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ПАСПОРТ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛАБУГА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ «ТАТАР ДҾМ-

ДҾМЕ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕНДҼ 

ТРАНСПОРТ ИНФРАСТРУКТУРАСЫН КОМПЛЕКСЛЫ ҮСТЕРҮ ПРОГРАММАСЫ 

Исем 

Программалар 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛАБУГА 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ «ТАТАР ДҾМ-ДҾМЕ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕ 

ТЕРРИТОРИЯСЕНДҼ ТРАНСПОРТ 

ИНФРАСТРУКТУРАСЫН КОМПЛЕКСЛЫ ҮСТЕРҮ 

ПРОГРАММАСЫ 

Эшлҽү ҿчен нигез 

Программалар 

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

ФЗ; 

-2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль 

закон 

"Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның 

гомуми принциплары турында"»; 

- «Россия Федерациясендҽ автомобиль юллары һҽм юл 

эшчҽнлеге турында һҽм Россия Федерациясенең аерым закон 

актларына үзгҽрешлҽр кертү хакында " 2007 елның 8 

ноябрендҽге 257-ФЗ номерлы Федераль закон»; 

- «Транспорт куркынычсызлыгы турында " 09.02.2007 ел, № 

16-ФЗ Федераль закон»; 

- Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 2015 елның 25 

декабрендҽге 1440 номерлы «җирлеклҽрнең, шҽһҽр 

округларының транспорт инфраструктурасын комплекслы 

үстерү программаларына карата талҽплҽрне раслау турында 

" карары»; 

-Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге Советы тарафыннан 2016 

елның 20 октябрендҽ расланган Татар Дҿм-Дҿме авыл 

җирлеге генераль планы; 

Татар Дҿм-Дҿме 

Программасының 

Заказчысы  

авыл җирлеге 

  ТР АМР Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге башкарма 

комитеты , 423517, Алабуга районы, Татар Дҿм-Дҿме авылы, 

Школьная ур., 3  

Программаны Эшлҽүче  

Программаның максатлары 

һҽм бурычлары 

Программаның максаты-Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районының «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» 

муниципаль берҽмлегенең заманча һҽм нҽтиҗҽле транспорт 

инфраструктурасын үстерү (алга таба-«Татар Дҿм-Дҿме 

авыл җирлеге» МБ текстында), муниципаль берҽмлек халкы 

ҿчен транспорт комплексы хезмҽтлҽренең 

куркынычсызлыгын, үтемлелеген һҽм сыйфатын арттыру. 

Ҽлеге максатларга ирешү ҿчен тҿп бурычларны хҽл итҽргҽ 

кирҽк: 

-гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын үстерү һҽм 

камиллҽштерү буенча чаралар оештыру; 

- юл йҿрү шартларын яхшырту буенча чаралар оештыру ; ; 

- юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру буенча чаралар оештыру. 

Транспорт 

инфраструктурасын 

үстерүнең максатчан 

- гомуми файдаланудагы юлларның озынлыгы, км; 

- УДС тыгызлыгы, км/км
2
; 

- норматив талҽплҽргҽ җавап бирҽ торган тукталыш 
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күрсҽткечлҽре 

(Индикаторлары)  

пунктлары ҿлеше.; 

- мҽдҽният объектларының вакытлы парковкалар белҽн 

тҽэмин ителеше дҽрҽҗҽсенең туры килүе. 

Программаны тормышка 

ашыру сроклары һҽм 

этаплары 

Программаны тормышка ашыру вакыты: 2019-2035 еллар. 

Программаны тормышка ашыру этапларга бүлекчҽлҽрне 

күздҽ тотмый.  

Транспорт 

инфраструктурасы 

объектларын (чаралар 

тҿркемнҽре, Ярдҽмче 

программалар, инвестиция 

проектлары) проектлау, 

тҿзү, реконструкциялҽү 

буенча планлаштырылган 

чараларны (инвестицион 

проектларны) 

эрелҽндерелгҽн тасвирлау) 

Ҽлеге программада күрсҽтелгҽн чаралар транспорт 

чараларыннан, җҽяүлелҽрдҽн файдаланучыларның 

уңайлылыгын һҽм куркынычсызлыгын арттыруга, «Татар 

Дҿм-Дҿме авыл җирлеге»муниципаль берҽмлегенең 

социаль-икътисади хҽлен яхшыртуга юнҽлдерелгҽн. 

Күлҽме һҽм финанслау 

чыганаклары 

программасын 

2019-2035 елларда программа чараларын гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле финанс чараларының гомуми күлҽме 81773,3 

мең сум тҽшкил итҽчҽк, шул исҽптҽн җирле бюджет 

акчалары – 170 мең сум, Татарстан Республикасы бюджеты 

– 81573,3 мең сум, шул исҽптҽн еллар буенча-81573,3 мең 

сум.: 

2019 елда -1450,0 мең сум.; 

2020 елда-2409,1 мең сум.; 

2021 елда-4335,0 мең сум.; 

2020 елда-2409,1 мең сум.; 

2023-2035 елларда-70564,2 мең сум. 

Программаны финанслау ҿчен акча күлҽме фаразланган 

характерда һҽм ел саен җирле үзидарҽнең вҽкиллекле органы 

тарафыннан тҿзҽтмҽлҽр кертелергҽ тиеш. 
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1 Муниципаль берәмлекнең транспорт инфраструктурасы торышы 

характеристикасы 

 

1.1 Россия Федерациясе субъектының Россия Федерациясе пространство 

оешмасы структурасында положениесен анализлау, Россия Федерациясе субъектының 

пространство оешмасы структурасында җирлекнең торышын анализлау 

 

Татарстан Республикасы Россия Федерациясенең Европа ҿлешенең кҿнчыгышында, 

кҿнчыгышны һҽм Кҿнбатышны, илнең тҿньягын һҽм кҿньягын тоташтыручы мҿһим 

магистральлҽр кисешүендҽ урнашкан, ресурслар белҽн җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ тҽэмин ителешкҽ 

ия (нефть, су, урман, Җир ресурслары). 

Республиканың административ үзҽге-Казан шҽһҽре Мҽскҽүдҽн кҿнчыгышка 797 км 

ераклыкта урнашкан. 

Татарстан Республикасы Россия Федерациясенең 85 субъектының берсе булып тора 

һҽм административ-сҽяси һҽм икътисадый характердагы түбҽндҽге ареаллар составына керҽ: 

- Идел буе федераль округы; 

- Европа макроикътисади зонасы; 

- Идел буе икътисади районы. 

Республиканың гомуми мҽйданы 67,8 мең кв. км тҽшкил итҽ. Территориянең 

максималь озынлыгы-тҿньяктан кҿньякка 290 км һҽм кҿнбатыштан кҿнчыгышка 460 км.  

Республика Удмурт Республикасы һҽм Киров ҿлкҽсе, кҿнчыгышта – Башкортостан 

Республикасы, кҿньяк-кҿнчыгыш – Оренбург ҿлкҽсе, Кҿньяк – Самара ҿлкҽсе, кҿньяк-

кҿнбатышта – Ульяновск ҿлкҽсе, кҿнбатышта – Чуаш Республикасы, тҿньяк-кҿнбатышта – 

Марий Эл Республикасы белҽн чиктҽш. Татарстан Республикасының чит ил дҽүлҽтлҽре 

белҽн чиклҽре юк. 

Татарстан Республикасы Европа Россиянең үзҽк ҿлешендҽ урнашкан, аның 

территориясе буенча магистраль газүткҽргечлҽр һҽм нефть үткҽргечлҽр системасы, федераль 

магистраль тимер юллар һҽм автомобиль юллары, Россиянең Европа ҿлешендҽге бердҽм су 

системасы, Каспий, Урта Диңгез һҽм Балтика бассейннарына чыгып, һава трассалары уза, 

алар йҿклҽр һҽм пассажирлар агымын кҿнбатыштан кҿнчыгышка һҽм тҿньяктан кҿньякка 

дҿньяның күп кенҽ кыйтгаларына, Россия Федерациясе регионнарына һҽм Татарстан 

Республикасы эченҽ күчерүне тҽэмин итҽ. Татарстан Республикасының транспорт системасы 

түбҽндҽге факторлар белҽн характерлана: 

- «тҿньяк – кҿнбатыш-кҿньяк» юнҽлеше буенча Идел буе эре сҽнҽгать шҽһҽрлҽрен 

тоташтыручы тимер юл «кҿнбатыш – кҿнчыгыш " юнҽлешендҽ кыска трансконтиненталь 

тимер юл магистрале узуы»; 

- Россиянең тҿп европа елгаларының – Идел һҽм Кама, шулай ук тҿньяк-кҿнбатыш 

һҽм Кҿньяк, Тҿньяк-Кҿнчыгыш, Урал буе сҽнҽгать тҿбҽклҽре белҽн су элемтҽсен тҽэмин 

итүче ак һҽм Нократ елгаларының булуы һҽм кушылуы; 

- федераль ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын ҿч юнҽлештҽ узу: Кҿнбатыш Европа 

тҿбҽклҽрен һҽм Россиянең сҽнҽгать шҽһҽрлҽрен (Мҽскҽү, Смоленск, Владимир) Кҿнчыгыш 

Идел буе тҿбҽклҽре һҽм шҽһҽрлҽре (Түбҽн Новгород, Чебоксар, Казан), Урал сҽнҽгать 

тҿбҽклҽре һҽм шҽһҽрлҽре (Ижевск, Пермь, Екатеринбург), шулай ук тҿньяк – кҿнбатыш 

тҿбҽклҽр һҽм шҽһҽрлҽр (Санкт – Петербург, Новгород, Череповец, Иваново) белҽн кҿньяк 

Идел буе ҿлкҽлҽре һҽм шҽһҽрлҽре (Ульяновск, Самара, Саратов, Саратов, Мҽскҽү) белҽн 

тоташтыручы «Кҿнбатыш-Кҿнчыгыш» һҽм «Тҿньяк-Кҿнбатыш – Кҿнбатыш» (Санкт-

Петербург, Новгород, Череповец, Иваново) белҽн Волгоград, Ҽстерхан) һҽм кҿньяк-

кҿнчыгыш сҽнҽгать тҿбҽклҽре һҽм шҽһҽрлҽре (Уфа, Оренбург, Чилҽбе); 

- «Казан» һҽм «Бигеш» халыкара аэропортлары, «Бҿгелмҽ»тҿбҽк аэропорты барлык 

юнҽлешлҽрдҽ һава трассалары узу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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Ҽлеге магистраль транспорт коммуникациялҽрен кисешү үзҽге булып, тимер юл 

тҿеннҽн тыш, Казан Елга портын, автомобиль һҽм республика юлларын, аэропортны һҽм 

тҿзелеп килүче Свияжск тҿбҽкара мультимодаль логистик үзҽген үз эченҽ алган Казан 

транспорт узелы тора. 

Татарстан Республикасының административ-территориаль бүленеше тҽкъдим ителде: 

- 2 шҽһҽр округлары («Казан шҽһҽре», «Яр Чаллы шҽһҽре " ГО»); 

- Муниципаль районнар; 

- Шҽһҽр җирлеклҽре; 

- 872 авыл җирлеклҽре. 

Алабуга районы Татарстан Республикасының тҿньяк-кҿнчыгышында административ-

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

шҽһҽре Казан шҽһҽреннҽн 215 км ераклыкта урнашкан. Район мҽйданы-1352,1 км2. Алабуга 

районы тҿньякта һҽм тҿньяк-кҿнчыгышта Удмуртия Республикасы һҽм Менделеевск 

муниципаль районы белҽн чиктҽш, кҿнчыгышта һҽм кҿньяк-кҿнчыгышта – Тукай 

муниципаль районы, Яр Чаллы шҽһҽр округы, кҿньякта – Тукай һҽм Түбҽн Кама районнары, 

кҿнбатышта – Татарстан Республикасының Мамадыш районы белҽн чиктҽш. Алабуга 

районы Яр Чаллы агломерациясе составына керҽ. 

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

керҽ: 

- Ҽлмҽт авыл җирлеге; 

- Бехтерев авыл җирлеге; 

- Ҽлмҽт авыл җирлеге; 

- Олы Качык авыл җирлеге; 

- Бехтерев авыл җирлеге; 

- Олы Качык авыл җирлеге; 

- Бехтерев авыл җирлеге; 

- Бехтерев авыл җирлеге; 

- Олы Качык авыл җирлеге; 

- Поспелово авыл җирлеге; 

- Иске Күклек авыл җирлеге; 

- Бехтерев авыл җирлеге; 

- Бехтерев авыл җирлеге; 

- Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге; 

- Яковлево авыл җирлеге 

«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге (алга таба-«Татар Дҿм-Дҿме 

авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге) «Алабуга муниципаль районы «муниципаль 

берҽмлегенең һҽм аның составындагы муниципаль берҽмлеклҽрнең территориялҽре чиклҽрен 

билгелҽү һҽм аларның статусы турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 22-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы Законы нигезендҽ тҿзелде.  

"Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» МБ составына ҽлеге закон нигезендҽ керҽ: Татар 

Дҿм-Дҿм (административ Үзҽк) авылы, Айталан авылы. 

Җирлек Татарстан Республикасының тҿньяк-кҿнчыгышында, Алабуга муниципаль 

районының кҿнбатыш ҿлешендҽ урнашкан. «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлеге Олы Шүрнҽк авыл җирлеге, кҿнчыгышта Морт авыл җирлеге, Алабуга 

муниципаль районының Олы Елово авыл җирлеге, кҿнбатышта Мамадыш муниципаль 

районының Малмыж авыл җирлеге белҽн чиктҽш. 

«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориаль оешмасы 

Алабуга муниципаль районына күчерү системасының бер ҿлеше булып тора. 

«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең гомуми мҽйданы 3351,5 

га тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн Татар Дҿм-Дҿме авылы мҽйданы-94,2 га, Айталан авылы-21,2 га. 
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1.2 Җирлекнең социаль-икътисади характеристикасы, җирлек территориясендә 

шәһәр тӛзелеше эшчәнлегенең характеристикасы, шул исәптән транспорт ӛлкәсендәге 

эшчәнлекне дә кертеп, транспорт соравын бәяләү 

Икътисади үсеш күрсҽткечлҽренең берсе-халык саны. Халык санын үзгҽртү 

муниципаль берҽмлектҽ (МБ) тормыш дҽрҽҗҽсенең, яшҽү ҿчен территориянең җҽлеп 

итүчҽнлеге, эшчҽнлекне тормышка ашыру индикаторы булып тора. 

2017 елның 1 гыйнварына «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ 

халык саны 267 кеше, ягъни Алабуга районы халкының 0,31% тҽшкил итте.  

Соңгы 5 елда муниципаль берҽмлек халкының саны динамикасы дҽүлҽт статистикасы 

мҽгълүматлары нигезендҽ 1 нче таблицада күрсҽтелгҽн. 

1 нче таблица–«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге " МБ халкының саны динамикасы» 

Ел 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность 

населения, чел. 
279 276 273 276 267 

Соңгы елда «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең даими халкы 

саны 9 кешегҽ кимегҽн, халык саны үзгҽрүнең тискҽре динамикасы 3,26% тҽшкил иткҽн. 

Муниципаль берҽмлекнең Генераль планы нигезендҽ, районның 15 авыл җирлеге 

арасында Татар Дҿм-Дҿме авылы халык саны буенча соңгы урында тора. 

Балаларның (16,4 %) һҽм пенсия яшендҽге затларның (29,6 %) чагыштырма авырлыгы 

буенча җирлек районда бишенче урында тора, ҽ эш яшендҽге кешелҽрнең проценты (53,9 %) 

– районның авыл җирлеклҽре арасында иң түбҽне (14 нче урын). Демографик йҿклҽнеш 

дҽрҽҗҽсе буенча «Татар Дҿм-Дҿм авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге районда икенче 

урынны алып тора. Генераль план нигезендҽ муниципаль берҽмлек Түбҽн демографик 

потенциалы булган җирлеклҽр тҿркеменҽ кертелгҽн. 

2017 елның 1 гыйнварына «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге 

паспортында тҽкъдим ителгҽн халык саны һҽм аның структурасы турында мҽгълүмат 

нигезендҽ, эшлҽүче халыкның гомуми саны 131 кеше тҽшкил итте, шул ук вакытта авыл 

хуҗалыгында 27 кеше эшли (барлык эшчелҽрнең 20,61%), бюджет ҿлкҽсендҽ-24 кеше (18,32 

%)башка тармакларда – 77 кеше (58,78%), иң мҽшгульлҽр – 3 кеше (2,29 %).Шулай ук 

муниципаль берҽмлектҽ 85 кеше пенсионер теркҽлгҽн. 

«Татар Дҿм-Дҿм-Дҿм авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең икътисади системасы 

агросҽнҽгать комплексын һҽм инфраструктура тармакларын үз эченҽ ала. Авыл җирлеге 

җитештерүнең нигезен авыл хуҗалыгы тҽшкил итҽ. "Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» 

муниципаль берҽмлеге территориясендҽ авыл хуҗалыгы җитештерүенең тҿп юнҽлешлҽре-

сҿт-ит терлекчелеге һҽм бҿртекле культуралар. Муниципаль берҽмлектҽ «Яшь Кҿч» 

агрофирмасы ҖЧҖ (540 баш эре мҿгезле терлеккҽ исҽплҽнгҽн терлекчелек фермасы; 150 

баш мҿгезле терлек фермасы; ашлык склады; машина-трактор паркы), ике умарталык (Татар 

Дҿм-Дҿме һҽм Айталан авыллары янында), Айталан авылы янында терлеклҽр ҿчен җҽйге 

лагерь, Татар Дҿм-Дҿме авылы янында ике саклау урыны бар. 

Коммуналь-склад хуҗалыгы объектларыннан җирлек территориясендҽ Татар Дҿм-

Дҿме авылы янында ягулык-майлау материаллары склады урнашкан. 

Авыл җирлегенең инфраструктура предприятиелҽре социаль хезмҽт күрсҽтү 

учреждениелҽре һҽм административ-идарҽ оешмалары тарафыннан тҽкъдим ителгҽн, алар үз 

эченҽ алган: 

- сҽламҽтлек саклау учреждениелҽре (проект егҽрлеге-сменага 29 килү мҿмкинлеге 

булган фельдшер-акушерлык пункты); 

- мҽгариф учреждениелҽре (10 урынга сыешлы проект мҽктҽпкҽчҽ балалар 

учреждениесе); 
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- мҽдҽни-ял итү учреждениелҽре (200 урынга исҽплҽнгҽн Татар Дҿм-Дҿме мҽдҽният 

йорты, 6 мең данҽ егҽрлекле Татар Дҿм-Дҿме авыл китапханҽсе); 

- җҽмҽгать тҽртибен һҽм куркынычсызлыгын тҽэмин итү учреждениелҽре (полиция 

участок пункты); 

- спорт һҽм физкультура-сҽламҽтлҽндерү учреждениелҽре (162 кв. м мҽйданлы спорт 

залы, Татар Дҿм-Дҿме авылында 1250 кв. м мҽйданлы хоккей тартмасы); 

- социаль-кҿнкүреш хезмҽте күрсҽтү предприятиелҽре (Татар Дҿм-Дҿм авылында 10 

урынлык кунакханҽ, гомуми мҽйданы 4 га булган ике зират); 

- сҽүдҽ һҽм җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре (сҽүдҽ залларының гомуми 

мҽйданы 85,0 кв. м., 50 урынлы ашханҽ). 

Җирлекнең шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге территориаль планлаштыру, шҽһҽр тҿзелешен 

зоналаштыру, территорияне планлаштыру, архитектура-тҿзелеш проектлау, тҿзелеш, 

капиталь ремонт, капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽү, биналарны, 

корылмаларны эксплуатациялҽү документларын эшлҽү һҽм раслауны үз эченҽ ала. 

Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге Советы тарафыннан 2016 елның 20 октябрендҽ 

расланган генераль план нигезендҽ Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге торак фондының күлҽме 

6,5 мең кв.м. тҽшкил итҽ (Татар Дҿм-Дҿме авылы-6,2 мең кв. м.; Айталан авылы-0,3 мең кв. 

м.). 

Хҽзерге вакытта Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлегенең торак фонды бары тик шҽхси 

тҿзелеш белҽн генҽ тҽкъдим ителгҽн. 

1.3 Транспорт инфраструктурасы эшчәнлегенең характеристикасы һәм эш 

күрсәткечләре 

«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең транспорт системасы 

үсеше муниципаль берҽмлек халкының тормыш сыйфатын яхшыртуда кирҽкле шарт булып 

тора. Автомобиль юллары челтҽренең булуы һҽм торышы белҽн территориаль бҿтенлек һҽм 

икътисадый киңлекнең бердҽмлеге билгелҽнҽ. Юллар һҽм җирле ҽһҽмияттҽге 

инфраструктура торышының җҽмгыятьнең социаль-икътисадый ихтыяҗларына туры килмҽү 

проблемасын бҽялҽп бетермҽү икътисадый кыенлыклар һҽм тискҽре социаль процессларның 

бер сҽбҽбе булып тора. 

"Татар Дҿм-Дҿм-Дҿм авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең тышкы социаль-

икътисадый транспорт элемтҽлҽре башка тҿбҽклҽр белҽн автомобиль (шҽхси һҽм җҽмҽгать) 

транспорты белҽн гамҽлгҽ ашырыла. Су, тимер юл һҽм һава транспорты файдаланылмый. 

Автомобиль транспорты тышкы һҽм шҽһҽр эчендҽге пассажирлар ташуның шактый 

зур ҿлеше, шулай ук йҿк ташуның күп ҿлеше гамҽлгҽ ашырыла торган транспортның тҿп 

тҿре булып тора. 

«Татар Дҿм-Дҿм авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ гомуми файдаланудагы 

автомобиль транспортында пассажирлар йҿртү Алабуга-Дҿм – Дҿм т.п. Шҽһҽр яны 

муниципаль маршруты буенча гамҽлгҽ ашырыла. 

«Татар Дҿм-Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» МБ территориясендҽ узучы Республика даими 

йҿрешле муниципаль маршрутларының шҽһҽр яны муниципаль маршрутлары схемасы 1 

рҽсемдҽ күрсҽтелгҽн. 

 

Шҽһҽр яны муниципаль маршрутларының 1-схемасы 
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Унике 

1.4 Юллар челтәренең характеристикасы, юл хәрәкәте параметрлары (тизлек, 

тыгызлык, транспорт чаралары агымының составы һәм интенсивлыгы, юлларны 

йӛкләү коэффициенты һәм юл хәрәкәте торышын, әйләнә-тирә мохиткә автомобиль 

транспортыннан экологик йӛкләнешне һәм икътисадый югалтуларны тасвирлый 

торган башка күрсәткечләр), юлларны карап тоту сыйфатын бәяләү (тизлек, 

тыгызлык, состав һәм хәрәкәтнең ешлыгы), юлларны карап тоту сыйфатын бәяләү. 

"Татар Дҿм-Дҿм-Дҿм авыл җирлеге» МБ транспорт инфраструктурасы автомобиль 

юллары белҽн тҽкъдим ителгҽн. Алар җирлек территориясен күрше территориялҽр һҽм район 

үзҽге белҽн тоташтыралар, җирлектҽге барлык торак объектларның эшчҽнлеген тҽэмин 

итҽлҽр, җирлекнең үсеш мҿмкинлеклҽрен билгелилҽр, алар буенча йҿк һҽм пассажирлар 

йҿртҽлҽр. Авыл җирлегенең тотрыклы икътисадый үсешенҽ ирешү, җирле 

җитештерүчелҽрнең конкуренциягҽ сҽлҽтен арттыру һҽм халыкның тормыш сыйфатын 

яхшырту мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү автомобиль юллары челтҽренең үсеш дҽрҽҗҽсенҽ бҽйле. 

Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге һҽм Алабуга муниципаль районының башка 

җирлеклҽре белҽн транспорт элемтҽсе хҽзерге вакытта «М-7 «Волга»–Олы Шүрнҽк» IV 

техник категорияле тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге юл аша гамҽлгҽ ашырыла, аның озынлыгы – 5,142 

км, ҿслеге-асфальт-бетон. Ҽлеге юл Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеген кҿньяктан тҿньякка таба 

кисеп үтҽ. 

Алабуга муниципаль районының «Татар Дҿм-Дҿм авыл җирлеге» МБ автомобиль 

юлларының җирле челтҽре торак пунктларның инфраструктурасының сҽнҽгать җитештерүе 

һҽм агросҽнҽгать комплексы объектлары белҽн бҽйлҽнешен тҽэмин итүче гомуми һҽм 

гомуми кулланылыштагы юллар белҽн тҽкъдим ителгҽн. Автомобиль юлларының бер 

ҿлешенең асфальт – бетон катламы бар, калганнары-күчеш яки грунт катламы. 

Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары тҽкъдим ителде: 

- торак пунктларга керү юллары; 

- торак тҿзелешкҽ керү юллары; 

- авыл хуҗалыгы объектларына керү юллары; 

- сҽнҽгать объектларына керү юллары; 

- туризм һҽм рекреация объектларына керү юллары; 

- сҽнҽгать объектларына керү юллары; 

Юл хҽрҽкҽте параметрларының тҿп характеристикалары-транспорт чаралары 

агымының интенсивлыгы, юлларны йҿклҽү коэффициенты һҽм үткҽрү сҽлҽте. 

«М-7 «Волга» – зур Шүрнҽк» тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге автомобиль юлының 

интенсивлыгы 28ед./сҽг, үткҽрү сҽлҽте – 1800 берҽмлек/сҽг, йҿклҽү коэффициенты – 0,02. 

«Татар Дҿм-Дҿм-Дҿм авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең җирле ҽһҽмияткҽ ия 

автомобиль юлларында хҽрҽкҽт ешлыгы 30 авт тҽшкил итҽ./ сҽг. Җирле ҽһҽмияттҽге гомуми 

файдаланудагы автомобиль юлларының үткҽрү мҿмкинлеге җитҽрлек. 

«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге чиклҽрендҽ узучы гомуми 

файдаланудагы юлларның гомуми озынлыгы буенча мҽгълүмат 2 нче таблицада китерелгҽн. 

2 нче Таблица-«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге " муниципаль берҽмлеге чиклҽрендҽ уза 

торган гомуми файдаланудагы юлларның озынлыгы» 

№ п/п Автомобиль юлы исеме Озынлыгы, км 

1 
Гомуми файдаланудагы юлларның гомуми озынлыгы 

шулардан: 
10,697 
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2 тҿбҽк һҽм муниципальара ҽһҽмияттҽге юллар 5,142 

3 җирле ҽһҽмияттҽге юллар 5,555 

 

Транспорт-эксплуатация характеристикаларының тасвирламасы һҽм тҿп 

күрсҽткечлҽре  

"Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге чиклҽрендҽ уза торган региональ 

һҽм җирле ҽһҽмияттҽге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларының 3 нче таблицасында 

китерелгҽн. 

3 нче Таблица-«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге " муниципаль берҽмлеге чиклҽрендҽ уза 

торган региональ һҽм җирле ҽһҽмияттҽге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларының 

транспорт-эксплуатация характеристикалары һҽм аларның тҿп күрсҽткечлҽре» 

№ 

п/

п 

Районнарның, 

автомобиль 

юлларының 

исеме 

Катег

ория 

Аның 

гомуми 

озынлыг

ы-GMS, 

км 

Шул исҽптҽн: Хҽрҽкҽт 

полосал

арының 

гомуми 

саны 

Хҽрҽкҽт 

полосас

ының 

киңлеге, 

м 

цемент

о-бетон 

асфальт-

бетон 

чуерта

ш 
җир 

Тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге автомобиль юллары 

1  
"М-7» Волга» – 

Олы Шүрнҽк". 
IV 5,142 - 5,142 - - 2 

3,0 - 

3,25 

Торак пунктлар чиклҽрендҽ уза торган җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары 

2  

Татар Дҿм-Дҿм 

авылы, М. 

Җҽлил ур.  

V 0,23 - - 0,23 - - - 

3  

Татар Дҿм-Дҿм 

авылы, М. 

Җҽлил ур.  

V 1,767 - - 1,62 0,147 - - 

4  

Татар Дҿм-Дҿм 

авылы, 

Сҽйдҽшев ур.  

IV 0,82 - 0,82 - - - - 

5  

Татар Дҿм-Дҿм 

авылы, Г. Тукай 

ур.  

V 1,497 - - 1,497 - - - 

6  
Айталан авылы, 

Болын урамы 
V 0,319 - - - 0,319 - - 

7  
Айталан авылы, 

Үзҽк ур.  
V 0,421 - - - 0,421 - - 

8  

Айталан авылы, 

Айталан авылы 

автоюлы 

IV 0,501 - 0,501 - - - - 

Алабуга районы юл челтҽренең тыгызлыгы белҽн характерлана. Районда юл 

челтҽренең тыгызлыгы күрсҽткече 0,44 км/км
2 

тҽшкил итҽ, бу исҽ урамнар һҽм юллар 

челтҽренең югары дҽрҽҗҽдҽ таралуын күрсҽтҽ. «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлеге урам-юл челтҽренең гомуми озынлыгы-10,697 км, урам-юл челтҽренең 

тыгызлыгы–0,32 км/км
2
. 

Гомумҽн алганда, «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге " муниципаль берҽмлеге транспорт 

челтҽре үсеш алган һҽм тормыш эшчҽнлегенең уңайлы транспорт мохите белҽн 

характерлана. 

Юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучылар тарафыннан экологик йҿклҽнеш түбҽндҽге 

шартларның түбҽн булуы белҽн бҽялҽнҽ: 
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- югары булмаган ҽһҽмияте хҽрҽкҽте һҽм загрузки УДС; 

- гомуми агымда йҿк транспорт чараларының аз ҿлеше; 

- заторовных хҽллҽр булмау. 

«Татар Дҿм-Дҿм-Дҿм авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге терҽк челтҽренең җирле 

автомобиль юлларында транспорт агымының тизлеге тулаем алганда юл хҽрҽкҽте иминлеген 

тҽэмин итүче зурлыкларга туры килҽ 

Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын карап тоту, аларны тиешле эксплуатацион 

халҽттҽ тоту, тҽртип һҽм чисталык буенча сезонлы эшлҽрне, шулай ук юл кырыйларын 

чистарту, юллардагы чокырларны ямау, юдырту, юл билгелҽрен, коймаларны чистарту, 

кирҽк булганда, автомобиль юлларын тҿзеклҽндерү элементларын даими башкаруны күздҽ 

тота. 

Эшлҽрне башкару сыйфатын тикшерү килештерелгҽн график буенча, расланган 

критерийлар нигезендҽ муниципаль автомобиль юлларын карап тоту сыйфатын бҽялҽүнең 

йомгаклау актын тҿзү белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

Муниципаль берҽмлекнең урам-юл челтҽре җитешсезлеклҽренҽ җирлекнең урам-юл 

челтҽре ҿлешендҽ каты ҿслек булмау һҽм җҽяүлелҽр хҽрҽкҽтен тҽртипкҽ салу ҿчен кирҽкле 

тротуарлар булмау, шуңа күрҽ торак пункт урамнарында җҽяүлелҽр катнашында юл-

транспорт һҽлакҽтлҽренең килеп чыгу ихтималы зур. 

1.5 Авыл җирлегендә транспорт чаралары паркы составын һәм 

автомобильләштерү дәрәҗәсен анализлау, парковкалар (парковка урыннары белән 

тәэмин итү) 

«Татар Дҿм-Дҿм авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ транспорт 

чараларының актив паркына сан ягыннан һҽм сыйфатлы анализ ясау ҿчен Россия 

Федерациясе Федераль салым хезмҽте (ФСХ) хисаплары кулланылды. 2016 ел нҽтиҗҽлҽре 

буенча җирлекнең транспорт чаралары паркының сан ягыннан характеристикалары 4 нче 

таблицада китерелгҽн. 

4 нче Таблица-«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге " муниципаль берҽмлеге транспорт чаралары 

паркының сан ягыннан характеристикалары» 

Исем Барлыгы, бер. 
Оешма милкендҽ, 

бер. 

Милектҽ 

гражданнар, бер. 

Транспорт чаралары, барлыгы, 

шул исҽптҽн: 
107 13 94 

җиңел автомобильлҽр 91 8 83 

мотоцикллар, мотороллерлар 1 0 1 

автобуслар 0 0 0 

йҿк автомобильлҽре 15 5 10 

Таблицадан күренгҽнчҽ, авыл җирлеге территориясендҽ теркҽлгҽн транспорт 

чараларының күпчелек ҿлешен җиңел автомобильлҽр тҽшкил итҽ. Йҿк транспорты ҿлеше зур 

түгел. 

Машина кую урыннарын урнаштыру һҽм транспорт чараларын туктату параметрлары 

буенча алынган мҽгълүматны анализлау парковка пространствосына ихтыяҗны 

канҽгатьлҽндерү дҽрҽҗҽсен һҽм аның тарафыннан юл челтҽренҽ тудырыла торган 

йҿклҽнешне бҽялҽргҽ мҿмкинлек бирҽчҽк. 

"Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» МБ территориясендҽ автотранспортны саклау, җҽлеп 

итү объектлары чиклҽрендҽ һҽм йорт яны участокларында башкарыла. 

«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге буенча 2016 елга 

автомобильлҽрнең дҽрҽҗҽсе 1000 кешегҽ 280 автомобиль тҽшкил итҽ. 
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Үткҽрелгҽн исҽп-хисап нигезендҽ, ТС вакытлыча саклау ҿчен машина-урыннарга 

ихтыяҗ 74машиналы булган Татар Дҿм-Дҿме мҽдҽният йорты янында парковка дефициты 

ачыкланды. 

1.6 Гомуми файдаланудагы транспорт чараларының эш характеристикасы, 

пассажирлар агымын анализлауны да кертеп 

Пассажирлар транспорты халыкка хезмҽт күрсҽтү ҿлкҽсенең мҿһим элементы булып 

тора, аннан башка җҽмгыятьнең нормаль эшлҽве мҿмкин түгел. Ул халыкның җитештерү, 

кҿнкүреш, мҽдҽни максатларга бҽйле күчмҽ хҽрҽкҽтлҽргҽ булган ихтыяҗын 

канҽгатьлҽндерүгҽ юнҽлдерелгҽн. 

Пассажирлар йҿртүне гамҽлгҽ ашыру Алабуга муниципаль районының даими 

пассажирлар йҿртү муниципаль маршрутларының расланган реестры нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. Даими пассажирлар йҿртү буенча муниципаль автобус маршрутлары реестры 

нигезендҽ Алабуга районы территориясендҽ бер пассажир ташучы –Карионов Илья 

Сергеевич шҿгыльлҽнҽ. «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге 

территориясе буенча Алабуга-№103 маршрут уза – Дюм – Дҿм т.п... 

5 нче таблицада «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге»муниципаль берҽмлеге территориясе 

буенча уза торган җҽмҽгать транспортының даими маршрутының техник-эксплуатацион 

параметрлары буенча мҽгълүматлар китерелде. 

5 нче Таблица-җҽмҽгать транспортының даими маршрутының техник-эксплуатацион 

параметрлары буенча мҽгълүматлар 

Köylämä атамасы Параметрның ҽһҽмияте 

1 2 

Маршрутның теркҽү номеры 103 

Маршрутның исеме Алабуга-Дҿм-Дҿм т. п. 

Маршрутның озынлыгы, км 138,6 

ТМШларның максималь саны 1 

Маршрутта ТС маркасы ПАЗ 32054 

Айлык пассажирлар агымы, мең кеше. 4,3-4,8 

 

Tüşämä 5 дҽвамы 

1 2 

Аена рейслар саны 56-62 

ТС норматив сыйдырышлыгы, кеше 38 

Искҽрмҽ-техник -эксплуатацион Параметрлар Алабуга муниципаль районының 2016 

елгы даими пассажирлар йҿртү муниципаль маршрутларының расланган реестрыннан һҽм 

пассажирлар йҿртү буенча пассажирлар йҿртүчелҽрнең тарафыннан тапшырылган 2017 елгы 

хисапларыннан алынды. 

Маршрутларда пассажирлар йҿртү системасы инфраструктурасының иң мҿһим 

компонентларының берсе-тукталыш пунктлары. Пассажирлар ягыннан да, пассажирлар 

йҿртүне гамҽлгҽ ашыручы машина йҿртүчелҽр ҿчен дҽ, юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучы башка 

кешелҽр ҿчен дҽ, җҽмҽгать транспорты тукталышларын тҿзегҽндҽ дҽ «гомуми 

файдаланудагы автомобиль юллары " ГОСТ Р 52766-2007 талҽплҽрен үтҽргҽ кирҽк. 

Тҿзеклҽндерү элементлары. Тукталыш пунктларын тҿзеклҽндерү буенча юл хезмҽтлҽре эшен 

регламентлаучы башка норматив документлар һҽм халыкның тҿрле (шул исҽптҽн аз 

хҽрҽкҽтлҽнүче) тҿркемнҽре ҿчен уңайлы шартларны исҽпкҽ алып, юл хезмҽтлҽре эшен 

регламентлаучы башка норматив документлар» дигҽн темага семинар-киңҽшмҽ узды. 
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6 нчы таблицада «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге»муниципаль берҽмлегенең 

тукталыш пунктларын тҿзеклҽндерү буенча мҽгълүматлар китерелгҽн. 

6 нчы Таблица-«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге " МБ территориясендҽ җҽмҽгать транспорты 

тукталышларын тҿзеклҽндерү» 

№ 

п/

п 

Исем 
Юнҽлешт

ҽ 

Автобус 

павильоны 

Утырту 

мҽйданчыг

ы 

Тукталыш 

мҽйданчыгы 

Тукталы

ш 

билгесе 

Хҽтҽррҽ

к 

Җҽяүле 

кичүе 

1 
Айталан 

Н. п. 
Туры + + - - - + 

2 

Татар 

Дҿм-Дҿме 

Н. п. 

Кире + + + - - + 

Пассажирлар йҿртүне гамҽлгҽ ашыру даими пассажирлар йҿртү муниципаль 

маршрутларының расланган реестры нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Гомуми файдаланудагы 

маршрут пассажир транспорты системасы куелган бурычларны үти. Проблемалар арасында 

искергҽн күчмҽ составның уңайлылыгы һҽм эко логиклыгы югары булмаган күрсҽткечлҽр 

белҽн файдаланылуын билгелҽп үтҽргҽ кирҽк. Тукталыш объектлары гамҽлдҽге 

нормативларга туры китереп тиешле күлҽмдҽ җиһазландырылмаган. 

1.7 Җәяүлеләр һәм велосипедларда йӛрү шартларының характеристикасы 

Җҽяүлелҽр хҽрҽкҽте корреспонденциялҽрнең иң кулай тҿре булып тора, чҿнки 

транспорт инфраструктурасына иң аз талҽплҽр куела, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычратуга һҽм 

таушалуга бҽйле тискҽре нҽтиҗҽлҽргҽ китерми, шулай ук халыкның сҽламҽтлек дҽрҽҗҽсен 

арттыруга ярдҽм итҽ. Ҽмма гражданнарның уңайлы һҽм куркынычсыз хҽрҽкҽт итүе ҿчен, юл 

хҽрҽкҽтен оештыруның тиешле техник чараларын кулланып, урам-юл челтҽрен кирҽкле 

җҽяүлелҽр элемтҽлҽре белҽн тҽэмин итҽргҽ кирҽк. 

«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге урамнарының һҽм 

юлларының күп ҿлеше тротуарлар һҽм җҽяүлелҽр юллары белҽн тҽэмин ителмҽгҽн. Авыл 

җирлегенең урам-юл челтҽрен заманча җҽяүлелҽр инфраструктурасы белҽн тҿзеклҽндерү 

кайбер бурычларны хҽл итҽргҽ мҿмкинлек бирҽчҽк: 

- җҽяүлелҽр хҽрҽкҽте иминлеген һҽм уңайлылыгын арттыру; 

- торак пунктларның җҽяүлелҽр ҿчен үтемлелеген тҽэмин итү; 

- торак пунктларда яшҽүчелҽрнең җҽяүлелҽр хезмҽт миграциялҽренең, ягъни хезмҽт 

кушымтасы урыннарына күчүнең сыйфатын күтҽрергҽ; 

- җирлек перифериясенең үзҽк районнар белҽн җҽяүлелҽр элемтҽсен тҽэмин итҽргҽ; 

- социаль, кҿнкүреш һҽм мҽдҽни хезмҽт күрсҽтү объектларының җҽяүлелҽр ҿчен 

уңайлы булуын тҽэмин итҽргҽ; 

- торак пункт эчендҽ җҽяүлелҽр элемтҽсен арттыру; 

- туризмны рекреациялҽү һҽм үстерү максатларында тарихи-ландшафт 

комплексларын җҽяүлелҽр маршрутлары белҽн тҽэмин итҽргҽ. 

"Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге»муниципаль берҽмлегенең урам-юл челтҽре тышкы 

электр яктырту белҽн җиһазландырылмаган. 

Велосипед хҽрҽкҽте җҽяүлелҽр йҿри торган урыннардагы кебек үк ҿстенлеклҽргҽ ия, 

ҿстҽвенҽ, корреспонденция дҽ зур араларга туры килҽ. Җирлек территориясендҽ велосипедта 

йҿрү ҿчен махсус юллар каралмаган. Велосипедчылар хҽрҽкҽте гомуми файдаланудагы 

юллардагы юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽре талҽплҽренҽ туры китереп гамҽлгҽ ашырыла. 
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1.8 Йӛк транспортларының хәрәкәт характеристикасы, коммуналь һәм юл 

хезмәтләренең транспорт чаралары эшен бәяләү, әлеге транспорт чаралары ӛчен 

инфраструктура торышын бәяләү 

Йҿк транспорты-йҿклҽрне җитештерү урыныннан куллану урынына күчерү ҿчен тҿп 

транспорт тҿре. 

«Татар Дҿм-Дҿм-Дҿм авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ йҿк транспорты 

хҽрҽкҽтенең тҿп маршрутлары «М-7 «Идел» – Олы Шүрнҽк» тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге 

автомобиль юлы буйлап һҽм торак пунктларның терҽк юл челтҽре буйлап уза. 

Җирлек территориясендҽ йҿк агымнарын җҽлеп итүнең тҿп урыннары булып «Яшь 

Кҿч»агрофирмасы ҖЧҖ объектлары тора. Йҿклҽр структурасында авыл хуҗалыгы 

производствосы продуктлары ҿстенлек итҽ. 

Бу юлларда йҿк транспорты хҽрҽкҽте ешлыгы түбҽн һҽм сҽгатенҽ 1 транспорт чарасы 

тҽшкил итҽ. Муниципаль берҽмлектҽге Транспорт һҽм экологик вҽзгыятькҽ бу ташулар 

сизелерлек йогынты ясамый. 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Татар Дҿм-Дҿме авыл 

җирлеге буенча транспорт хезмҽтен шҽхси эшмҽкҽрлҽр Карионов и.с., Алиев и. Д., Худан л. 

и., Мҽрдҽнова Н. Т. башкара.  

Коммуналь һҽм юл хезмҽтлҽре транспорт чаралары ҿчен инфраструктура торышы 

канҽгатьлҽнерлек. 

1.9 Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәрәҗәсен анализлау 

Юл-транспорт һҽлакҽтлҽре турындагы мҽгълүматларга һҽрьяклы анализ ясау юл 

хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итү һҽм оештыру эшенең иң мҿһим ҿлешлҽренең берсе булып 

тора. 

Бүгенге кҿндҽ автомобиль юлларында авариялҽр проблемасы транспорт чаралары 

паркы артуга, юл-транспорт инфраструктурасында катнашучыларның юл хҽрҽкҽте 

талҽплҽренҽ туры килмҽүгҽ һҽм машина йҿртүчелҽрнең дҽ, җҽяүлелҽрнең дҽ дисциплинасы 

бик түбҽн булуга бҽйле рҽвештҽ аеруча кискенлҽшҽ бара. 

Хҽзерге вакытта торак пунктларның юлларында һҽм урамнарында, шулай ук Тҿбҽк 

һҽм федераль ҽһҽмияттҽге трассаларда юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итү, юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽрен кисҽтү һҽм аларның авыр нҽтиҗҽлҽрен киметү транспорт инфраструктурасын 

комплекслы үстерүнең актуаль бурычларының берсе булып тора. 

Авариялелек статистикасын анализлау ҿчен беренчел мҽгълүматлар сыйфатында РФ 

Юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итү буенча Баш идарҽнең (ЮХИДИ) авариялҽр 

статистикасы, РФ Эчке эшлҽр министрлыгы тарафыннан бирелгҽн ачык мҽгълүматлар 

кулланылды. 

Алабуга районы буенча ҿч еллык вакыт эчендҽ авария хҽленең гомуми статистикасы 7 

нче таблицада күрсҽтелгҽн. 

 

7 нче Таблица - 2015-2017 елларда Алабуга районында ЮТҺ статистикасы. 

Гомуми мҽгълүмат 2015 ел. 2016 ел. 2017 ел. 

Исҽптҽге юл-транспорт һҽлакҽтлҽре, 

берҽмлеклҽр саны 
110 99 140 

Кеше һҽлак булды 14 9 Унике 

Кеше яралана 175 148 188 
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Соц. 100 мең кешегҽ һҽлак булган куркыныч 16 10 14 

Авырлык, % 8 6 6 

2016 елда 2015 елга карата барлык күрсҽткечлҽр дҽ кимегҽн. Однако в 2017 году 

произошло увеличение всех показателей относительно 2016 года 

2017 елда социаль куркыныч 100 мең кешегҽ 14 һҽлак булган. 2017 ел эчендҽ зыян 

күрүчелҽрнең гомуми саныннан (һҽлак булучылар һҽм яраланучылар) юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽрендҽ һҽлак булучыларның ҿлеше буларак исҽплҽнгҽн нҽтиҗҽлҽрнең авырлыгы 6% 

тҽшкил итте. Шулай итеп, 2017 елда Алабуга районы юлларында авариялҽр саны шактый 

түбҽн иде, дип нҽтиҗҽ ясарга була. 

2017 елда «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ 

исҽпкҽ алу юл-транспорт һҽлакҽтлҽре теркҽлгҽн иде. Шулай итеп, 2017 елда җирлек 

юлларында авариялҽр булмады, дигҽн нҽтиҗҽ ясарга мҿмкин. 

1.10  Транспорт инфраструктурасының әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты 

дәрәҗәсен бәяләү, халыкның куркынычсызлыгы һәм сәламәтлегенә 

Автомобиль транспорты һҽм автотранспорт комплексы инфраструктурасы ҽйлҽнҽ-

тирҽ мохитне пычратуның тҿп чыганакларына керҽ. 

Һава бассейнының автотранспорт чыганаклары белҽн пычрануының тҿп сҽбҽбе-

автотранспорт санын арттыру, аның тузганлыгы һҽм сыйфатсыз ягулык. 

Эчке яну двигательлҽренең эшкҽртелгҽн газларында зарарлы матдҽлҽр һҽм 

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

продуктлары, тормоз накладкалары, юл катламнарын бозга каршы торучы хлоридлар юл буе 

полосаларын һҽм су объектларын пычрата. 

Эчке яну двигательлҽренең чыгу компоненты (тавыштан тыш) – углерод окисе (угар 

газы) – кеше, хайваннар ҿчен куркыныч, концентрациягҽ бҽйле рҽвештҽ, тҿрле дҽрҽҗҽдҽ 

агулану тудыра. Автомобильлҽр һҽм пычраткыч матдҽлҽр катнашмалары үзара тҽэсир 

итешеп, һавада тагын да агрессиврак яңа матдҽлҽр барлыкка килергҽ мҿмкин. Автомобиль 

юлларына якын-тирҽ территориялҽрдҽ су, туфрак һҽм үсемлеклҽр кайбер канцероген 

матдҽлҽрне йҿртҽлҽр. Биредҽ яшелчҽ, җилҽк-җимеш үстерү һҽм терлеклҽргҽ үлҽнне ашату 

рҿхсҽт ителми. 

Автотранспортның ҽйлҽнҽ – тирҽ мохитне пычратуга тискҽре йогынтысын киметү 

эшендҽ тҿп юнҽлешлҽрнең берсе булып альтернатив ягулыкны-сыекландырылган газны 

куллануны киңҽйтү, юлларны тҿзеклҽндерү, двигательлҽр эшен контрольдҽ тоту тора. 

Алабуга районының автомагистральлҽрендҽ стационар күзҽтү постлары юк. 

1.11  Җирлекнең транспорт инфраструктурасын урнаштыру һәм үстерү 

шартлары һәм перспективалары характеристикасы 

Муниципаль берҽмлекнең үсеш юнҽлешлҽрен билгелҽгҽндҽ «Татар Дҿм-Дҿме авыл 

җирлеге» муниципаль берҽмлеге генераль планы белҽн Татарстан Республикасының, 

Алабуга муниципаль районының социаль-икътисади үсеш программалары, региональ һҽм 

федераль тармак программалары исҽпкҽ алынды. 

Генераль план белҽн, беренче чиратта, руда булмаган файдалы казылмалар чыгару 

буенча гамҽлдҽге дүрт карьерның махсус билгелҽнештҽге яшеллҽндерү ҿчен территориясе 

эшлҽвен күздҽ тота. 

Алабуга муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы чаралары 

нигезендҽ Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлегендҽ авыл хуҗалыгы җитештерүенең гамҽлдҽге 

юнҽлешлҽрен алга таба үстерү планлаштырыла. 
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Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге башкарма комитеты тҽкъдиме белҽн, Генераль планда, 

беренче чиратта, түбҽндҽге чаралар күздҽ тотыла: 

- сарыклар үрчетү буенча гаилҽ фермасы (н.М. Хафанов) ачу планлаштырыла (Татар 

Дҿм-Дҿме авылы); 

- Татар Дҿм-Дҿме авылы янында 600 баш эре мҿгезле терлеккҽ исҽплҽнгҽн сыер 

абзары тҿзелеше бара. 

- Татар Дҿм-Дҿме авылы янында урнашкан минераль ашламалар складын Татар 

Дҿм-Дҿме авылыннан кҿнчыгышка күчерү; 

- Татар Дҿм-Дҿме авылы янында урнашкан тирес саклау урыны территориясендҽ 

махсус билгелҽнештҽге яшеллҽндерү эшлҽре алып барыла; 

- д янында урнашкан терлеклҽр ҿчен җҽйге лагерь территориясен кыскарту .Ул 

исемсез инешнең яр буе полосасында урнашкан. 

«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге Генераль планында еллык 

торак тапшыруның исҽп-хисап күрсҽткече уртача мҽйданы 80 кв. м һҽм бер участок мҽйданы 

0,15 га булган ике индивидуаль торак йортка тигез кабул ителҽ. 

Яңа торак тҿзелеше һҽм тузган торакны алыштыру тҿзүчелҽр кҿче белҽн, шул исҽптҽн 

финанслауның тҿрле схемаларын кулланып (тҿзүчелҽр акчасы, ипотека, шул исҽптҽн 

социаль ипотека, тҿзүчелҽрнең ташламалы категориялҽренҽ субсидиялҽр, авылда яшь 

белгечлҽрне беркетү программалары һ. б.) башкарылачак. 

Генераль план буенча, Алабуга муниципаль районының Татар Дҿм-Дҿме авылында 

территориаль планлаштыру схемасы нигезендҽ, алдан каралган: 

- гомуми мҽйданы 6293 кв. м. (79 участок) торак тҿзелеше (2035 елга кадҽр 

исҽплҽнгҽн вакыт)); 

- 10 урынга балалар бакчасы егҽрлеген арттыру(беренче чират 2020 елга кадҽр)); 

- гамҽлдҽге функциясез мҽктҽп бинасында 50 урынлы башлангыч мҽктҽпнең ҿч 

тҿркемен ачу (беренче чират 2020 елга кадҽр)); 

- 10 урынга балалар бакчасы егҽрлеген арттыру(беренче чират 2020 елга кадҽр); 

- мҽдҽният йорты бинасын сүтү һҽм бу урында 200 урынлы яңа тҿзелеш (2020 елга 

кадҽр беренче чират)); 

- 32 кв. м сҽүдҽ мҽйданында сҽүдҽ предприятиелҽре тҿзелеше (2020 елга кадҽр 

беренче чират)); 

- 32 кв. м сҽүдҽ мҽйданында сҽүдҽ предприятиелҽре тҿзелеше (2020 елга кадҽр 

беренче чират); 

- элемтҽ бүлеге тҿзелеше (2020 елга кадҽр беренче чират). 

Моннан тыш, Айталан авылында 2010 елдан 2035 елга кадҽр кибетлҽр тҿзү 

каралмаган. Ҽлеге торак пунктка беренче чиратта кирҽк булган товарларны таратуның күчмҽ 

чаралары (автомагазиналар һҽм автолавкалар) ярдҽмендҽ китерүне оештыру планлаштырыла. 

«2008-2018 елларга Алабуга муниципаль районында туризм индустриясен үстерү» 

тҿбҽк максатчан программасы нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып, Алабуга муниципаль 

районының территориаль планлаштыру схемасы район территориясендҽ туристлык-

рекреацион үзлҽштерүнең перспектив зонасын – Татар Дҿм-Дҿм авылы маршрут-транзит 

ноктасы булачак Нократ зонасын оештыру тҽкъдим ителҽ. Ҽлеге зона составына Татар Дҿм-

Дҿме авылы урнашачак Күклек туристик-рекреацион зонасы ҿчен керҽчҽк. Кукмара 

туристик-рекреацион зонасында мҽдҽни-танып белү, экскурсия һҽм дини туризм тҿрлҽрен 

үстерү мҿмкинлеге бар. 

Алабуга муниципаль районының һҽм Татарстан Республикасының туристлык-

рекреацион системасын үстерү, тулаем алганда, район чиклҽрендҽ дҽ, Татарстан 

Республикасының Туристлык-рекреация зоналары арасында да тыгыз, үзара бҽйлҽнешле 

элемтҽлҽр булдырмыйча мҿмкин түгел. Районга керү туризмын үстерүне тҽэмин итү ҿчен 

тҿбҽкара, республика һҽм җирле маршрутларны үстерергҽ кирҽк. 
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Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге территориясе буенча түбҽндҽге туристлык 

маршрутлары узачак: 

- су туристик маршруты; 

- экологик-танып белү, маҗаралы маршрут; 

- Нократ елгасы буйлап экологик маршрут; 

- тарихи-мҽдҽни һҽм этнографик маршрут (Алабуга районының тарихи урыннары 

буенча). 

Моннан тыш, Айталан авылында туристлык приютын тҿзү каралган. 

Алабуга муниципаль районы «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге 

генераль планы составында «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» нең "транспорт-коммуникация 

инфраструктурасын үстерү" бүлегенең тҿп максаты булып территориялҽрнең тотрыклы 

үсешен, районның нҽтиҗҽлелеген һҽм конкурентлылыгын арттыру максатларында транспорт 

инфраструктурасын үстерү тора. 

1.12  Транспорт инфраструктурасын үстерү һәм эшләтү ӛчен кирәкле норматив-

хокукый базаны бәяләү 

«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең транспорт 

инфраструктурасы эшчҽнлеге һҽм үсеше "Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге" муниципаль 

берҽмлегенең транспорт инфраструктурасы: 

- Россия Федерациясе шҽһҽр тҿзелеше кодексы; 

- - «Россия Федерациясендҽ автомобиль юллары һҽм юл эшчҽнлеге турында һҽм 

Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгҽрешлҽр кертү хакында " 2007 елның 8 

ноябрендҽге 257-ФЗ номерлы Федераль закон»; 

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

Федераль закон»; 

- РФ Хҿкүмҽтенең «юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽре турында " 23.10.1993 ел, № 1090 

карары»; 

- Алабуга муниципаль районы муниципаль берҽмлегенең территориаль 

планлаштыру схемасы (21.12.2010 ел, № 20-14/17538); 

- -Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Татар Дҿм-Дҿме авыл 

җирлеге Советы тарафыннан 2016 елның 20 октябрендҽ расланган Татар Дҿм-Дҿме авыл 

җирлеге генераль планы; 

«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең транспорт 

инфраструктурасын үстерү һҽм эшлҽтү ҿчен кирҽкле норматив-хокукый база 

формалаштырылган. 

1.13  Транспорт инфраструктурасын финанслауны бәяләү 

«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ транспорт 

инфраструктурасын финанслау расланган федераль һҽм муниципаль программалар 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 20.12.2013 ел, № 1012 карары 

белҽн «2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының транспорт системасын үстерү» 

муниципаль программасы расланды (2017 елның 25 декабрендҽге редакция). Ҽлеге 

программа кысаларында «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге 

территориясендҽ транспорт инфраструктурасын үстерү чаралары каралмаган. 

Татарстан Республикасы Алабуга районы Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге Советы 

тарафыннан «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Татар Дҿм-Дҿме авыл 
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җирлегенең 2019 елга һҽм 2020, 2021 еллар план чорына бюджеты турында»2018 елның 14 

декабрендҽ кабул ителгҽн 141 нче карары расланды. 

Карар кысаларында карала: 

- тҿзеклҽндерү кысаларында шҽһҽр округлары һҽм җирлеклҽре чиклҽрендҽ 

автомобиль юлларын һҽм инженерлык корылмаларын тҿзү һҽм карап тоту; 

- урамнарны яктырту. 

Финанслау чыганагы-муниципаль берҽмлек акчалары. Гамҽлгҽ ашыру ҿчен еллар 

буенча финанслау каралган: 

- 2019 ел-258,2 мең сум.; 

- 2020 ел-230,5 мең сум.; 

- 2021 ел-202,9 мең сум.; 

2 Муниципаль берәмлек территориясендә транспорт соравы фаразын эшләү, 

халыкның йӛрү һәм йӛк ташу күләмнәрен һәм характерын үзгәртү 

2.1 Җирлекнең социаль-икътисади һәм шәһәр тӛзелеше үсеше фаразы 

Торак тҿзелешенең заманча тенденциялҽре шундый ки, торак фондының тҿп күлҽме 

халыкның үз акчалары (уртача керемнҽре уртачадан югарырак булган гаилҽлҽр) хисабына 

кертелҽ, дҽүлҽт финанславы, нигездҽ, максатчан программалар кысаларында тормышка 

ашырыла һҽм ҽкренлҽп кими бара. 

Авыл җирлегенең социаль-икътисади һҽм шҽһҽр тҿзелеше үсешенең агымдагы 

күрсҽткечлҽре анализланганда, түбҽндҽге күрсҽткечлҽр билгелҽнҽ:: 

- авыл җирлеге торак пунктларыннан транспорт үтемлелеге; 

- халык ихтыяҗын канҽгатьлҽндерҽ; 

- җитештерү объектлары халык яши торган урыннар янында урнашкан, бу 

корреспондентларның тҿп тҿрен – хезмҽттҽге. 

«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ торак тҿзелешен үстерү 

территориаль резервлар хисабына күздҽ тотыла. 

2017 елның 1 гыйнварына булган мҽгълүматлар буенча«Татар Дҿм-Дҿме авыл 

җирлеге " муниципаль берҽмлеге территориясендҽ 267 кеше яшҽгҽн. 

Генераль план нигезендҽ, «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ 

халык саны демографик прогнозы буенча, беренче чиратта, Генераль планны тормышка 

ашыру (2020 ел)-272 кеше, исҽп – хисап чорына (2035 ел) 280 кеше тҽшкил итҽчҽк. 

Генераль планны (2020 елга кадҽр)тормышка ашыруның беренче чиратында Татар 

Дҿм-Дҿме авылында шҽхси торак тҿзелеше ҿчен 7,5 га территория каралган. Ҽлеге 

территориялҽрдҽ торак тҿзелеше якынча 4000 кв. м тҽшкил итҽчҽк. 

Татар Дҿм – Дҿме авылында шҽхси торак тҿзелеше ҿчен 11,8 га мҽйдан каралган. 

Ҽлеге территориялҽрдҽ торак тҿзелеше якынча 6293 кв. м тҽшкил итҽчҽк. 

2035 елга авыл җирлеге торак фондының гомуми күлҽме, торак территориялҽрне 

үстерү буенча тҽкъдим ителгҽн чараларны гамҽлгҽ ашыру шарты белҽн, 16,8 мең кв.м. га 

кадҽр артырга тиеш, фаразланган чорда торак фонды үсеше 10,3 мең кв. м. тҽшкил итҽргҽ 

тиеш. 

«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең икътисадый потенциалы 

тҿрле хуҗалык (авыл хуҗалыгы, җитештерү һ.б.) ҿлкҽлҽрендҽ үз финанс-хуҗалык 

эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы предприятиелҽр тарафыннан тҽкъдим ителде. 

Территориаль планлаштыру документлары муниципаль берҽмлекнең «үсеш 

нокталары» сыйфатында авыл хуҗалыгы җитештерү ҿлкҽсе предприятиелҽрен 

модернизациялҽүне һҽм камиллҽштерүне, шулай ук туристлык-рекреация кластерын 
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оештыруны карыйлар. Яңа эш урыннары булдыру, нигездҽ, агросҽнҽгать, туристлык һҽм 

социаль-кҿнкүреш хезмҽтлҽре күрсҽтү ҿлкҽсендҽ күздҽ тотыла. 

2.2 Җирлек территориясендә булган транспортка сорау, халыкның йӛрү һәм йӛк 

ташу күләме һәм характеры 

Муниципаль берҽмлектҽ чагыштырмача тотрыклы демографик һҽм социаль-

икътисади вҽзгыять хисап чорында муниципаль берҽмлек территориясендҽ халыкның 

хҽрҽкҽт итү күлҽме һҽм характеры сизелерлек үзгҽрүгҽ реаль алшартлар булмау турында 

нҽтиҗҽ ясарга мҿмкинлек бирҽ. 

Автомобиль транспорты муниципаль берҽмлек территориясендҽ тҿп транспорт тҿре 

булып тора, җирлек территориясендҽ башка транспорт тҿрлҽре тҽкъдим ителмҽгҽн яки аз 

дҽрҽҗҽдҽ тҽкъдим ителгҽн.  Автомобиль транспортында йҿк ташу күлҽме тотрыклы 

характерда. 

"Татар Дҿм-Дҿм-Дҿм авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең транспорт 

планлаштыручы күчҽрлҽре булып IV техник категориядҽге тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге автомобиль 

юлы тора: "М-7» Волга» – Олы Шүрнҽк". 

Транспортка ихтыяҗ аз булу сҽбҽпле, автомобиль транспортының гамҽлдҽге 

инфраструктурасы хҽл ителергҽ тиешле бурычларны үти, ҽмма ул уртача характеристикага 

ия (УДС һҽм юл полотносының түбҽн дҽрҽҗҽдҽ тҿзеклеге, кайбер урамнарның машиналар 

йҿри торган ҿлешенең җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ булмавы, табигый киртҽлҽр аша күпер 

корылмаларының җитмҽве һ. б.). Генераль пландагы проект чараларын(агросҽнҽгать 

комплексын, торак фондны, туристик ҿлкҽне үстерү һ.б.) гамҽлгҽ ашыру очрагында, яңа 

объектларны торак пунктларның урам-юл челтҽре белҽн тоташтыручы яңа юллар тҿзүгҽ 

ихтыяҗ туачак. 

2.3 Транспорт тӛрләре буенча транспорт инфраструктурасын үстерү фаразы 

"Татар Дҿм-Дҿм-Дҿм авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ 

Стратегик һҽм территориаль планлаштыру документлары белҽн бары тик региональ һҽм 

җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын капиталь ремонтлау, реконструкциялҽү һҽм яңа 

тҿзү рҽвешендҽ автомобиль транспорт инфраструктурасын гына үстерү планлаштырыла. 

Пассажир транспорты санын арттыру планлаштырылмый. Авыл җирлеге 

территориясендҽ юл буе сервисы объектлары юк. 

Тикшерелгҽн территориянең транспорт инфраструктурасын үстерүнең максаты-

муниципаль берҽмлекнең икътисади активлыгын үстерү, транспорт хезмҽтлҽре спектрын 

киңҽйтү хисабына халыкның тормыш сыйфатын яхшырту, транспорт -инфраструктурасын 

камиллҽштерү. 

Тимер юл, су һҽм һава транспортын үстерү буенча дҽүлҽт һҽм җирле дҽрҽҗҽдҽге 

стратегик һҽм территориаль планлаштыру документларында каралмаган. 

2.4 Җирлекнең юл челтәрен үстерү фаразы 

«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең транспорт 

инфраструктурасын анализлау нҽтиҗҽсендҽ түбҽндҽге проблемалар ачыкланды:: 

- муниципаль берҽмлекнең урам-юл челтҽрен тҿзеклҽндерү түбҽн дҽрҽҗҽдҽ: 

камиллҽштерелгҽн ҿслеге булмаган урамнар һҽм юлларның шактый ҿлеше, җҽяүлелҽр 

тротуарлары булмау, оештырылган ҿслек агымы булмау, яктырту булмау; 

- юл катламының торышы канҽгатьлҽнерлек түгел: кҿчле тузу һҽм еллык юыну; 
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- автомобиль хҽрҽкҽтен кыенлаштыра торган кайбер урамнарның машиналар йҿрү 

ҿлешлҽренең җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ булмавы һҽм урамның үткҽрүчҽнлеген киметүгҽ һҽм юл-

транспорт һҽлакҽтлҽренең килеп чыгу куркынычын киметүгҽ китерҽ; 

- чокырлар һҽм елгалар аша автомобиль һҽм җҽяүлелҽр күпере җитҽрлек түгел, бу 

урам-юл челтҽренең нормаль эшлҽвен тҽэмин итми; 

- җҽмҽгать транспорты тукталышларын тҿзеклҽндерү җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ түгел. 

Юл эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыруга бюджет акчаларының хроник кытлыгы 

шартларында, юлларны ремонтлауга һҽм карап тотуга нҽтиҗҽле тоту максатларында, яңа, 

экономияле материаллар һҽм технологиялҽр эзлҽү һҽм кертү бурычы саклана. 

Бүгенге хҽл автомобиль йҿртүлҽргҽ ихтыяҗ арту, автотранспорт чараларының артуы 

һҽм шул ук вакытта юл челтҽре үсешендҽ артта калу, автомобиль юлларының озынлыгы һҽм 

үткҽрүчҽнлеге акрынаю белҽн характерлана. 

Үткҽрелгҽн анализ нҽтиҗҽсендҽ, урам-юл челтҽрен тҿзеклҽндерү һҽм автомобиль 

юлларын карап тоту буенча тиешле чаралар күрелмҽгҽн очракта, юл катламының нык 

искерүе һҽм авыл җирлеге территориясендҽ корреспонденциялҽрнең тормышка ашу тизлеге 

һҽм комфортлары кимүе фаразлана, дип нҽтиҗҽ ясарга мҿмкин. 

Муниципаль берҽмлекнең Генераль планында торак тҿзелешен, туризм ҿлкҽсен, 

агросҽнҽгать комплексын үстерү максатларында торак пункт территориясен арттыру 

җирлекнең урам-юл челтҽрен үстерү зарурлыгына китерҽчҽк. Гамҽлдҽге урам-юлларны 

үзгҽртеп кору, яңа юллар тҿзүне үз эченҽ ала. 

2.5 Автомобильләштерү дәрәҗәсе, юл хәрәкәте параметрлары фаразы 

Алабуга муниципаль районы ҿчен автомобильлҽштерү дҽрҽҗҽсенең фаразы " 

Татарстан Республикасының шҽһҽр тҿзелешен проектлауның республика нормативларын 

раслау турында «2013 елның 27 декабрендҽге 1071 номерлы Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карарында (изм. һҽм 8 таблицада тҽкъдим ителде. 

8 нче Таблица-2015-2035 елларда Алабуга муниципаль районының автомобильлҽштерү 

дҽрҽҗҽсе фаразы. 

Исем 
2010 

ел. 

2015 

ел. 

2020 

ел. 

2035 

ел. 

1000 кешегҽ шҽхси милектҽ автомобильлҽр белҽн 

фаразланган тҽэмин ителеш 
196,9 262,9 320,9 493,9 

Алынган мҽгълүматларга караганда, «Татар Дҿм-Дҿм-Дҿм авыл җирлеге» 

муниципаль берҽмлегендҽ автомобильлҽштерү дҽрҽҗҽсе 2035 елга 1000 кешегҽ 407 җиңел 

автомобиль дҽрҽҗҽсендҽ кабул ителергҽ мҿмкин. 

Юл хҽрҽкҽте параметрларын билгелҽү юлда авариялҽрне киметү буенча чараларны 

билгелҽгҽндҽ, шулай ук кисешүдҽ юл хҽрҽкҽтен җайга салуны камиллҽштерү ҿчен 

аерылгысыз бер ҿлеш булып тора. Юл хҽрҽкҽтенең тҿп параметрларына түбҽндҽгелҽр керҽ: 

хҽрҽкҽт ешлыгы, транспорт агымы составын китерүнең динамик коэффициенты, машиналар 

чиратын киметү интервалы, хҽрҽкҽт полосасын йҿклҽү коэффициенты, чират арту 

коэффициенты, автомобильлҽрдҽ һҽм метрларда чиратның уртача озынлыгы, автомобиль 

тукталышларының чагыштырмача саны, тукталышсыз үтү коэффициенты.  

Бүгенге вҽзгыятьне һҽм социаль-икътисади үсешнең килеп туган трендларын 

анализлау җирлектҽ юл хҽрҽкҽте параметрларына шактый үзгҽрешлҽр кертү кҿтелми, юл 

челтҽренең тыгызлыгы сизелерлек үзгҽрмҽячҽк, дигҽн нҽтиҗҽ ясарга мҿмкинлек бирҽ. 

2.6 Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы күрсәткечләрен фаразлау 

Статистикага караганда, 2016 елда Алабуга районында 2015 елга карата барлык 
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авариялҽр күрсҽткечлҽре кимегҽн. Ҽмма 2017 елда барлык күрсҽткечлҽр 2016 ел белҽн 

чагыштырганда арткан. Шул ук вакытта «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге " муниципаль 

берҽмлегендҽ 2017 елда учет юл-транспорт һҽлакҽтлҽре теркҽлмҽгҽн, бу, ҽлбҽттҽ, уңай тренд 

булып тора. 

Ҽмма килҽчҽктҽ Алабуга районында юл-транспорт һҽм социаль-икътисади ҿлкҽдҽ 

фаразланган үзгҽрешлҽр белҽн бҽйле рҽвештҽ юл хҽрҽкҽте иминлеге дҽрҽҗҽсе кимергҽ 

мҿмкин: 

- автомобильлҽштерү дҽрҽҗҽсенең үсеше; 

- миграцион хезмҽт корреспонденциялҽре хисабына халыкның мобильлеген арттыру; 

- район юлларында транзит трафикын арттыру; 

- район территориясе буенча узучы тҿбҽк һҽм федераль магистральлҽр аша йҿк 

транспортлары хҽрҽкҽтенең интенсивлыгы арту; 

- юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның барысы тарафыннан да юл хҽрҽкҽте 

кагыйдҽлҽрен күплҽп үтҽмҽү: автомобильчелҽр, җҽяүлелҽр, велосипедчылар; 

- район юл челтҽренең озынлыгын һҽм тыгызлыгын арттыру; 

- автомобиль юлларының торышы канҽгатьлҽнерлек түгел: норматив булмаган 

капламның торышы, тамганың булмавы, кышкы карап тотудагы җитешсезлеклҽр; 

- юл хуҗалыгының техник дҽрҽҗҽсе җитҽрлек түгел; 

- юл хҽрҽкҽтен оештыруның техник чараларын камиллҽштерү. 

Вакыйгаларның тискҽре үсешенҽ юл куймас ҿчен каралучы муниципаль берҽмлекнең 

юл челтҽрендҽ куркынычсызлык дҽрҽҗҽсен күтҽрүгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар комплексын 

тормышка ашыру кирҽк. Ҽлеге чаралар комплексы түбҽндҽге компонентларны үз эченҽ 

алырга тиеш: 

- Алабуга районының гомуми файдаланудагы автомобиль юлларында юл хҽрҽкҽте 

иминлеген тҽэмин итүнең заманча системасын булдыру; 

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

күтҽрү һҽм куркыныч тҽртипне кисҽтү; 

- комплекслы схемалар эшлҽү һҽм юл хҽрҽкҽтен оештыру проектлары һҽм алар 

тарафыннан күздҽ тотылган чараларны гамҽлгҽ ашыру хисабына юл хҽрҽкҽтен оештыру 

дҽрҽҗҽсен арттыру. 

Муниципаль берҽмлек территориясендҽ юл-транспорт һҽлакҽтлҽре һҽм зыян 

күрүчелҽр саны кимүнең уңай динамикасын, шулай ук авариялелек дҽрҽҗҽсен киметү буенча 

чаралар күрүне исҽпкҽ алып, авариялҽрнең тҿп күрсҽткечлҽренең килҽчҽктҽ дҽ кимүен 

фаразларга мҿмкин. 

2.7 Транспорт инфраструктурасының әйләнә-тирә мохиткә һәм халык 

саулыгына тискәре йогынты ясавын фаразлау 

Транспорт инфраструктурасының ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ зыянлы йогынтыны киметү 

ҿлкҽсендҽге бурычлары булып тора: 

- транспортның кеше саулыгына зыянлы йогынтысын йогынты күлҽмен, 

ташландыклар һҽм ташландыклар күлҽмен, барлык тҿр транспортта калдыклар санын киметү 

хисабына киметү; 

- транспорт чараларын ягулыкның экологик чиста тҿрлҽренҽ күчүне мотивациялҽү. 

Транспортның ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыянлы йогынтысын һҽм килеп туган зыянны 

киметү ҿчен кирҽк: 

- транспортның һава һҽм су тирҽлегенҽ һҽм кеше сҽламҽтлегенҽ экологик 

куркынычсыз транспорт чараларын куллану хисабына зыянлы йогынтысын киметергҽ; 

- ягулык-энергетика ресурсларының альтернатив чыганакларында (нефть 

чыгышында булмаган) эшлҽүче транспорт чараларын куллануны стимуллаштырырга. 
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Транспорт-юл комплексының ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ тискҽре йогынтысын киметү ҿчен 

автотранспорт чараларының санын арттыру һҽм автомобиль юлларында хҽрҽкҽт ешлыгын 

арттыру шартларында түбҽндҽге чараларны тормышка ашыру күздҽ тотыла:: 

- карауның яңа ысулларын эшлҽү һҽм гамҽлгҽ кертү, бигрҽк тҽ кышкы чорда, гомуми 

файдаланудагы автомобиль юлларын, бозлавык материалларына каршы тискҽре йогынтыны 

киметергҽ мҿмкинлек бирҽ торган; 

- ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне зарарлы йогынтылардан саклау чаралары белҽн автомобиль 

юлларын тҿзеклҽндерү, тавыш йогынтысы дҽрҽҗҽсен киметү һҽм тирҽ-юнь территориялҽрен 

пычрату ҿчен автомагистральлҽр буенда ясалма һҽм үсемлек киртҽлҽрен куллануны да 

кертеп. 

Тулаем алганда, транспорт инфраструктурасының ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ һҽм халыкның 

сҽламҽтлегенҽ тискҽре йогынтысын, барыннан да элек, экологик яктан чиста транспорт 

чараларын һҽм транспорт инфраструктурасын тҿзеклҽндерү материалларын куллануга күчү 

хисабына киметү фаразлана. Экологик хҽлне яхшырту шулай ук агросҽнҽгать 

предприятиелҽренең һҽм производстволарның бер ҿлешен торак тҿзелешлҽреннҽн Аерылган 

зоналарга чыгаруга, автомобиль юлларын һҽм торак пунктларны карап тоту эшлҽре 

хисабына тискҽре йогынты ясауга юнҽлдерелгҽн чаралар үткҽрү хисабына планлаштырыла. 

3 Транспорт инфраструктурасын үстерүнең принципиаль вариантлары һәм 

транспорт инфраструктурасын үстерүнең максатчан күрсәткечләре (индикаторлары) 

буенча аларны эреләндерелгән бәяләү, алга таба тормышка ашыруга тәкъдим ителә 

торган вариантны сайлап алу 

Территориаль планлаштыру документында Татарстан Республикасы һҽм Алабуга 

муниципаль районы социаль-икътисадый үсеш стратегиялҽре белҽн социаль-икътисадый 

үсешнең ҿч тҿп сценарие карала. 

Тҿп сценарий район ҿчен уңайлы үсеш темплары белҽн икътисадның тотрыклы, 

планлы үсешен күздҽ тота. 2015 елдан башлап тулай территориаль продуктның (ВТП) 

җыелган үсеш темпы уңай дҿнья икътисадый хҽле фонында 1,7 тапкыр арту фаразлана. 

«Алабуга» җитештерү-сҽнҽгать тибындагы махсус икътисадый зонаны үстерү хисабына 

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

шулай ук тотрыклы рҽвештҽ арта, 2030 елга 97,3 мең кешегҽ җитҽчҽк. Халыкның торак белҽн 

тҽэмин ителеше уртача темплар белҽн арта, һҽм 2030 елга ул 1 кешегҽ 30,12 м торак тҽшкил 

итҽчҽк.  

Ел саен 5 – 6% үсеш алган, районның бизнес ҿчен инвестициялҽр җҽлеп итүчҽнлеге 

арта. Районның икътисади үз-үзен тҽэмин итү дҽрҽҗҽсе 0,55 тҽн 0,81% ка кадҽр үсҽр дип 

фаразлана. Тулаем алганда, үсешнең тҿп сценарие барлык куелган бурычларны һҽм 

Инвестицион проектларны тормышка ашыруны күздҽ тота. 

Оптимистик сценарий дҿнья икътисадын яхшырту тенденциялҽренҽ нигезлҽнҽ, 

Алабуга муниципаль районы икътисадының динамикалы үсеше белҽн характерлана.  

Тулай территориаль продукт югарырак темплар белҽн арта, 2030 елда җыелган үсеш 

темпы 2015 елга карата 1,9% тҽшкил итҽчҽк. Сҽнҽгать, авыл хуҗалыгы актив үсҽ, торак 

тҿзелеше актив алып барыла. Район халкы 2030 елга 100,4 мең кешегҽ җитҽ. Халыкның 

тормыш сыйфаты яхшыра.  

Спорт белҽн даими шҿгыльлҽнүчелҽрнең дҽрҽҗҽсе елдан – ел 3-4% ка арта һҽм 2030 

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

арта, район инфраструктурасы яңартыла, бу туризм үсешенҽ ярдҽм итҽ. 2030 елга туристлар 

агымы 3,4 тапкырга арта. «Алабуга» махсус икътисадый зонасы үсешен дҽвам итҽ, 

предприятиелҽр һҽм хезмҽткҽрлҽр саны арта, вак һҽм урта производстволар үсҽ. 2030 елда 

ВТПДА кече һҽм урта бизнес ҿлеше 35% ка җитҽ, ҽмма эшкҽртү сҽнҽгатенең тҿп кҿче булып 

кала бирҽ.  
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Инерция сценарие дҿнья икътисадының тышкы факторларының, районның икътисади 

үсеш темплары югары булмаган дҽрҽҗҽдҽ йогынтысын күздҽ тота. Тулай территориаль 

продукт үсҽ, ҽмма шактый түбҽн темпларда. Предприятиелҽр кыенлыкларны кичерүлҽрен 

дҽвам итҽ. Чит ил чималы белҽн бҽйле кайбер производстволарны ябу да ихтимал. ВТПДА 

кече һҽм урта бизнес ҿлеше кими. Эшсезлек дҽрҽҗҽсе югары дҽрҽҗҽдҽ, һҽм 2020 елдан гына 

да кимергҽ мҿмкин. Районның үз-үзен тҽэмин итү дҽрҽҗҽсе түбҽн дҽрҽҗҽдҽ саклана. 

Бюджетның үз акчалары муниципаль программаларны тулысынча гамҽлгҽ ашыруга җитми. 

Ҽмма туризмны үстерү дҽвам итҽ, туризм агымы 2030 елга, шҽһҽрнең тотрыклы бренды 

аркасында, 1,8 тапкырга артачак. Инвестициялҽр күлҽме кими. Татарстан Республикасының 

гомуми күлҽмендҽ инвестициялҽр ҿлеше якынча 5 % дҽрҽҗҽсендҽ саклана, 2030 елга кадҽр 

үсеш белҽн, «Алабуга»СҖТ МИЗ үсеше нҽтиҗҽсендҽ, 5,7% ка кадҽр. 

«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге " муниципаль берҽмлегендҽ тормышка ашыру ҿчен 

транспорт инфраструктурасы үсешенең тҿп сценарие булып тора. 

 

4 Транспорт инфраструктурасын үстерү вариантын тормышка ашыруга, 

транспорт объектларының техник-икътисадый параметрларын, чараларны 

(инвестицион проектларны) тормышка ашыру чиратлылыгын (инвестиция 

проектларын) проектлау, тӛзү, реконструкцияләү буенча чаралар (инвестицион 

проектлар) исемлеге) 

4.1 Транспорт тӛрләре буенча транспорт инфраструктурасын үстерү чаралары 

«Татар Дҿм-Дҿм-Дҿм авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең транспорт 

инфраструктурасын үстерү чаралары, җирле бюджет акчалары җитмҽү һҽм ҽлеге 

юнҽлешлҽрнең үсеш перспективалары булмау сҽбҽпле, тимер юл, һава һҽм су транспорты 

буенча планлаштырылмый. 

4.2 Гомуми файдаланудагы транспортны үстерү, транспорт-күчеп утыру 

тӛеннәрен булдыру буенча чаралар 

Гомуми файдаланудагы автомобиль транспортында халыкка хезмҽт күрсҽтүнең 

гамҽлдҽге системасы " Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ 

яшҽүчелҽрнең транспорт хезмҽтлҽренҽ булган ихтыяҗын канҽгатьлҽндерҽ. 

Автомобильлҽштерү дҽрҽҗҽсен арттыру шартларында җҽмҽгать транспортының 

ҽйлҽнҽ - тирҽлеккҽ тискҽре йогынтысын киметү ҿчен күчмҽ составның альтернатив ягулыкка 

күчү зарур. Хҽзерге вакытта «автомобиль, тимер юл, диңгез, елга, авиация транспорты һҽм 

махсус техника буенча аерым подпрограммаларга бүленеп газ-мотор техникасын гамҽлгҽ 

кертү» дҽүлҽт программасы эшлҽнде, аның кысаларында экологик күрсҽткечлҽр югары 

булган транспорт техникасын ҿстенлекле файдалануны икътисадый стимуллаштыру 

планлаштырыла. 

Табигый тикшерүлҽр күрсҽткҽнчҽ, тикшерелүче муниципаль берҽмлек 

территориясендҽ җҽмҽгать транспорты тукталышларын тҿзеклҽндерү буенча чаралар 

комплексы үткҽрергҽ кирҽк. 9 нчы таблицада «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлеге территориясендҽ тукталыш пунктларын норматив хҽлгҽ китерү буенча чаралар 

исемлеге тҽкъдим ителгҽн. 

9 нчы Таблица-гомуми файдаланудагы автомобиль маршрут транспортының тукталыш 

пунктларын тҿзеклҽндерү буенча чаралар 

№ п/п Чара Тукталыш пункты исеме 
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1 Тукталыш тҿзелеше Айталан Н. п. 

2 Тукталыш билгелҽрен кую Айталан т. п., Татар Дҿм-Дҿме т. п. 

3 Электр яктырту линиялҽрен урнаштыру Айталан т. п., Татар Дҿм-Дҿме т. п. 

Тукталыш пунктларын тҿзеклҽндерү буенча чаралар " гомуми файдаланудагы 

автомобиль юллары. Тҿзеклҽндерү элементлары. Гомуми талҽплҽр». 

Җҽмҽгать транспорты тукталышларын тҿзеклҽндерү чараларын уздырганда 

инвалидларның юл хуҗалыгы объектларына үтүен тҽэмин итү чараларын (ОДМ 218.2007–

2011) проектлаштыру буенча Методик рекомендациялҽрне, шулай ук РФ Транспорт 

министрлыгының «автомобиль транспорты һҽм шҽһҽр җир ҿсте электр транспорты, 

автовокзаллар, автостанциялҽр һҽм күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽр инвалидлары арасыннан 

пассажирларның транспорт чараларыннан файдалану шартларын тҽэмин итү тҽртибен раслау 

турында»2015 елның 1 декабрендҽге 347 номерлы боерыгы талҽплҽрен исҽпкҽ алырга кирҽк. 

4.3 Бердәм парковка пространствосын үстерүне дә кертеп, җиңел автомобиль 

транспорты ӛчен инфраструктураны үстерү чаралары 

Хҽзерге вакытта «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» МБ территориясендҽ җиңел 

автомобиль транспорты ҿчен транспорт инфраструктурасы объектларының күп ҿлеше торак 

пунктларның урам-юл челтҽрендҽ урнашкан. 

Авыл җирлегенең генераль планында юл сервисы объектларын тҿзү каралмаган. 

Проектлауның сайлап алынган варианты кысаларында җиңел автомобиль транспорты 

ҿчен инфраструктура үсешенең тҿп юнҽлеше булып бердҽм парковка пространствосын 

булдыру һҽм аның нҽтиҗҽле эшлҽве тора.  

Җирлек территориясендҽ автотранспортны саклау, нигездҽ, предприятие участоклары 

чиклҽрендҽ һҽм җирлек халкының йорт яны участокларында башкарыла. Авыл җирлегенең 

гамҽлдҽге парковка пространствосын бҽялҽгҽндҽ, Татар Дҿм-Дҿме авыл мҽдҽният йорты 

янында парковкаларга кытлык 74машиналы булган. 

4.4 Җәяүлеләр һәм велосипед хәрәкәте инфраструктурасын үстерү чаралары 

Җҽяүле корреспонденциялҽр хҽрҽкҽт итүнең тҿп һҽм аеруча киң таралган тҿрлҽренең 

берсе булып тора. Һҽр маршрут башлана һҽм җҽяү йҿрү белҽн тҽмамлана. Кайбер 

маршрутларда йҿрү - ерак походлар яки Кибеткҽ кыска гына йҿрү турында сүз бару-

булмауга карамастан, бердҽнбер юл. Башка маршрутларда кеше җҽяү бер яки берничҽ юл 

кисемтҽсе үтҽ ала. 

"Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ җҽяүлелҽр 

йҿрү инфраструктурасын үстерү чаралары 10 нчы таблицада тасвирланган. 

10 нчы таблицада-җҽяүлелҽр йҿрү инфраструктурасын үстерү чаралары 

№ 

п/п 
Юл атамасы/урамнар Торак пункт 

Озынлыгы, 

м 
Күңел 

Тротуарларн

ың 

җҽяүлелҽр 

ҿлеше 

киңлеге 

1 
а/М-7» Волга " – Олы 

Шүрнҽк 

Татар Дҿм-Дҿм 

авылы 
900 бер яктан 1,5 

Тикшерелүче муниципаль берҽмлек территориясендҽ велосипедта йҿрү ҿчен 

инфраструктура үсеше буенча чаралар программа кысаларында планлаштырылмый. 
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4.5 Йӛк транспорты, Коммуналь һәм юл хезмәтләре транспорт чаралары ӛчен 

инфраструктура үсеше буенча чаралар 

Алабуга муниципаль районының стратегик планлаштыру документларында «Татар 

Дҿм-Дҿме авыл җирлеге»муниципаль берҽмлегенең авыл хуҗалыгы объектларына керү 

юлларын тҿзү рҽвешендҽге җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары челтҽренең йҿк 

транспорты ҿчен инфраструктура үсеше буенча чаралар каралган. Каралган чаралар йҿк 

ташуның куркынычсызлыгын һҽм Эко логиклыгын тҽэмин итҽчҽк. 

Ҽлеге чаралар «җирлек юллары челтҽрен үстерү буенча 4.6 чаралар» бүлеге 

кысаларында ҽлеге ПКТРДА тасвирланган. 

4.6 Җирлектәге юллар челтәрен үстерү буенча чаралар 

«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге генераль планы белҽн, 

җирлекнең урам-юл челтҽрен үстерү максатларында, җирле ҽһҽмияттҽге юллар тҿзү, 

ремонтлау һҽм аларны карап тоту буенча чаралар планлаштырыла. 

Муниципаль берҽмлекнең Генераль планы нигезендҽ юллар челтҽрен үстерү буенча 

чараларның тулы исемлеге 11 таблицада күрсҽтелгҽн. 

Таблица 11-юллар челтҽрен үстерү чаралары исемлеге  

№ п/п Торак пункт Исем Чара тҿре 

Ед. 

изм

. 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

сроклары 

сущест-

вующая 
ҿстҽмҽ 

беренче 

чират (2011-

2020 еллар)) 

исҽп-хисап 

вакыты 

(2021-2035 

еллар)) 

ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР (ҖИРЛЕК) 

1 
Татар Дҿм-

Дҿм авылы 

Авыл 

хуҗалыгы 

объектларына 

керү юлы 

Капиталь 

ремонт 
км 1,4 - 1,4 - 

2 
Татар Дҿм-

Дҿм авылы 
Юл Тҿзеклҽндерү км 5,315 - - 5,315 

3 
Татар Дҿм-

Дҿм авылы 
Юл Яңа тҿзелеш км - 6,95 2,8 4,15 

4 
Айталан 

авылы 
Юл Тҿзеклҽндерү км 0,5 - 0,5 - 

5 
Айталан 

авылы 
Юл Яңа тҿзелеш км - 1,4 1,0 0,4 

6 
Татар Дҿм-

Дҿм авылы 

Авыл 

хуҗалыгы 

объектларына 

керү юлы 

Яңа тҿзелеш км - 2,11 - 2,11 

ТҾБҼК ҼҺҼМИЯТЕНДҼГЕ ЮЛЛАРДА ЧАРАЛАР 

7 
Татар Дҿм-

Дҿм авылы 

Электр 

яктырту 

линиялҽрен 

урнаштыру 

Яңа тҿзелеш км - 1,3 - 1,3 

Юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру максатларында, бу юнҽлештҽ юл хҽрҽкҽтен 

оештыруның нҽтиҗҽлелеген арттыру буенча комплекслы чара гамҽлгҽ ашырылырга тиеш, ул 

үз эченҽ түбҽндҽге чараларны ала: 



30 

- юлларның аерым участокларында яки тҿрле зоналарда транспорт чаралары 

хҽрҽкҽтенең тизлек режимы; 

- аерым территориялҽргҽ транспорт чараларыннан файдалану мҿмкинлеген чиклҽү; 

- гамҽлдҽге юл шартлары булдырыла торган куркынычлык (конфликтлы 

ситуациялҽр) хҽрҽкҽтенҽ һҽм факторларына киртҽлҽрне бетерү; 

- белем бирү оешмаларына балаларның куркынычсыз хҽрҽкҽте маршрутларын 

тҽэмин итү; 

- автомат режимда эшлҽүче фото - һҽм видео-юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽрен бозуларны 

теркҽү чараларын урнаштыру. 

Шулай ук юл хҽрҽкҽте мониторингы системасын оештыру, транспорт агымнары 

детекторларын урнаштыру, ОДД буенча документлар җыю һҽм саклауны оештыру, 

мҽгълүмат базаларын формалаштыру һҽм алып бару принциплары, мҽгълүматка керү 

шартлары, аны актуальлҽштерүнең ешлыгы буенча да бурыч хҽл ителергҽ тиеш. 

Ҽлеге чараларны детальлҽштерү РФ Транспорт министрлыгының «Юл хҽрҽкҽтен 

оештыру проектларын һҽм схемаларын ҽзерлҽү кагыйдҽлҽрен раслау турында»2015 елның 17 

мартындагы 43 номерлы боерыгы белҽн регламентланган юл хҽрҽкҽтен оештыру 

проектларын һҽм схемаларын эшлҽү юлы белҽн тормышка ашырыла. 

5 Транспорт инфраструктурасын үстерү вариантын гамәлгә ашыруга тәкъдим 

ителә торган транспорт инфраструктурасы объектларын проектлау, тӛзү, 

реконструкцияләү буенча чараларны (инвестиция проектларын) финанслау 

күләмнәрен һәм чыганакларын бәяләү 

Конкрет объекттагы чаралар исемлеге проект-смета документациясен эшлҽгҽннҽн соң 

детальлҽштерелҽ. Чаралар бҽясе, уздырылган шундый ук чараларның бҽясенҽ нигезлҽнеп, 

якынча билгелҽнгҽн. 

Программа чараларын тормышка ашыру «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» 

муниципаль берҽмлеге бюджеты һҽм ҿстҽмҽ финанслау чыганаклары хисабына башкарыла. 

ПРТКГА кергҽн чараларны финанслауның еллык күлҽме чираттагы финанс елына МБ 

бюджетын эшлҽгҽндҽ билгелҽнҽ. 

Программа чараларын тормышка ашыру ҿчен кирҽкле финанс чараларының гомуми 

күлҽме 81773,3 мең сум тҽшкил итҽ. 

Программаны тормышка ашыруга киткҽн чыгымнар турында мҽгълүмат 12 нче 

таблицада бирелгҽн. 

Таблица 12-чараларны финанслау күлҽмнҽрен һҽм чыганакларын бҽялҽү 

№ 

п/п 
Чараның исеме 

Финанслау күлҽме, мең сум. 
Финанслау 

чыганагы 

2
0
1
9
 

ел
. 

2
0
2
0
 

ел
. 

2
0
2
1
 

ел
. 

2
0
2
2
 

ел
. 

2
0
2
3
 -

2
0
3
5
 

ел
л
ар

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максат: «Татар Дҿм-Дҿм-Дҿм авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге халкы ҿчен 

транспорт комплексы хезмҽтлҽреннҽн югары дҽрҽҗҽдҽ файдалану мҿмкинлеген һҽм 

сыйфатын тҽэмин итҽ торган "Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге" муниципаль берҽмлеге 

заманча, нҽтиҗҽле һҽм куркынычсыз транспорт инфраструктурасын үстерү 

Бурыч: транспорт хезмҽте күрсҽтүнең нҽтиҗҽлелеген һҽм сыйфатын күтҽрү 

Автомобиль транспорты 

1 

Урам-юл челтҽрлҽре 

тҿзелеше. Татар Дҿм-

Дҿм (ТР АМР Татар 

Дҿм-Дҿме СП генераль 

- -  - - 55000,0 Тҿбҽк бюджеты 
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планы) 

2 

Татар Дҿм-Дҿм авылы 

урам-юл челтҽрен 

реконструкциялҽү (ТР 

АМР Татар Дҿм-Дҿме 

авыл җирлеге генераль 

планы) 

-  - - - 10040,0 Тҿбҽк бюджеты 

3 

Татар Дҿм-Дҿме авылы 

янында урнашкан авыл 

объектларына керү 

юлын капиталь 

ремонтлау 

- - - - - Тҿбҽк бюджеты 

4 

Авыл объектларына яңа 

подъезд тҿзелеше (ТР 

АМР Татар Дҿм-Дҿм-

Дҿме СП генераль 

планы) 

 

    2520,0 Тҿбҽк бюджеты 

5 

Җҽмҽгать транспорты 

тукталышларын 

норматив хҽлгҽ китерү 

  200,0  320,0 Тҿбҽк бюджеты 

6 
Татар Дҿм-Дҿм авылы, 

С. Сҽйдҽшев урамы 
- - 1625,0 1625,0 - Тҿбҽк бюджеты 

7 

Строительство 

тротуаров с. Татарский 

Дюм-Дюм ул. 

С.Сайдашева 

- -   1350,0 1350,0 Тҿбҽк бюджеты 

8 
Татар Дҿм-Дҿм авылы, 

М. Җҽлил ур.   

1440,0 

 
- - - - Тҿбҽк бюджеты 

9 

Айталан авылы, Үзҽк 

реконструкция урамы 

(ТР АМР Татар Дҿм-

Дҿме авыл җирлеге 

генераль планы 

- - 2500,0 - - Тҿбҽк бюджеты 

10 

 Айталан авылы, Үзҽк 

реконструкция урамы 

(ТР АМР Татар Дҿм-

Дҿме авыл җирлеге 

генераль планы 

 
2399,

1 
  1204,2 Тҿбҽк бюджеты 

11 Юл билгелҽре кую 10,0 10,0 10,0 10,0 130,0 Җирле бюджет 

Еллар буенча: 1450,0 2409,1 4335 2985 70564,2 - 

Барлыгы (финанслау 

чыганаклары буенча): 

  81573,3 Тҿбҽк бюджеты 

170 Җирле бюджет 

Нибары: 81773,3 
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6  Транспорт инфраструктурасын үстерү вариантын тормышка ашыруга 

тәкъдим ителә торган транспорт инфраструктурасы объектларын проектлау, тӛзү, 

реконструкцияләү буенча чараларның (инвестицион проектларның) нәтиҗәлелеген 

бәяләү 

Транспорт инфраструктурасы объектларын проектлау, тҿзү, реконструкциялҽү буенча 

«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең транспорт инфраструктурасын 

үстерүнең максатчан күрсҽткечлҽрен (индикаторларын) чагыштыру нигезендҽ үткҽрелгҽн. 

Тҿп максатчан күрсҽткечлҽр ҿчен транспорт инфраструктурасының торышын характерлаучы 

күрсҽткечлҽр кабул ителде. 

Муниципаль берҽмлекнең юл челтҽре торышын яхшыртудан социаль-икътисади 

нҽтиҗҽ түбҽндҽгелҽрдҽ чагыла:: 

-  юл йҿрү уңайлыгын һҽм уңайлылыгын арттыру, юл челтҽренең сыйфат 

күрсҽткечлҽрен яхшырту хисабына юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең куркынычын киметү; 

- экономия вакыт хисабына арттыру, уртача тизлек хҽрҽкҽте; 

- гражданнар ҿчен дҽ, муниципаль берҽмлек предприятиелҽре һҽм оешмалары ҿчен 

дҽ транспорт йҿртүгҽ чыгымнарны киметү; 

- даими маршрутлар буенча автомобиль транспортында пассажирлар йҿрткҽндҽ 

транспорт хезмҽтлҽре күрсҽтүнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуын һҽм сыйфатын күтҽрүне 

тҽэмин итү. 

Программаны тормышка ашыруның нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү хисап чорында, тулаем 

алганда, программаны тормышка ашыру тҽмамланганнан соң башкарыла. Бҽялҽү 

критерийлары булып тора: нҽтиҗҽлелеге, Нҽтиҗҽлелеге, финанс үтҽлеше. 

Программаны тормышка ашыру барышында ирешелгҽн нҽтиҗҽлҽр һҽм аны тормышка 

ашыруга бҽйле финанс чыгымнары нисбҽтен нҽтиҗҽле чагылдыра. Нҽтиҗҽлелек 

программаның максатчан күрсҽткечлҽренҽ ирешү дҽрҽҗҽсен чагылдыра. Финанс ягыннан 

үтҽү чагылдыра нисбҽтен факттагы финанс чыгымнары белҽн бҽйле программаны гамҽлгҽ 

ашыру, һҽм ассигнованиелҽр расланган Чираттагы финанс елына. 

"Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге" МБ ПКТ чараларының характеристикасы 13нче 

таблицада китерелгҽн. 

13 нче Таблица-«Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге " МБ ПКТИ чараларының 

характеристикасы» 

№ 

п/п 
Чараның исеме Социаль-икътисади нҽтиҗҽ 

Шҽһҽр тҿзелешен 

проектлау 

нормативларына 

туры килү 

1 2 3 4 

Максат: «Татар Дҿм-Дҿм-Дҿм авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге халкы ҿчен транспорт 

комплексы хезмҽтлҽреннҽн югары дҽрҽҗҽдҽ файдалану мҿмкинлеген һҽм сыйфатын тҽэмин 

итҽ торган "Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге" муниципаль берҽмлеге заманча, нҽтиҗҽле һҽм 

куркынычсыз транспорт инфраструктурасын үстерү 

Бурыч: транспорт хезмҽте күрсҽтүнең нҽтиҗҽлелеген һҽм сыйфатын күтҽрү 

Автомобиль транспорты 

1 
Урам-юл челтҽрлҽре 

тҿзелеше. 

Гомуми файдаланудагы юллар 

озынлыгын арттыру, халыкка 

хезмҽт күрсҽтү сыйфатын арттыру 

Ярашлылык 

2 
Урам-юл челтҽрлҽре 

тҿзелеше. 

Халыкка хезмҽт күрсҽтү сыйфатын 

күтҽрү, юлда вакыт кимү 
Ярашлылык 
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3 

Авыл объектларына керү 

юлларын капиталь 

ремонтлау 

Агросҽнҽгать комплексын үстерү, 

ТСЛАРДАН экологик хҽлгҽ һҽм 

халык саулыгына зарарлы 

чыгаруларның тискҽре йогынтысы 

дҽрҽҗҽсен киметү 

Ярашлылык 

4 

Җҽмҽгать транспорты 

тукталышларын норматив 

хҽлгҽ китерү 

Пассажирлар йҿртү хезмҽтлҽрен 

күрсҽтү сыйфатын күтҽрү  
Ярашлылык 

5 
ТС вакытлыча саклау 

урыннарын оештыру 

Ял итү объектларының үтемлелеген 

арттыру 
Ярашлылык 

6 
Электр яктырту 

линиялҽрен урнаштыру 

Юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең 

ихтималлыгын киметү 
Ярашлылык 

7 Тротуарлар тҿзү 

Җҽяүлелҽр катнашында юл-

транспорт һҽлакҽтлҽренең 

ихтималлыгын киметү 

Ярашлылык 

14 нче таблицада «Татар Дҿм-Дҿм-Дҿме авыл җирлеге»муниципаль берҽмлегенең 

транспорт инфраструктурасы объектларын проектлау, тҿзү һҽм реконструкциялҽү буенча 

ПРКТИ чараларын гамҽлгҽ ашыруның нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү ҿчен тҿп максатчан 

күрсҽткечлҽрнең мҽгънҽлҽре тҽкъдим ителгҽн. 

14 нче Таблица транспорт инфраструктурасы матбугат хезмҽте чараларын гамҽлгҽ 

ашыруның нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү ҿчен тҿп максатчан күрсҽткечлҽрнең мҽгънҽлҽре  

Күрсҽткеч исеме 
Ед. 

изм. 

Күрсҽткечнең ҽһҽмияте, шул исҽптҽн: 

2
0
1
8
 е

л
 

(б
аз

а)
 

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
4
 –

 

1
9
3
5
 е

л
. 

Юл челтҽре 

Җирле ҽһҽмияттҽге 

гомуми файдаланудагы 

автомобиль юлларының 

озынлыгы 

км 10,697 12,25 14,165 14,165 14,165 14,165 17,685 

УДС тыгызлыгы 
км/ 

км
2
 

0,32 0,35 0,42 0,42 0,42 0,42 0,53 

Пассажирлар ташу 

Җҽмҽгать транспорты 

маршрутларында норматив 

халҽттҽ тукталыш 

пунктлары саны 

берҽм-

берҽм 
0 2 2 2 2 2 2 

Автомобиль транспорты 

Мҽгариф объектларының 

вакытлы парковкалар 

белҽн тҽэмин ителеше 

дҽрҽҗҽсенең туры килүе 

% 0 100 100 100 100 100 100 
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7 Институцион үзгәртеп корулар, транспорт инфраструктурасы объектларын 

проектлау, тӛзү, реконструкцияләү ӛлкәсендә эшчәнлекне хокукый һәм мәгълүмати 

тәэмин итүне камилләштерү буенча тәкъдимнәр 

Ҽлеге эшнең 1 бүлеген эшлҽү кысаларында «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» 

муниципаль берҽмлеге территориясендҽ икътисадый, сҽяси, хокукый һҽм социаль 

институтлар системасының эшлҽү шартларына үткҽрелгҽн анализ хуҗалык эшчҽнлегенең 

формаль һҽм формаль булмаган шартлары хуҗалык итүнең базар шартларына туры килүен 

күрсҽтте. Милек мҿнҽсҽбҽтлҽре гамҽлдҽге законнар нигезендҽ җайга салынган: шҽхси сектор 

булдырылды; базар тибындагы учреждениелҽр һҽм оешмалар (коммерция банклары, 

инвестиция фондлары һ. б.) формалаштырылды; халык хуҗалыгы белҽн идарҽ итү 

системасында икътисадый, барыннан да элек, бюджет һҽм салым буенча административ 

чыгымнарны алыштыру уңышлы бара. Эшкуарлык һҽм кҿндҽшлек үсҽ, хуҗалык итүче 

субъектлар арасында ирекле килешү нигезендҽ яңа базар структуралары формалаша. 

Гамҽлдҽге норматив-хокукый база социаль-икътисадый сҽясҽтне нҽтиҗҽле гамҽлгҽ 

ашырырга, һҽм шул рҽвешле һҽр ҿлкҽдҽ дҽ, комплекста да муниципаль берҽмлекнең динамик 

үсеше ҿчен шартлар тудырырга мҿмкинлек бирҽ. Җирле үзидарҽ органнары тарафыннан 

үткҽрелҽ торган сҽясҽт халыкның гамҽлдҽге хакимияткҽ ышаныч дҽрҽҗҽсен күтҽрүгҽ, шул 

рҽвешле инвестицион климатны яхшыртуга һҽм эшкуарлыкны активлаштыруга 

юнҽлдерелгҽн. 

Шулай итеп, «Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге 

территориясендҽ институциональ үзгҽртеп коруларга ихтыяҗ юк. Транспорт 

инфраструктурасы объектларын проектлаштыру, тҿзү, реконструкциялҽү ҿлкҽсендҽ 

эшчҽнлекне тормышка ашырганда үзара бҽйлҽнешлҽрнең характерын үзгҽрешсез калдыру 

күздҽ тотыла. 


