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1. ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ  

1.   Программа исеме 2019-2029 елларга Татарстан 

Республикасы Кайбыч муниципаль 

районының Ульянково авыл җирлеге 

транспорт инфраструктурасын 

комплекслы ҥстерҥ программасы 

2.  Программаның заказчысы, 

ҽзерлҽҥче һҽм башкаручысы 

Татарстан Республикасы Кайбыч 

муниципаль районының Ульянково 

авыл җирлеге  Башкарма комитеты 

3.   Программаны ҽзерлҽҥ ҿчен 

нигез 

- 2014 елның 29декабрендҽге 456-ФЗ 

номерлы «Россия Федерациясе 

Шҽһҽр тҿзелеше кодексына һҽм 

Россия Федерациясенең аерым закон 

актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ 

турында»   Федераль законы; 

-Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 

2015 елның 25 декабрендҽге 1440 

номерлы «Җирлеклҽрнең, шҽһҽр 

округларының транспорт 

инфраструктурасы системаларын 

комплекслы ҥстерҥ 

программаларына талҽплҽрне раслау 

турында» карары; 

- Татарстан Республикасы 

Президенты Р.Н. Миңнехановның 

2016 елның 06 июнендҽге 326661-МР 

номерлы «Муниципаль 

берҽмлеклҽрнең транспорт 

инфраструктурасы системаларын 

комплекслы ҥстерҥ программасын 

эшлҽҥ турында» кҥрсҽтмҽсе. 

4. Цели и задачи Программаның 

максаты һҽм бурычлары  

Максат: Кайбыч муниципаль 

районының Ульянково авыл 

җирлегендҽ транспорт 

инфраструктурасын ҥстерҥне, аның 

иминлеген арттыруны тҽэмин итҥ. 

бурычлар: 

 - транспорт инфраструктурасы 

объектларын тҿзҥне, 

реконструкциялҽҥне тҽэмин итҥ; 

 -муниципаль берҽмлек 

территориясендҽ юл хҽрҽкҽте 

иминлеген арттыру 



5.  Транспорт инфраструктурасын 

ҥстерҥнең максатчан 

кҥрсҽткечлҽре (индикаторлары) 

- гомуми файдаланудагы җирле 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының 

озынлыгы; 

- транспорт инфраструктурасы 

объектларын тҿзҥ, реконструк-

циялҽҥ  проектлары саны; 

- тҿзелгҽн, реконструкциялҽнгҽн 

автомобиль юлларының озынлыгы; 

-юл хҽрҽкҽтен оештыруның гамҽлгҽ 

кертелгҽн техник чаралары саны.    

6. Программаны гамҽлгҽ кую 

сроклары 

2019-2029еллар 

7.   Программа чаралары «Транспорт комплексын ҥстерҥ 

ҿстенлеклҽре» 5 бҥлегендҽ китерелде 

8.   Финанслау чыганаклары ТР бюджеты, МБ бюджеты,  

бюджеттан тыш чаралар   

9. Программаны гамҽлгҽ 

ашыруның кҿтелҽ торган 

ахыргы нҽтиҗҽлҽре  

 

 - муниципаль берҽмлек террито-

риясендҽ транспорт инфраструктура-

сын ҥстерҥ ҿчен шартлар тудыру; 

- муниципаль берҽмлек территория-

сендҽ юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучы-

ларның якланганлык дҽрҽҗҽсен 

кҥтҽрҥ 

 

                                       2.ГОМУМИ МҼГЪЛҤМАТЛАР  

Ульянково авыл җирлеге Багай, Олы Кайбыч, Олы Подберезье, 

Надеждино Ябалак авыл җирлеклҽре белҽн чиктҽш.  

Ульянково авыл җирлеге чиге Надеждино авыл җирлеге белҽн чиктҽш 

җирдҽ Багай, Надеждино һҽм Ульянково авыл җирлеклҽре чиклҽре тоташкан 

урында Салтыган авылыннан 2,6 км тҿньяк-кҿнбатышта урнашкан 5 нче 

тоташу ноктасыннан алып авыл хуҗалыгы җирлҽре буйлап 1,3 км тҿньякка 

таба, кибеп баручы инешлҽрне һҽм "Олы Кайбыч-Камыл"- Надеждино 

автомобиль юлын кисеп ҥтеп, 2,4 км кҿньяк-кҿнбатышка таба урман 

полосасына кадҽр уза, аннары 1,7 км кҿньяк-кҿнчыгышка таба урман 

полосасы буйлап, буйлап Олы Подберезье, Надеждино һҽм Ульянково авыл 

җирлеклҽре чиклҽре тоташкан урында Сосновка авылыннан 3,4 км 

кҿнбатышта урнашкан 21 нче тоташу ноктасына кадҽр уза.Ульянково авыл 

җирлеге чиге Багай авыл җирлеге белҽн чиктҽш җирдҽ Багай, Олы Кайбыч 

һҽм Ульянково авыл җирлеклҽре чиклҽре тоташкан урында Салтыган 

авылыннан 2,5 км кҿньяк-кҿнчыгышта урнашкан 22 нче тоташу ноктасыннан 

алып авыл хуҗалыгы җирлҽре буйлап 430 м тҿньяк-кҿнбатышка таба, 1,1 км 

кҿнбатышка таба, инешне кисеп ҥтеп, 1,2 км кҿньяк-кҿнбатышка таба уза, 

алга таба, сынык сызык ясап,, аннары кҿньяк-кҿнбатышка таба 490 м урман 



полосасының кҿньяк-кҿнчыгыш чиге буйлап, Сазлыкны кисеп ҥтеп, 1,2 км 

Авыл хуҗалыгы җирлҽре буйлап бара, аннары, сынык сызык ясап, инешне 

кисеп ҥтеп, тҿньяк-кҿнбатышка таба 640 М авыл хуҗалыгы җирлҽре буйлап 

уза, шуннан соң, сынык сызык ясап, тҿньяк-кҿнбатышка таба 450 м урман 

полосасының кҿньяк-кҿнчыгыш чиге буйлап, Сазлыкны кисеп ҥтеп, "Кайбыч 

урманчылыгы" Татарстан Республикасы дҽҥлҽт бюджет учреждениесенең 

Бҽрлебаш участок урманчылыгындагы 5 нче урман кварталының кҿнчыгыш 

чигенҽ кадҽр уза, ҽлеге урманчылыкның 5 нче, 6 нчы урман кварталларының 

Кҿньяк-Кҿнчыгыш һҽм кҿньяк-кҿнбатыш чиклҽре буйлап 3,1 км бара, 

шуннан соң, "Олы Кайбыч-Камыл"- Надеждино автомобиль юлын һҽм кибеп 

баручы инешне кисеп ҥтеп, тҿньяк-кҿнбатышка таба 1,2 км Авыл хуҗалыгы 

җирлҽре буйлап уза, аннары кҿньяк-кҿнбатышка таба 790 м балканың 

тҿньяк-кҿнбатыш чиге буйлап бара, шуннан соң, кибеп баручы инешне, 

кҿньяк-кҿнчыгыш чиге буйлап һҽм кҿнчыгышка таба 870 М балканың кҿньяк 

чиге буйлап бара, аннары, "Олы Кайбыч-Камыл"-Надеждино автомобиль 

юлын кисеп ҥтеп, тҿньяк-кҿнчыгышка таба 1,1 км Авыл хуҗалыгы җирлҽре 

буйлап 5 нче тоташу ноктасына кадҽр уза. 

Ульянково авыл җирлеге чиге Олы Кайбыч авыл җирлеге белҽн чиктҽш 

җирдҽ Олы Кайбыч, Ульянково һҽм Ябалак авыл җирлеклҽре чиклҽре 

тоташкан урында Бҽрлебаш авылыннан 2,0 км тҿньяк-кҿнбатышта урнашкан 

20 нче тоташу ноктасыннан алып авыл хуҗалыгы җирлҽре буйлап 200 м 

тҿньяк-кҿнбатышка таба, 450 м тҿньяк-кҿнчыгышка таба, сынык сызык ясап, 

340 м тҿньякка таба, 1,0 км тҿньяк-кҿнбатышка таба, сынык сызык ясап, 

тҿньяк-кҿнбатышка таба, 430 М тҿньякка таба, , таба уза, аннары тҿньякка 

таба 1,1 км урман полосасының кҿнчыгыш чиге буйлап һҽм 490 м тҿньяк-

кҿнчыгышка таба кҿньяк-кҿнчыгыш ягы буйлап бара, алга таба, 

юнҽлешлҽрне ҥзгҽртмичҽ, 100 м авыл хуҗалыгы җирлҽре буйлап Бирлҽ 

елгасына кадҽр бара, Бирлҽ елгасы агымы буенча аска таба 2,6 км уза, аннары 

тҿньяк-кҿнчыгышка таба 40 м авыл хуҗалыгы җирлҽре буйлап, шуннан соң 

кҿньяк-кҿнчыгышка таба 170 м балканың тҿньяк-кҿнчыгыш,  М авыл 

хуҗалыгы җирлҽре буйлап бҿрле елгасына кадҽр бара, алга таба Бирлҽ 

елгасы агымы буенча 2,5 км аска таба уза, аннары 2,7 км тҿньяк-кҿнбатышка 

таба авыл хуҗалыгы җирлҽре буйлап 22 нче тоташу ноктасына кадҽр бара. 

  Ульянково авыл җирлеге чиге Ябалак авыл җирлеге белҽн чиктҽш җирдҽ 20 

нче тоташу ноктасыннан алып авыл хуҗалыгы җирлҽре буйлап 50 м кҿньяк-

кҿнчыгышка таба һҽм 870 м кҿньяк-кҿнбатышка таба Олы Подберезье, 

Ульянково һҽм Ябалак авыл җирлеклҽре чиклҽре тоташкан урында Бҽрлебаш 

авылыннан 2,6 км тҿньяк-кҿнбатышта урнашкан 19 нчы тоташу ноктасына 

кадҽр уза. 

Ульянково авыл җирлеге чиге Олы Подберезье авыл җирлеге белҽн чиктҽш 

җирдҽ 7 нче тоташу ноктасыннан алып 1,4 км кҿньякка таба авыл хуҗалыгы 

җирлҽре буйлап "Кайбыч урманчылыгы" Татарстан Республикасы дҽҥлҽт 

бюджет учреждениесенең Бҽрлебаш участок урманчылыгындагы 8 нче 

Урман кварталына кадҽр уза, алга таба ҽлеге урман кварталының тҿньяк чиге 

буйлап 190 м кҿнбатышка таба бара, аннары ҽлеге урманчылыкның 8, 12, 18 



нче Урман кварталларының кҿнбатыш чиге буйлап 2,5 км кҿньяк-

кҿнбатышка таба, кҿньяк-кҿнчыгышка таба 18 нче урман кварталының 

кҿньяк-кҿнбатыш чиге буйлап 2,0 км кҿньяк-кҿнчыгышка таба кибеп баручы 

инешкҽ кадҽр бара, 780 М кибеп баручы инеш агымы буенча аска таба аның 

башка инеш белҽн кушылган җиренҽ кадҽр уза, аннары 460 М ҽлеге инеш 

агымы буенча ҿскҽ таба бара, алга таба кҿньяк-кҿнчыгышка таба 90 м авыл 

хуҗалыгы җирлҽре буйлап, 1,3 км урман полосасының тҿньяк-кҿнчыгыш 

чиге буйлап, кибеп баручы инешне,  - Җирлҽре буйлап, сынык сызык ясап, 

1,7 км урман полосасының кҿньяк-кҿнбатыш чиге буйлап, 200 м авыл 

хуҗалыгы җирлҽре буйлап, канауны кисеп ҥтеп, 340 м куаклыкның кҿньяк-

кҿнбатыш чиге буйлап, 450 м авыл хуҗалыгы җирлҽре буйлап уза, аннары 

тҿньяк-кҿнчыгышка таба 1,4 км Авыл хуҗалыгы җирлҽре буйлап, инешне 

кисеп ҥтеп, 310 м куак буйлап, 50 м авыл хуҗалыгы җирлҽре буйлап "Кайбыч 

урманчылыгы" Татарстан Республикасы дҽҥлҽт бюджет учреждениесенең 

Бҽрлебаш участок урманчылыгындагы 39 нчы урман, Тҿньяк-кҿнбатыш чиге 

буйлап 750 м 19 нчы тоташу ноктасына кадҽр уза. 

 

3. ТРАНСПОРТ ИНФРАСТРУКТУРАСЫ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ. 

Җирлек территориясендҽ тышкы транспорт бер тҿр - автомобиль 

транспортыннан гыйбарҽт. Ульянково авыл җирлегенең торак пунктларында 

тышкы транспортның кҥлҽме зур тҥгел. Тышкы транспорт җирлекнең район 

һҽм республика ҥзҽклҽре һҽм кҥрше муниципаль берҽмлеклҽр белҽн 

аралашуы ягыннан зур ҽһҽмияткҽ ия. 

Ульянково авылы - авыл җирлегенең административ ҥзҽге, җирле 

хуҗалык активлыгы ҥзҽге. Җирлек эчендҽге торак пунктлар арасындагы 

бҽйлҽнеш һҽм аның чиген узу автомобиль транспорты  тарафыннан 

башкарыла.  

Юл челтҽрен ҥстерҥ буенча тҿп чаралар Ульянково авыл җирлеге 

территориясендҽ Кайбыч муниципаль районы Ульянково авыл җирлегенең 

2030 елга кадҽр социаль-икътисади ҥсеш стратегиясе белҽн каралган. 

Ҽлеге Программаны гамҽлгҽ ашыру кысаларында Ульянково авыл 

җирлеге ҥсешенең стратегик ҿстенлеклҽре, генераль план, социаль 

инфраструктураны саклап калуның һҽм ҥстерҥнең тҿп юнҽлешлҽре нигезендҽ 

ҥткҽрелгҽн чаралар мониторингы гамҽлгҽ ашырылачак һҽм шуның нигезендҽ 

Программа чараларына тҿзҽтмҽлҽр кертелҽчҽк. 

Программаның тышкы транспортны ҥстерҥ ҿлешендҽ чаралары 

тҥбҽндҽгелҽр: 



1. Ульянково  авыл җирлеген территориаль планлаштыруда җирле 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын норматив хҽлгҽ кадҽр (бҿтен чор) китерҥ 

чараларын исҽпкҽ алу.  

2. Муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ федераль һҽм региональ 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын ҥстерҥ ҿчен җир кишҽрлеклҽрен бҥлеп 

бирҥгҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ (бҿтен чор).  

3. Федераль һҽм региональ ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларының 

бҥленгҽн полосаларыннан һҽм саклау зоналарыннан файдалану режимын  

ҥтҽҥне тҽэмин итҥ (бҿтен чор). 

Җҽмҽгать транспорты. 

Транспорт - халыкны һҽркем файдалана алырлык транспорт белҽн 

тҽэмин итҥче җитештерҥчелҽр һҽм кулланучылар арасында продукциянең 

тҿрле тҿрлҽрен кҥчерҽ торган икътисадның һҽм халыкның йҿк ташуга 

ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерҽ торган җирлек инфраструктурасының мҿһим 

состав ҿлеше. Транспортның тотрыклы һҽм нҽтиҗҽле эшлҽве җирлекнең 

барлык предприятиелҽрен ташуга һҽм уңышлы эшлҽҥгҽ халыкның 

ихтыяҗларын тулысынча канҽгатьлҽндерҥ ҿчен кирҽкле шарт булып тора. 

Җирлектҽ пассажир транспортының тҿп һҽм бердҽнбер тҿре - такси һҽм 

шҽхси автотранспорт. Авыл җирлеге территориясендҽ Казан шҽһҽре – Олы 

Кайбыч авылы автотранспорт маршруты уза. Ульянково авыл җирлеге 

территориясендҽ автотранспорт предприятиелҽре юк. Җирлектҽ хҽрҽкҽт 

итҥлҽрнең кҥбесе шҽхси автотранспортка һҽм җҽяҥлелҽр юлларына туры 

килҽ. 

4. УРАМ-ЮЛ ЧЕЛТҼРЕ 

Урам-юл челтҽре торак пунктларның транспорт, инженерлык һҽм 

социаль инфраструктурасының тҿп барлыкка китерҥче элементы булып тора. 

Җирлекнең комплекслы ҥсешендҽ юллар челтҽрен һҽм инфраструктура 

объектларын ҥстерҥ иң социаль ҽһҽмиятле мҽсьҽлҽлҽрнең берсе булып тора. 

Ульянково авыл җирлегенең урам-юл челтҽренең озынлыгы 10630 метр 

тҽшкил итҽ. Җирлектҽ автомобиль юлларының шактый ҿлешенҽ вак таш 

тҥшҽлгҽн.  

Кайбыч муниципаль районы Ульянково авыл җирлегенең урам-юл 

челтҽре ҥзенчҽлеге 1нче таблицада кҥрсҽтелгҽн. 

 



1нче таблица  

№ 

п/п 

  автомобиль  юлы 

исеме 

озынлыгы, км 

барысы 

Шул исҽптҽн 

ц/б а/б Вак таш грунт 

 Ульянково ав.  

1 Мҽктҽп ур. 1,3 

 

1,0 

 

0,3 

2 Елга арты ур. 1,1 

  

0,7 0,4 

3    Зур ур. 0,69 

  

0,69 

 4   Тау  ур. 0,55 

  

0,29 0,26 

5   Бакча  ур. 0,8 

  

0,42 0,38 

6 Яшел ур. 0,94 

  0,78 0,16 

 
Корноухово ав.  

    1  Бутанина  ур. 3,05 

 0,75 0,6 1,7 

   Победа ав.  

    

1 Урман ягы  ур. 0,7 

   0,7 

 Воскресенский пос.  

    

1 Леваневского 1,5 

   1,5 

  БАРЫСЫ 10,63 0 1,75 3,48 5,4 

 

5. ТРАНСПОРТ  КОМПЛЕКСЫН ҤСТЕРҤ ҾСТЕНЛЕКЛҼРЕ 

 Муниципаль берҽмлек транспорт комплексын ҥстерҥнең тҿп 

ҿстенлеклҽре булып беренче чиратта (2029 ел) торырга тиеш: 

- гамҽлдҽге урам-юл челтҽрен ремонтлау һҽм реконструкциялҽҥ. 

Ульянково авыл җирлеге территориясендҽ транспортны ҥстерҥ 

хакимиятнең тҿрле баскычлары: федераль, тҿбҽк, муниципаль уртак 



тырышлыкларына юнҽлдерелгҽн комплекслы якын килҥ нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырылырга тиеш. Авыл җирлегенең транспорт системасын ҥстерҥне 

планлаштырганда районның һҽм тулаем регионның транспорт системасын 

перспективалы ҥстерҥне исҽпкҽ алырга кирҽк. Авыл җирлегенең транспорт 

системасы регионның транспорт системасы элементы булып тора, шуңа кҥрҽ 

территориядҽ транспорт инфраструктурасын оптимальлҽштерҥгҽ бҽйле 

барлык бурычларны хҽл итҥ бары тик җирле ҥзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽре 

кысаларында гына хҽл ителҽ алмый. Транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ 

буенча ҽлеге Программада барлык дҽрҽҗҽдҽге бюджетлар катнашында 

гамҽлгҽ ашыру кҥздҽ тотыла. Ульянково авыл җирлегенең җирле ҥзидарҽ 

органнары бурычлары булып дҽҥлҽт хакимияте һҽм җирле ҥзидарҽ 

органнарының ҥзара хезмҽттҽшлеген тҽэмин итҥ буенча оештыру чаралары, 

транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ буенча инициативалы тҽкъдимнҽр 

ҽзерлҽҥ тора. Транспорт инфраструктурасын ҥстерҥнең тҿп юнҽлешлҽре 

федераль дҽрҽҗҽдҽ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2008елның 22 

норябрендҽге   1734-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган Россия 

Федерациясе транспорт стратегиясе белҽн билгелҽнде. Транспорт стратегиясе 

нигезендҽ транспорт системасын ҥстерҥнең стратегик максаты - икътисадның 

һҽм җҽмгыятьнең конкуренциягҽ сҽлҽтле сыйфатлы транспорт хезмҽтлҽрендҽ 

инновацион социаль юнҽлешле ҥсеше ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерҥ.  

Нҽтиҗҽле конкурентлыкка сҽлҽтле транспорт системасын булдыру 

ҿчен 3 тҿп ҿлеш кирҽк: 

- конкурентлыкка сҽлҽтле югары сыйфатлы транспорт хезмҽтлҽре;  

- югары җитештерҥчҽнлекле имин транспорт инфраструктурасы һҽм 

аларны конкуренциягҽ сҽлҽтле югары сыйфатлы транспорт хезмҽтлҽре белҽн 

тҽэмин итҽрлек дҽрҽҗҽдҽ кирҽкле транспорт чаралары; 

 -транспорт хезмҽтлҽренең тҽкъдимнҽр дҽрҽҗҽсен ихтыяҗдан арттыру 

ҿчен шартлар тудыру (югыйсҽ кҿндҽшлек мохите булмаячак). 

 

6. УРАМ-ЮЛ ЧЕЛТҼРЕН ОПТИМАЛЬЛҼШТЕРҤ     

Ульянково авыл җирлегенең транспорт комплексы ҥсешендҽге 

югарыда кҥрсҽтелгҽн ҿстенлеклҽргҽ ярашлы рҽвештҽ, Программа 

тарафыннан урам-юл челтҽрен оптимальлҽштерҥ буенча тҥбҽндҽ 

тасвирланган  чаралар каралган.  



Программа белҽн нормативлар нигезендҽ магистраль урам-юл   

челтҽрен формалаштыру буенча тҽкъдимнҽр бирелҽ. Авыл торак пункты һҽм 

авыл җирлеге чиклҽрендҽ урам челтҽренең тҿп исҽп-хисап параметрлары СП 

42.13330.2011 “Шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру 

һҽм тҿзҥ» нигезендҽ кабул ителҽ.  

Яңа торак тҿзелеше районнарында урамнарны һҽм юлларны 

проектлаганда Кызыл линиялҽрдҽге урамнарның проект киңлеген ҥтҽргҽ 

кирҽк, бу килҽчҽктҽ урамнарны киңҽйтҥ максатыннан җир кишҽрлеклҽрен 

тартып алу һҽм капиталь тҿзелеш объектларын сҥтҥ буенча кыйммҽтле 

чараларны тормышка ашырмаска мҿмкинлек бирҽчҽк. Проектлана торган 

урамнар, норматив уклоннарны ҥтҽҥ талҽбе ҥтҽлсен ҿчен, рельефта 

урнашырга тиеш. Катлаулы геоморфологик факторлар шартларында тҿп 

урамнарны проектлаштыру һҽм тҿзҥгҽ аерым игътибар бирергҽ кирҽк. 

 

7.ТУКТАУ ҺҼМ ТРАНСПОРТНЫ ОЗАК ВАКЫТКА САКЛАУ 

УРЫННАРЫН ОЕШТЫРУ. 

Җирлек территориясендҽ автотранспортны саклау, нигездҽ, 

предприятиелҽр участоклары чиклҽрендҽ һҽм җирлектҽ яшҽҥчелҽрнең йорт 

участокларында, зур булмаган гараж кооперативларында гамҽлгҽ ашырыла. 

Алга таба, халыкны автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсе  арту фаразын  исҽпкҽ 

алып, җҽмҽгать билгелҽне-шендҽге биналар янында автомобильлҽр кую 

урыннарын оештыруны кҥз алдында тотарга кирҽк. Халыкның җиңел 

автомобильлҽрен даими һҽм вакытлыча саклау йорт янындагы кишҽрлеклҽр 

чиклҽрендҽ кҥздҽ тотыла.  

Ҽлеге бҥлек буенча башкарылырга тиешле чаралар: 

1. Тҿзелеш ҿчен бирелҽ торган участокларда җҽмҽгать 

билгелҽнешендҽге биналарның проект сыйдырышлылыгы нигезендҽ кирҽкле 

санда парковка урыннары урнаштыруның административ чаралары белҽн 

тҽэмин итҥ (бҿтен чор);  

2. Хезмҽт кҥрсҽтҥ объектлары янында автостоянкалар тҿзҥ (бҿтен чор);  

3. Иң зур җыелу урыннарында җҽмҽгать тукталышларын оештыру 

(беренче чиратта - хисап срогы). 

 



8. ҖҼЯҤЛЕЛҼР УРАМНАРЫ ҺҼМ ВЕЛОСИПЕД ЮЛЛАРЫ 

СИСТЕМАСЫ ТҾЗҤ: МҾМКИНЛЕКЛҼРЕ ЧИКЛҼНГҼН ЗАТЛАРНЫ 

КИРТҼЛҼРСЕЗ МҾХИТ БЕЛҼН ТҼЭМИН ИТҤ. 

Экологик чиста мохитне саклау ҿчен, корреспонденция ҿчен зур 

булмаган кисемтҽлҽр булганда, торак пунктлар территориясендҽ 

Программада җҽяҥлелҽр ҿчен урамнар системасы каралган. Җирлек 

программасы буенча халыкның аз хҽрҽкҽтле тҿркемнҽре ҿчен киртҽлҽрсез 

мохит булдыру каралган. Шул максат белҽн иҗтимагый биналарны 

проектлаганда киртҽлҽрсез мохит тудыруга кертелгҽн барлык талҽплҽр һҽм 

тротуарларның норматив тайпылышлары булган пандуслар урнаштыру 

буенча талҽплҽр куелырга тиеш. 

Ҽлеге бҥлек буенча чаралар: 

1. Җҽяҥлелҽр кҥпчелек  йҿри торган урамнар системасын 

формалаштыру (хисап срогы - перспектива);  

2. Тҿзҥчелҽр тарафыннан киртҽлҽрсез  тҿзҥ талҽплҽрен ҥтҽҥнең 

административ чаралары белҽн тҽэмин итҥ(бҿтен чор). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА ЧАРАЛАРЫ 

2нче таблица 

Чара исеме 
  Объектның 

урнашу урыны 

Тормышка 

ашыру сроклары   

Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль 

юлларының техник документация-

сендҽ булган белешмҽлҽрне актуаль-

лҽштерҥ бҥленгҽн полосаларны 

билгелҽҥ 

  Ульянково ав. 

Корноухово ав. 

Победа ав. 

Воскресенский пос. 

2019-2029еллар 

Автомобиль юлларында һҽм җирлек 

урамнарында барлык инженерлык 

корылмаларының техник торышын 

бҽялҽҥ белҽн инвентарьлаштыру 

    Ульянково ав. 

Корноухово ав. 

Победа ав. 

Воскресенский пос. 

2019-2029еллар 

Юлларның каплануы ҥзгҽрҥне исҽпкҽ 

алып, җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль 

юлларының расланган исемлегенҽ 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ 

    Ульянково ав. 

Корноухово ав. 

Победа ав. 

Воскресенский пос. 

2019-2029еллар 

Территориялҽрне планлаштыру 

документларын эшлҽҥ белҽн 

комплекста хҽл ителҽ торган юл 

хҽрҽкҽте иминлеге буенча чаралар 

комплексын эшлҽҥ һҽм гамҽлгҽ 

ашыру 

  Ульянково ав. 

Корноухово ав. 

Победа ав. 

Воскресенский пос. 

2019-2029еллар 

тукталыш мҽйданчыклары җиһазы 

һҽм җҽмҽгать транспорты ҿчен 

павильоннар урнаштыру 

    Ульянково ав. 

Корноухово ав. 

Победа ав. 

Воскресенский пос. 

2019-2029еллар 

 Торак һҽм сҽнҽгать тҿзелеше ҿчен 

яңа территориялҽр ҥзлҽштергҽндҽ 

юлларны һҽм тротуарларны 

комплекслы тҿзҥ 

      Ульянково ав. 

Корноухово ав. 

Победа ав. 

Воскресенский пос. 

2019-2029еллар 

Торак пунктлар урамнарында каты 

ҿслек урнаштыру реконструкциялҽҥ, 

ремонтлау  

 

  Ульянково ав. 

Корноухово ав. 

Победа ав. 

Воскресенский пос. 

2019-2029еллар 

 

 

 

 

 

 



 

 


