлек халкы өчен транспорт комплексы хезмҽтлҽренең һҽркем өчен мөмкин 

булуын һҽм сыйфатын югары дҽрҽҗҽдҽ тҽэмин итҽ. 

Бурыч: транспорт хезмҽте кҥрсҽтҥнең нҽтиҗҽлелеген һҽм сыйфатын кҥтҽрҥ 

Автомобиль транспорты 

Бер 
Җҽмҽгать транспорты тукталышларын норматив 

хҽлгҽ китерҥ 

Пассажирлар ташу 

хезмҽтлҽре 

кҥрсҽтҥнең 

сыйфатын кҥтҽрҥ  

Ярашлылык 

2 ТС вакытлыча саклау урыннарын оештыру 

Мҽдҽният һҽм 

мҽгариф 

объектларының 

ҥтемлелеген 

арттыру 

Ярашлылык 

3 
М-7 «Идел " федераль ҽһҽмияттҽге автомобиль юлы 

участогын реконструкциялҽҥ» 

Халыкка хезмҽт 

кҥрсҽтҥ сыйфатын 

кҥтҽрҥ 

Ярашлылык 

4 Иске Армалы авылына керҥ юлы төзҥ 

Халыкка хезмҽт 

кҥрсҽтҥ сыйфатын 

кҥтҽрҥ 

Ярашлылык 
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Tаблица дҽвамы 11 

Бер 2 3 4 

5 

Алабуга-Лекарево-Олы Армалы " төбҽк 

ҽһҽмиятендҽге автомобиль юлы участогын 

реконструкциялҽҥ» 

 

Халыкка хезмҽт 

кҥрсҽтҥ сыйфатын 

кҥтҽрҥ 

Ярашлылык 

6 
Яңа торак төзелеше мҽйданчыкларында урамнар һҽм 

юллар төзҥ 

Халыкка хезмҽт 

кҥрсҽтҥ сыйфатын 

кҥтҽрҥ 

Ярашлылык 

7 
Гамҽлдҽге торак төзелеше территориясендҽ 

урамнарны һҽм юлларны реконструкциялҽҥ 

Халыкка хезмҽт 

кҥрсҽтҥ сыйфатын 

кҥтҽрҥ 

Ярашлылык 

8 
Лекарево авыл җирлеге территориясе буенча уза 

торган Казан-Алабуга тимер юлын төзҥ (Алабуга 

шҽһҽре янында тимер юл станциясен төзҥ белҽн) 

Халыкка хезмҽт 

кҥрсҽтҥ сыйфатын 

кҥтҽрҥ 

Ярашлылык 

9 
М-7 «Идел " федераль ҽһҽмияттҽге автомобиль 

юлының юл буе полосасы чиклҽрендҽ вертолет 

мҽйданчыгы төзҥ» 

Халыкка хезмҽт 

кҥрсҽтҥ сыйфатын 

кҥтҽрҥ 

Ярашлылык 

12 нче Таблица – Лекарево муниципаль берҽмлеге транспорт 

инфраструктурасының ПКРТИ чараларын гамҽлгҽ ашыруның нҽтиҗҽлелеген 

бҽялҽҥ өчен төп максатчан кҥрсҽткечлҽрнең ҽһҽмияте 

Кҥрсҽткеч атамасы 
Аш-су. 

ҥлчҽҥ 

Кҥрсҽткечнең ҽһҽмияте, шул исҽптҽн: 

2
0
1
8
 ел

. 

(б
аза) 

2
0
1
9
 ел

. 

2
0
2
0
 ел

. 

2
0
2
1
 ел

. 

2
0
2
2
 ел

. 

2
0
2
3
 ел

 

2
0
3
0
 

ел
л
ар

. 

Пассажирлар ташу 

Җҽмҽгать транспорты 

маршрутларында тукталышлар 

саны норматив хҽлдҽ 

берҽмлек 0 0 2 3 3 3 

Автомобиль транспорты 

Мҽдҽният һҽм мҽгариф 

объектларында вакытлыча 

парковкалар белҽн тҽэмин 

ителеш дҽрҽҗҽсенҽ туры килҽ 

процент 0 0 0 11 11 100 

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгы 
км 26,882 26,882 26,882 26,882 27,772 30,772 
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7. Институциональ үзгҽртеп корулар, транспорт инфраструктурасы 

объектларын проектлау, төзү, реконструкциялҽү өлкҽсендҽ эшчҽнлекне 

хокукый һҽм мҽгълүмати тҽэмин итүне камиллҽштерү буенча тҽкъдимнҽр 

Тикшерелҽ торган муниципаль берҽмлек территориясендҽ икътисадый, 

сҽяси, хокукый һҽм социаль институтлар системасы эшчҽнлеге шартларын 

анализлау хуҗалык эшчҽнлегенең формаль һҽм формаль булмаган шартлары 

хуҗалык итҥ шартларына туры килҥен кҥрсҽтте. Милек мөнҽсҽбҽтлҽре 

гамҽлдҽге законнар нигезендҽ җайга салынган: 

- шҽхси сектор булдырылды; 

- халык хуҗалыгы белҽн идарҽ итҥ системасында административ 

рычагларны икътисади, барыннан да элек, бюджет һҽм салым белҽн алыштыру 

уңышлы бара. 

Эшмҽкҽрлек һҽм көндҽшлек ҥсҽ, хуҗалык итҥче субъектлар арасында 

ирекле килешҥ нигезендҽ яңа базар структуралары формалаша. Гамҽлдҽге 

норматив-хокукый база социаль-икътисадый сҽясҽтне нҽтиҗҽле гамҽлгҽ 

ашырырга һҽм шул рҽвешле транспорт инфраструктурасы ҥсешенең һҽр 

өлкҽсендҽ дҽ, комплекста да муниципаль берҽмлекнең динамик ҥсеше өчен 

шартлар тудырырга мөмкинлек бирҽ. 

Җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан ҥткҽрелҽ торган сҽясҽт халыкның 

гамҽлдҽге хакимияткҽ ышаныч дҽрҽҗҽсен арттыруга, шул рҽвешле 

инвестицион климатны яхшыртуга һҽм эшмҽкҽрлекне активлаштыруга 

юнҽлдерелгҽн. 

Шулай итеп, Лекарево авыл җирлеге территориясендҽ институциональ 

ҥзгҽрешлҽр ҥткҽрҥгҽ ихтыяҗ юк. Транспорт инфраструктурасы объектларын 

проектлау, төзҥ, реконструкциялҽҥ өлкҽсендҽ эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашырганда 

ҥзара бҽйлҽнеш характерын ҥзгҽрешсез калдыру кҥздҽ тотыла. Ҽлеге 

программа өчен норматив-хокукый база формалаштырылган. 


