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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019-2035 

елларга» Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының 

Поспелово авыл җирлеге "муниципаль берәмлеге территориясендә 

транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү программасын 

раслау турында" 

    Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексы, «Россия Федерациясендҽ 

җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 

октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе 

Хөкҥмҽтенең 2015 елның 25 декабрендҽге 1440 номерлы «җирлеклҽрнең, 

шҽһҽр округларының транспорт инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ 

программаларына талҽплҽрне раслау турында» карары, Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районының Поспелово авыл җирлеге 

Уставы, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының 

Поспелово авыл җирлеге Советы, Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районының Поспелово авыл җирлеге 

Карар: 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019-2035 елларга» 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Поспелово авыл 

җирлеге "муниципаль берҽмлеге территориясендҽ транспорт 

инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ программасын раслау турында"  

2. Ҽлеге карар рҽсми басылып чыгарга тиеш. 

3. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотам. 
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Паспорт 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019-2035 елларга» 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Поспелово авыл 

җирлеге "муниципаль берҽмлеге территориясендҽ транспорт 

инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ программасын раслау турында"  

Исем 

Программалар 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы «Поспелово авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлеге территориясендҽ 2019-2035 еллар 

транспорт инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ 

программасы 

Эшлҽҥ өчен нигез 

Программалар 

- РФ Шҽһҽр төзелеше кодексы, 29 декабрь 2004 ел, 

№ 190-ФЗ; 

- 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы 

Федераль закон 

"Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 

оештыруның гомуми принциплары турында"»; 

- «Россия Федерациясендҽ автомобиль юллары һҽм 

юл эшчҽнлеге турында һҽм Россия Федерациясенең 

аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында " 

2007 елның 8 ноябрендҽге 257-ФЗ номерлы 

Федераль закон»; 

- «Транспорт куркынычсызлыгы турында " 

09.02.2007 ел, № 16-ФЗ Федераль закон»; 

- Россия Федерациясе Хөкҥмҽтенең 2015 елның 25 

декабрендҽге 1440 номерлы «җирлеклҽрнең, шҽһҽр 

округларының транспорт инфраструктурасын 

комплекслы ҥстерҥ программаларына талҽплҽрне 

раслау турында " карары»; 

- «Поспелово авыл җирлеге»муниципаль 

берҽмлегенең генераль планы. 

Программаның 

Заказчысы 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы Поспелово авыл җирлеге башкарма 

комитеты, 423622, Алабуга районы, Поспелово 

авылы, Трудовая урамы, 2 нче йорт 



 

Программаны Эшлҽҥче  

Программаның 

максатлары һҽм 

бурычлары 

Программаның максаты-Поспелово авыл 

җирлегенең заманча һҽм нҽтиҗҽле транспорт 

инфраструктурасын ҥстерҥ, муниципаль берҽмлек 

халкы өчен транспорт комплексының хҽрҽкҽт 

иминлеге дҽрҽҗҽсен, кҥрсҽтелҽ торган 

хезмҽтлҽрнең сыйфатын һҽм ҥтемлелеген арттыру. 

Ҽлеге максатларга ирешҥ өчен төп бурычларны хҽл 

итҽргҽ кирҽк: 

- гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын 

ҥстерҥ һҽм камиллҽштерҥ чараларын оештыру; 

- юл йөрҥ шартларын яхшырту буенча чаралар 

оештыру ; ; 

- юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру буенча чаралар 

оештыру;; 

- җҽяҥлелҽр инфраструктурасын ҥстерҥ. 

Транспорт 

инфраструктурасын 

ҥстерҥнең максатчан 

кҥрсҽткечлҽре 

(Индикаторлары)  

- гомуми файдаланудагы юлларның озынлыгы, км; 

- УДС тыгызлыгы, км / км2. 

- тротуарларның озынлыгын арттыру, км; 

- тукталыш пунктларының җиһазланышы, %; 

- җҽлеп итҥ объектларының вакытлы парковкалары 

белҽн тҽэмин ителеш дҽрҽҗҽсенең туры килҥе,%. 

Программаны 

тормышка ашыру 

сроклары һҽм этаплары 

Программаны тормышка ашыру вакыты: 2019-2035 

еллар. 

Программаны тормышка ашыру этапларга 

бҥлекчҽлҽрне кҥздҽ тотмый.  

Транспорт 

инфраструктурасы 

объектларын (чаралар 

төркемнҽре, Ярдҽмче 

программалар, 

инвестиция 

проектлары) проектлау, 

Ҽлеге программада тасвирланган чаралар, 

транспорт чараларыннан файдаланучыларның, 

җҽяҥлелҽрнең уңайлылыгын һҽм 

куркынычсызлыгын арттыруга, «Поспелово авыл 

җирлеге»муниципаль берҽмлегенең социаль-

икътисади хҽлен яхшыртуга юнҽлдерелгҽн. 



 

төзҥ, реконструкциялҽҥ 

буенча 

планлаштырылган 

чараларны 

(инвестицион 

проектларны) 

эрелҽндерелгҽн 

тасвирлау) 

Кҥлҽме һҽм финанслау 

чыганаклары 

программасын 

2019-2035 елларда программа чараларын гамҽлгҽ 

ашыру өчен кирҽкле финанс чараларының гомуми 

кҥлҽме 621 789,0 мең сум тҽшкил итҽчҽк, шул 

исҽптҽн җирле бюджет акчалары– 680,0 мең сум, 

федераль бюджет – 567 800,0 сум, төбҽк бюджеты – 

53 309,0 мең сум., 

2019 елда-4909,0 мең сум.; 

2020 елда-3520,0 мең сум.; 

2021 елда-3000,0 мең сум.; 

2022 елда-3000,0 мең сум.; 

2023 елда-3000,0 мең сум. 

2024-2035 елларда-604360,0 мең сум ; 

Программаны финанслау өчен акча кҥлҽме 

фаразланган характерда һҽм ел саен җирле 

ҥзидарҽнең вҽкиллекле органы тарафыннан 

төзҽтмҽлҽр кертелергҽ тиеш. 

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 Федерациясе субъекты булып тора, Россиянең 

Европа өлеше ҥзҽгендҽ Көнчыгыш Европа тигезлегендҽ, ике елга-Идел һҽм 

Кама кушылган урында урнашкан. Территориаль Идел буе федераль округы 



 

составына керҽ, Идел буе икътисади районына икътисади яктан карый. 

Республика башкаласы-Казан шҽһҽре. 

Татарстан Республикасы Киров, Ульяновск, Самара һҽм Оренбург 

өлкҽлҽре, Башкортостан Республикасы, Марий Эл Республикасы, Удмурт 

Республикасы һҽм Чуваш Республикасы белҽн чиктҽш. Карала торган 

субъектның мҽйданы 67 847 км2, территориянең озынлыгы – төньяктан 

көньякка 290 км һҽм көнбатыштан көнчыгышка 460 км. 

Республиканың муниципаль төзелеше кысаларында, Татарстанның 

административ-территориаль берҽмлеклҽре чиклҽрендҽ 956 муниципаль 

берҽмлек барлыкка килде: 

2 шҽһҽр округы; 

Муниципаль районнар; 

39 шҽһҽр җирлеге; 

872 авыл җирлеге. 

Алабуга районы Татарстан Республикасының төньяк-көнчыгышында 

административ-территориаль берҽмлек һҽм муниципаль берҽмлек булып тора. 

Административ ҥзҽге-Алабуга шҽһҽре Казан шҽһҽреннҽн 215 км ераклыкта 

урнашкан. Район мҽйданы-1362,1 км2. Алабуга районы төньякта һҽм төньяк-

көнчыгышта Удмуртия Республикасы һҽм Менделеевск муниципаль районы 

белҽн чиктҽш, көнчыгышта һҽм көньяк-көнчыгышта – Тукай муниципаль 

районы, Яр Чаллы шҽһҽр округы, көньякта – Тукай һҽм Тҥбҽн Кама районнары, 

көнбатышта – 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; 

Олы Елово авыл җирлеге; 

Олы Качык авыл җирлеге; 

Олы Шҥрнҽк авыл җирлеге; 

Костенеево авыл җирлеге; 

Лекарево авыл җирлеге; 



 

Морт авыл җирлеге; 

Мурзиха авыл җирлеге; 

Поспелово авыл җирлеге; 

Иске Кҥклек авыл җирлеге; 

Иске Юраш авыл җирлеге; 

Танай авыл җирлеге; 

Татар Дөм-Дөме авыл җирлеге; 

Поспелово авыл җирлеге 

Муниципаль берҽмлек –Поспелово авыл җирлеге «Алабуга муниципаль 

районы «муниципаль берҽмлегенең һҽм аның составындагы муниципаль 

берҽмлеклҽрнең территориялҽре чиклҽрен билгелҽҥ һҽм аларның статусы 

турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 22-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы белҽн төзелгҽн һҽм авыл җирлеге статусына ия. 

Җирлекнең административ ҥзҽге-Поспелово авылы. Муниципаль берҽмлек 

составына 3 торак пункт керҽ: Поспелово, Мальцево, Луговой авыллары. Авыл 

җирлеге Татарстан Республикасының төньяк-көнчыгышында, Алабуга 

муниципаль районының көнчыгыш өлешендҽ урнашкан. Төньякта Татар 

Чаллысы авыл җирлеге белҽн, төньяк-көнчыгышта Менделеевск муниципаль 

районының Тихоново авыл җирлеге белҽн, көнчыгышта, көньяк-көнчыгышта, 

Көньяк-көнбатышта, Көньяк-көнбатышта, көнбатышта һҽм төньяк-көнбатышта 

«Алабуга шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге белҽн, төньяк-көнбатышта Бехтерев 

авыл җирлеге белҽн чиктҽш. Җирлек территориясенең мҽйданы 52,67 км2, шул 

исҽптҽн 3,51 км2 торак пунктларның мҽйданы (Поспелово авылы – 1,26 км2, 

Мальцево авылы – 1,66 км2 һҽм Луговой поселогы – 0,59 км2). 

Поспелово авыл җирлегендҽ тҥбҽндҽге җҽмҽгать объектлары бар: балалар 

бакчасы, урта гомуми белем бирҥ мҽктҽбе, ике фельдшер-акушерлык пункты, 

кҥпфункцияле ҥзҽк, авыл клубы, китапханҽ, почта бҥлекчҽсе һҽм сҽҥдҽ 

объектлары.   

Шулай ук авыл җирлеге территориясендҽ «Дорожник» ҖЧҖ нефть 

чыгару объектлары, минераль ашламалар базасы, руда булмаган файдалы 

казылмалар карьерлары (Салтык һҽм Поспелово I ятмалары), җитештерҥ-

төзелеш базалары (ИП Гайнуллин, ИП Кучин), авыл хуҗалыгы объектлары 

(Сагорин КФХсының терлекчелек фермалары, Тимергалиев КФХ, Заманов 

КФХның кошчылык фермасы, авыл хуҗалыгы складлары, машина-трактор 

паркы) эшли. 



 

Поспелово авыл җирлегенең Татарстан Республикасының башка 

районнары һҽм Россия төбҽклҽре белҽн транспорт элемтҽсе региональ һҽм 

федераль автомобиль юллары аша гамҽлгҽ ашырыла. 

Җирлекнең төньяк-көнбатыш өлешендҽ «М-7«Волга «федераль 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлы, Ижевск һҽм Пермь шҽһҽрлҽренҽ керҥ юлы уза, 

төньяк-көнбатыштан көньяк-көнчыгышка таба җирлеккҽ М-7» Идел» федераль 

ҽһҽмияттҽге автомобиль юлы уза. 

Авыл җирлегенең көнчыгыш өлешендҽ көнчыгыштан көнбатышка «М-7 

«Идел» - Бҽзҽкҽ» төбҽк ҽһҽмиятендҽге автомобиль юлы уза, җирлекнең көньяк 

өлешендҽ Мальцево авылына кадҽр «Мальцево авылына керҥ юлы» төбҽк 

ҽһҽмиятендҽге автомобиль юлы туры килҽ, җирлекнең көнбатыш өлешендҽ 

«Алабуга шҽһҽренҽ керҥ юлы» төбҽк ҽһҽмиятендҽге юл уза, Поспелово 

авылының көнчыгыш өлешенҽ «Поспелово авылына керҥ юлы»региональ 

ҽһҽмияттҽге юл туры килҽ. 

Шулай ук җирлек территориясе буенча җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль 

юллары уза: » П.Луговага керҥ юлы«, «Святой Ключ» СНТ на керҥ юлы«,» 

Поспелово авылы янында ындыр табагына керҥ юлы«,» көнбатыш яктан 

Поспелово авылына керҥ юлы«, «Ананьино с. о. га керҥ юлы», «Мальцево – 

Луговой». 

 

1.2 Җирлекнең социаль-икътисади характеристикасы, җирлек 

территориясендә шәһәр төзелеше эшчәнлегенең характеристикасы, шул 

исәптән транспорт өлкәсендәге эшчәнлекне дә кертеп, транспорт соравын 

бәяләү 

Икътисади ҥсеш кҥрсҽткечлҽренең берсе-халык саны. Халык санын 

ҥзгҽртҥ муниципаль берҽмлектҽ (МБ) тормыш дҽрҽҗҽсенең, яшҽҥ өчен 

территориянең җҽлеп итҥчҽнлеге, эшчҽнлекне тормышка ашыру индикаторы 

булып тора. 

2019 елның 1 гыйнварына «Поспелово авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлегендҽ халык саны 886 кеше яки Алабуга районы халкы санының 1,04% 

тҽшкил итҽ.  

Соңгы 6 елда муниципаль берҽмлек халкының саны динамикасы 1 нче 

таблицада кҥрсҽтелгҽн. 

1 нче Таблица – «Поспелово авыл җирлеге " муниципаль берҽмлегенең халык 

саны динамикасы» 



 

Ел 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Халык саны, кеше 810 863 876 890 835 865 

Соңгы 5 елда муниципаль берҽмлек халкының тотрыклы ҥсеше кҥзҽтелҽ, ул 

елына 1,5 тҽн 6,5% ка кадҽр тҽшкил итҽ. 2016 елда халык саны ҥсеше елына 

3,3% тҽшкил итте. 

«Поспелово авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге буенча Дҽҥлҽт статистикасы 

мҽгълҥматлары буенча 2016 ел өчен: 

Туучылар саны (ҥле туганнарсыз) 8 кеше тҽшкил итте.; 

Табигый ҥсеш (кимҥ) - 4 кеше.; 

Туучылар санының гомуми коэффициенты-8,8 ‰; 

Ҥлемнең гомуми коэффициенты-13,2 ‰. 

Поспелово авыл җирлеге территориясендҽ сҽнҽгать җитештерҥе 

объектларыннан «Дорожник» ҖЧҖ (минераль ашламалар склады), 

«Химпромагро» ҖЧҖ (известнякның Салтык карьеры), җирлекнең төньяк-

көнчыгыш өлешендҽ «Химпромагро» ҖЧҖ (дробилка), җирлекнең ҥзҽк 

өлешендҽ «Алабуга керамикасы» ҖЧҖ (ком карьеры), «Кучин» ИП 

җитештерҥ-төзелеш базасы һҽм Поспелово авылы янында «Гайнуллин» ИП 

җитештерҥ-төзелеш базасы эшли. 

Шулай ук җирлек территориясендҽ нефть чыгару объектлары да эшли. 

Нефть чыгару Комаровский һҽм Беренче Май нефть ятмалары чиклҽрендҽ авыл 

җирлегенең бөтен территориясе буенча алып барыла. Нефть скважиналары, 

нигездҽ, җирлекнең төньяк һҽм көньяк-көнчыгыш өлешлҽрендҽ тупланган. 

Авыл хуҗалыгы җирлек территориясендҽ тҥбҽндҽге объектлар белҽн тҽкъдим 

ителҽ: 

җирлекнең көнбатыш өлешендҽ «Заманов» КФХ кошчылык фермасы; 

Поспелово авылы янында машина-трактор паркы; 

Поспелово авылындагы «Сагорин» КФХның терлекчелек фермасы; 

Поспелово авылында яшелчҽ саклау урыны; 

Поспелово авылында ашлык киптергеч; 

«Тимергалиев» КФХсының Поспеловодан көньяк-көнчыгыштарак терлекчелек 

фермасы. 



 

Социаль өлкҽ җитештерҥ өлкҽсенҽ һҽм өлешчҽ җитештерҥнең матди 

өлкҽсенҽ караган төрле халык хуҗалыгын ҥз эченҽ ала. Ҽлеге өлкҽ кҥбесенчҽ 

хезмҽт кҥрсҽтҥ рҽвешендҽ ҥз рҽхҽтлеклҽрен тҽкъдим итҽ. Ул муниципаль 

берҽмлек икътисадының мөһим состав элементы булып тора, чөнки ул 

мультипликатив эффектка ия, аның ярдҽмендҽ аның эшчҽнлеге икътисадның 

кҥп тармаклары эшчҽнлегенҽ тҽэсир итҽ. 

Поспелово авыл җирлегенең социаль өлкҽсе ҥз эченҽ ала: 

25 урынга исҽплҽнгҽн проект бакчасы (Поспелово авылы));  

192 укучы проект егҽрлеге булган урта гомуми белем бирҥ мҽктҽбе (Мальцево 

авылы балалары өчен мҽктҽп автобусы белҽн китерҥ оештырылган); 

ике фельдшер-акушерлык пункты: Поспелово авылында проект егҽрлеге-

сменага 16 һҽм Мальцево авылында сменага 22 керҽ.; 

179 урынлы тамаша залы булган кҥпфункцияле ҥзҽк (Поспелово авылы)); 

50 урынга исҽплҽнгҽн авыл клубы (Мальцево авылы)); 

спорт залы, мҽйданы 151,6 кв. м. һҽм мҽйданы 18,1 кв. м. тренажер залы 

(Поспелово авылы)) 

сҽҥдҽ предприятиелҽренең гомуми мҽйданы-198,3 кв. м. (Поспелово авылында 

– 138,8 кв. м, Мальцево авылында – 59,5 кв. м.); 

полиция участок пункты. 

Җирлекнең шҽһҽр төзелеше эшчҽнлеге территориаль планлаштыру, 

шҽһҽр төзелешен зоналаштыру, территорияне планлаштыру, архитектура-

төзелеш проектлау, төзелеш, капиталь ремонт, капиталь төзелеш объектларын 

реконструкциялҽҥ, биналарны, корылмаларны эксплуатациялҽҥ документларын 

эшлҽҥ һҽм раслауны ҥз эченҽ ала. 

2018 елда «Поспелово авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ Генераль 

план эшлҽнде һҽм расланды. 

«Поспелово авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең торак фонды 

кҥлҽме 2016 елга гомуми мҽйданы 33,92 мең кв.м тҽшкил итҽ. Муниципаль 

берҽмлекнең торак фонды Утар һҽм кҥпфатирлы типтагы төзелеш белҽн 

тҽкъдим ителгҽн. Кҥп фатирлы торак төзелеш Поспелово авылында гомуми 

мҽйданы 4972,8 кв.метр булган 2, 3 катлы торак йортлар белҽн тҽкъдим 

ителгҽн.Торак белҽн тҽэмин ителеш дҽрҽҗҽсе бер кешегҽ 42,3 кв. метр гомуми 

торак мҽйданы тҽшкил итҽ, бу авыл җирендҽ халыкның торак белҽн тҽэмин 

ителешенең уртача республика кҥрсҽткечлҽреннҽн югарырак. 



 

Муниципаль берҽмлек территориясендҽ транспорт ихтыяҗы кызыксынучы 

икътисадый эшчҽнлек субъектларының йөк һҽм эшлекле корреспонденциялҽре, 

маятник хезмҽт миграциясе барышында хезмҽт корреспонденциялҽре, шулай ук 

җирлектҽге торак пунктларда яшҽҥчелҽрнең укыту һҽм социаль-көнкҥреш 

корреспонденциялҽре хисабына формалаша. 

1.3 Транспорт инфраструктурасы эшчәнлегенең характеристикасы һәм эш 

күрсәткечләре 

Поспелово авыл җирлегенең транспорт системасы ҥсеше муниципаль 

берҽмлек халкының тормыш сыйфатын яхшыртуда кирҽкле шарт булып тора. 

Автомобиль юллары челтҽренең булуы һҽм торышы белҽн территориаль 

бөтенлек һҽм икътисадый киңлекнең бердҽмлеге билгелҽнҽ. Юллар һҽм җирле 

ҽһҽмияттҽге инфраструктура торышының җҽмгыятьнең социаль-икътисадый 

ихтыяҗларына туры килмҽҥ проблемасын бҽялҽп бетермҽҥ икътисадый 

кыенлыклар һҽм тискҽре социаль процессларның бер сҽбҽбе булып тора. 

Поспелово авыл җирлеге территориясендҽ тимер юл транспорты 

Куйбышев тимер юлы участогы – җирлекнең төньяк-көнчыгыш өлеше 2,11 км 

озынлыктагы «Ҽгерҗе-Акбаш» аша кҥрсҽтелгҽн. Шулай ук Поспелово авыл 

җирлегенең төньяк-көнчыгыш өлешендҽ «Тихоново– МИЗ «Алабуга» ст.1,27 

км озынлыкта тимер юл уза, ул «Менделеевсказот»ҖЧҖнеке. 

Торбаҥткҽргеч транспорт-сыек, газ яки каты ярымпродукт торбалары аша 

сыек, газ рҽвешендҽге яки каты ярымпродуктларга тапшыру (кудыру) белҽн 

шөгыльлҽнҥче махсус тар специальлҽшкҽн транспорт төре. 

Җирлекнең төньяк-көнчыгыш өлешендҽ 2,77 км озынлыкта «Можга – 

Алабуга» магистраль газ ҥткҽргече һҽм 2,38 км озынлыкта «Миннебай – 

Ижевск» магистраль газ ҥткҽргече, шулай ук гомуми озынлыгы 4,52 км булган 

«Киенгоп – Яр Чаллы» магистраль нефть ҥткҽргеченең ике тармагы уза, 

җирлекнең ҥзҽк өлешендҽ 6,32 км озынлыкта «Алабуга ш. АГРСГА Отвод» 

газҥткҽргече уза.   

Җирлекнең башка төбҽклҽр белҽн тышкы социаль-икътисади транспорт 

элемтҽлҽре федераль һҽм төбҽк автомобиль юллары аша гамҽлгҽ ашырыла.  

Поспелово авыл җирлегенең генераль планы нигезендҽ, җирлек территориясе 

янындагы автомобиль юллары челтҽре, беренче чиратта, «Идел»М-7 федераль 

автомобиль юлы участогы(Мҽскҽҥ – Владимир – Тҥбҽн Новгород – Казан – 

Уфа) һҽм җирлекнең төньяк-көнбатыш өлешендҽ урнашкан Ижевск һҽм Пермь 

шҽһҽрлҽренҽ керҥ юлы автомобиль юлы участогы) белҽн тҽкъдим ителгҽн. М-7 

«Идел» автомобиль юлыннан җирлекнең ҥзҽк өлешендҽ М-7 «Идел» –Бҽзҽкҽ 

һҽм Алабуга шҽһҽренҽ керҥ юлы ҥз башлангычын ала. 



 

1.4 Юллар челтәренең характеристикасы, юл хәрәкәте параметрлары 

(тизлек, тыгызлык, транспорт чаралары агымының составы һәм 

интенсивлыгы, юлларны йөкләү коэффициенты һәм юл хәрәкәте 

торышын, әйләнә-тирә мохиткә автомобиль транспортыннан экологик 

йөкләнешне һәм икътисадый югалтуларны тасвирлый торган башка 

күрсәткечләр), юлларны карап тоту сыйфатын бәяләү (тизлек, тыгызлык, 

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

Автомобиль юллары-җирлекнең транспорт инфраструктурасының мөһим 

өлеше. Алар Казан, Яр Чаллы һҽм Алабуга шҽһҽрлҽре белҽн җирлекнең тышкы 

транспорт элемтҽлҽрен тҽэмин итҽлҽр, шулай ук җирлекнең ҥсеш 

мөмкинлеклҽрен билгелилҽр, чөнки алар буенча йөклҽр һҽм пассажирлар 

йөртҽлҽр. Тотрыклы икътисадый ҥсешкҽ ирешҥ, җирле җитештерҥчелҽрнең 

конкуренциягҽ сҽлҽтен арттыру һҽм муниципаль берҽмлек халкының тормыш 

сыйфатын яхшырту мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҥ автомобиль юллары челтҽренең ҥсеш 

дҽрҽҗҽсенҽ бҽйле. 

Төбҽкара характердагы төп автотранспорт элемтҽлҽре М-7 

"Волга"(Мҽскҽҥ – Владимир – Тҥбҽн Новгород – Казан – Уфа) һҽм "Ижевск һҽм 

Пермь шҽһҽрлҽренҽ керҥ юлы "("М-7" Волга"– Ижевск – Пермь) федераль 

автомобиль юллары буенча гамҽлгҽ ашырыла, алар Татарстан 

Республикасының Башкортостан, Марий Эл, Удмурт Республикасы белҽн 

бҽйлҽнештҽ.  

«Поспелово авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ 

урнашкан барлык милек рҽвешлҽрендҽге автомобиль юлларының озынлыгы 

30,928 км тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн 27,551 км каты өслекле юллар, урам-юл 

челтҽре тыгызлыгы – 0,52 км/км2. Урам-юл челтҽре озынлыгы турында 

мҽгълҥмат 2 нче таблицада китерелгҽн.Юл челтҽре схемасы 1 рҽсемдҽ 

кҥрсҽтелгҽн. 

2 нче Таблица-Поспелово авыл җирлеге УДС озынлыгы 

№ п/п Автомобиль юлы исеме Озынлыгы, км 

1 
Гомуми файдаланудагы юлларның гомуми 

озынлыгы шулардан: 
30,928 

2 федераль ҽһҽмияттҽге юллар 9,15 

3 төбҽк ҽһҽмиятендҽге юллар 10,37 

4 җирле ҽһҽмияттҽге юллар 11,408 



 

шул исҽптҽн каты өслекле 8,031 

Татарстан Республикасы Транспорт һҽм юл хуҗалыгы министрлыгы 

мҽгълҥматлары буенча федераль һҽм төбҽк ҽһҽмиятендҽге гомуми 

файдаланудагы юлларның 3 нче таблицада китерелгҽн характеристикасы 

төзелгҽн. 



 

 

1 нче рҽсем – "Поспелово авыл җирлеге" муниципаль берҽмлегенең юллар 

челтҽре»



 

3 нче Таблица-федераль һҽм региональ ҽһҽмияттҽге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларының транспорт-

эксплуатация характеристикаларының тасвирламасы һҽм төп кҥрсҽткечлҽре 

№ 

п/п 

Районнарның, 

автомобиль юлларының 

исеме 

Кулланучылар-

рия 

Аның 

гомуми 

озынлыгы-

GMS, км 

Шул исҽптҽн 
Хҽрҽкҽт 

полосаларының 

гомуми саны 

Хҽрҽкҽт 

полосасының 

киңлеге, м 
асфальт-

бетон 
чуерташ җир 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Федераль ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары 

1 

М-7» Волга " (Мҽскҽҥ-

Владимир-Тҥбҽн 

Новгород - Казан-Уфа)  

Іб 6,94 6,94 - - 4 3,75 

2 

Ижау һҽм Пермь 

шҽһҽрлҽренҽ керҥ ("М-

7» Волга" - Ижевск-

Пермь) 0+000 - 2+857 

III 2,21 2,21 - - 2 3,25 - 3,5 

Федераль юллар нҽтиҗҽлҽре - 9,15 9,15 - - - - 

Төбҽк ҽһҽмиятендҽге юллар 

3 «М-7» Волга " - Бҽзҽкҽ» III 3,09 3,09 - - 2 3,25 - 3,5 



 

4 
"Алабуга шҽһҽренҽ 

керҥ юлы» 
II 2,08 2,08 - - 2 3,5 - 3,75 

5 
Поспелово авылына 

керҥ юлы 
V 0,57 0,57 - - 1 3,5-4,0 

6 
Поспелово авылына 

керҥ юлы 
IV 4,630 4,630 - - 2 3,0 - 3,25 

Төбҽк юллары нҽтиҗҽлҽре - 10,37 10,37 - - - - 

Нибары  - 19,52 19,52 - - - - 
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Муниципаль берҽмлек карамагында булган муниципаль юллар, урам-юл 

челтҽре һҽм җирлек чиклҽрендҽ урнашкан юл инфраструктурасы объектлары 

җирле ҽһҽмияттҽге гомуми кулланылыштагы автомобиль юлларына керҽ. 

4 нче таблицада «Поспелово авыл җирлеге " муниципаль берҽмлегенең 

гомуми файдаланудагы юлларының характеристикасы тҽкъдим ителгҽн. 

4 нче Таблица - " Поспелово авыл җирлеге «муниципаль берҽмлегенең җирле 

ҽһҽмияттҽге гомуми файдаланудагы юллар Исемлеге» 

№ 

п/п 
Юл атамасы 

Юллар 

категориясе 

Юл 

озынлыгы, 

км 

Шул исҽптҽн 

Ҥзҽк 

территориаль 

идарҽ 

а/б чуерташ җир 

1 
Поспелово авылы, 

Шишкин ур.  
IV 0,176 - - 0,176 - 

2 
Поспелово авылы, 

Шишкин ур.  
V 0,221 - - - 0,221 

3 
Поспелово авылы, 

Шишкин ур.  
IV 0,606 - - 0,606 - 

4 
Поспелово авылы, 

Шишкин ур.  
IV 0,484 - - 0,484 - 

5 
Поспелово авылы, 

Шишкин ур.  
IV 1,119 - 0,986 - 0,133 

6 
Поспелово авылы, 

Лесная ур.  
IV 0,174 - 0,174 - - 

7 
Поспелово авылы, 

Тынычлык ур. 
V 0,514 - - 0,514 - 

8 
Поспелово авылы, 

Тынычлык ур. 
IV 0,215 - 0,215 - - 

9 
Поспелово авылы, 

Тукай урамы 
IV 0,148 - - 0,148 - 

10 Поспелово авылы, IV 1,102 - - 0,782 0,32 
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Трудовая урамы 

11 
Мальцево Авылы, 

Казан ур.  
V 0,28 - - - 0,28 

12 
Мальцево авылы, 

Каринка ур.  
V 0,697 - - - 0,697 

13 
Мальцево авылы, 

Есенин ур.  
IV 2,453 0,575 1,451 - 0,427 

14 
Мальцево авылы, 

Чаллы ур.  
V 2,506 - - 1,207 1,299 

15 Луговой п., Ҥзҽк ур. V 0,713 0,713 - - - 

Барлыгы  - 11,408 1,288 2,826 3,917 3,377  

Поспеловскогосельские авыл җирлегенең гомуми файдаланудагы 

юлларының төп өлеше IV категорияле «гадҽти юл (тиз йөрешле юл тҥгел)» 

автомобиль юллары классына керҽ. IV категория өчен хҽрҽкҽт полосаларының 

саны кҥз алдында тотыла – 2 полосасы саны, полосасының киңлеге 3,0-3,25 

метр, аеру полосасы талҽп ителми, автомобиль юллары, велосипед һҽм 

җҽяҥлелҽр юллары, тимер юллар белҽн бер дҽрҽҗҽдҽ кисешҥ рөхсҽт ителҽ һҽм 

бер дҽрҽҗҽдҽ кушылып юлга чыгу рөхсҽт ителҽ. 

Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларында хҽрҽкҽт ешлыгы тҥбҽн һҽм ул 

50 авт тҽшкил итҽ./ сҽг. 

Җирле ҽһҽмияттҽге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларының 

ҥткҽрҥ мөмкинлеге җитҽрлек. 

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, 

яңгыр канализациясен, юл билгелҽрен, коймаларны чистарту, кирҽк булганда, 

автомобиль юлларын төзеклҽндерҥ элементларын даими башкаруны кҥздҽ тота. 

Эшлҽрне башкару сыйфатын тикшерҥ килештерелгҽн график буенча, 

расланган критерийлар нигезендҽ муниципаль автомобиль юлларын карап тоту 

сыйфатын бҽялҽҥнең йомгаклау актын төзҥ белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

Автомобиль транспортыннан ҽйлҽнҽ - тирҽлеккҽ экологик йөклҽнешне 

бҽялҽҥ ҽлеге программаның 10 бҥлегендҽ китерелгҽн. 
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1.5 Авыл җирлегендә транспорт чаралары паркы составын һәм 

автомобильләштерү дәрәҗәсен анализлау, парковкалар (парковка 

урыннары белән тәэмин итү) 

«Поспелово авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ 

транспорт чараларының актив паркына сан ягыннан һҽм сыйфатлы анализ ясау 

өчен Россия Федерациясе Федераль салым хезмҽте (ФСХ) хисаплары 

кулланылды. 2016 ел нҽтиҗҽлҽре буенча җирлекнең транспорт чаралары 

паркының сан ягыннан характеристикалары 5 нче таблицада китерелгҽн.2013 

елдан алып 2016 елга кадҽр теркҽлгҽн автомобильлҽр саны ҥзгҽрҥ динамикасы 

2 рҽсемдҽ кҥрсҽтелгҽн. 

Поспеловскогосельск авыл җирлегенең транспорт чаралары паркының 

сыйфатлы составы һҽм аның ретроспективездагы динамикасы 2013 елдан 2016 

елга кадҽр 6 нчы таблицада тҽкъдим ителгҽн. 

5 нче Таблица– Поспелово авыл җирлеге транспорт чаралары паркының сан 

ягыннан характеристикалары 

Исем 
Барлыгы, 

ед 

Оешма 

милкендҽ, 

бер. 

Милектҽ 

гражданнар, 

бер. 

Транспорт чаралары, барлыгы, 

Шул исҽптҽн 
407 29 378 

җиңел автомобильлҽр 341 21 320 

мотоцикллар, мотороллерлар 3 0 3 

автобуслар 2 0 2 

йөк автомобильлҽре 61 8 53 
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2013 елдан 2016 елга кадҽрге чорда теркҽлгҽн автомобильлҽр санын ҥзгҽртҥнең 

2-графигы 

6 нчы Таблица-2013 нче елдан 2016 нчы елга кадҽрге чорда транспорт чаралары 

паркы составы 

Транспорт чарасы төре 

Транспорт чараларының гомуми саныннан өлеше, 

% 

Ике мең 

унике 
2013 2014 2015 2016 

Җиңел 87,2 88,6 87,0 83,9 83,8 

Мотоцикллар һҽм 

мотороллерлар 
0,4 0,7 1,2 0,9 0,7 

Автобуслар 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 

Йөк 12,0 10,4 11,5 14,9 15,0 

6 нчы таблицадан кҥренгҽнчҽ, җирлек территориясендҽ теркҽлгҽн 

транспорт чараларының кҥп өлешен җиңел автомобильлҽр тҽшкил итҽ. Шуның 

белҽн бергҽ җиңел ТСЛАРНЫҢ ҽкренлҽп кимҥен һҽм йөк ТСЛАРЫНЫҢ 

артуын билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк. Мотоцикллар һҽм мотороллеровнесущественно 

һҽм алар каралган вакыт дҽвамында ҥзгҽрми диярлек. 
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Алынган мҽгълҥматларга караганда, Поспелово авыл җирлегендҽ 

автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсе 1000 кешегҽ 347 җиңел автомобиль тҽшкил итҽ. 

Килҽчҽктҽ район халкы куллана торган ТСЛАР саны артачак. 

Авыл җирлеге территориясендҽ автотранспортны җҽлеп итҥ объектлары 

чиклҽрендҽ, йорт яны участокларында һҽм кҥпфатирлы йортларның ишегалды 

территориясендҽ саклыйлар. 

ТС даими һҽм вакытлыча саклау өчен урыннарга булган ихтыяҗны 

исҽплҽҥ гамҽлдҽге норматив документация нигезендҽ башкарыла. Парковка 

пространствосы дефицитын исҽплҽҥ нҽтиҗҽлҽре буенча ТС вакытлыча саклау 

өчен 21 машина урыны җитмҽҥ ачыкланды, шул исҽптҽн 2 м/м Поспелово урта 

мҽктҽбе һҽм 19 м/м Мальцевский СК янында. 

1.6 Гомуми файдаланудагы транспорт чараларының эш 

характеристикасы, пассажирлар агымын анализлауны да кертеп 

Даими пассажирлар йөртҥ маршрутлары реестры буенча җирлек 

территориясендҽ автобус маршрутлары юк. Җирлек территориясе буенча уза 

торган «Алабуга –Тарловка» 108 нче муниципаль автобус маршрутының реестр 

нигезендҽ ҽлеге муниципаль берҽмлектҽ тукталышлары юк. 

1.7 Җәяүлеләр һәм велосипедларда йөрү шартларының характеристикасы 

Поспелово авыл җирлегенең урам-юл челтҽре асфальтланган тротуарлар 

һҽм җҽяҥлелҽр юллары белҽн җиһазландырылмаган. «Идел»М-7 федераль 

ҽһҽмияттҽге юлда җайга салынмый торган җҽяҥлелҽр кичҥлҽре оештырылды. 

«Мальцевога борылыш» җҽмҽгать транспорты тукталышы белҽн 

берлҽштерелгҽн җҽяҥлелҽр кичҥе Т7 тибындагы светофор белҽн 

җиһазландырылды. 

Җирлек территориясендҽ велосипедта йөрҥ өчен махсус юллар 

каралмаган. Велосипедчылар хҽрҽкҽте гомуми файдаланудагы юллардагы юл 

хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽре талҽплҽренҽ туры китереп гамҽлгҽ ашырыла, бу исҽ юл 

хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның куркынычсызлыгына тискҽре йогынты ясый. 

1.8 Йөк транспортларының хәрәкәт характеристикасы, коммуналь һәм юл 

хезмәтләренең транспорт чаралары эшен бәяләү, әлеге транспорт 

чаралары өчен инфраструктура торышын бәяләү 

Муниципаль берҽмлектҽ йөк транспорты хҽрҽкҽтенең төп маршрутлары 

М-7 «Волга» федераль ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларыннан, Ижевск һҽм 

Пермь шҽһҽрлҽренҽ керҥ һҽм«М-7 «Идел» –Бҽзҽкҽ» төбҽк ҽһҽмиятендҽге 
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юллардан уза һҽм транзит булып тора. Җирлек торак пунктлары эчендҽ йөк 

транспорты өчен эре объектлар юк.  

Поспелово авыл җирлеге коммуналь хезмҽтлҽренең ҥз транспорт 

чаралары юк, җирле ҽһҽмияттҽге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын 

карап тоту өчен махсус техника кулланганда муниципаль контрактлар төзелҽ. 

Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын карап тоту буенча подрядчы 

оешманы билгелҽҥ «дҽҥлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ өчен 

товарлар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу өлкҽсендҽ контракт системасы 

турында»2013 елның 5 апрелендҽге 44-ФЗ номерлы Федераль законда 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Коммуналь һҽм юл хезмҽтлҽре транспорт чаралары өчен инфраструктура 

торышы канҽгатьлҽнерлек. 

1.9 Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәрәҗәсен анализлау 

«Поспелово авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ авариялелек 

статистикасы нигезендҽ 2017 елның 12 аенда 13 юл-транспорт һҽлакате булган, 

алар нҽтиҗҽсендҽ 2 кеше һҽлак булган һҽм 20 кеше төрле дҽрҽҗҽдҽге 

яраланган.Нҽтиҗҽлҽрнең авырлыгы -9,1 %.  

Муниципаль берҽмлектҽ исҽптҽге юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең төп 

төрлҽре-каршылык (69%).Юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең 2017 ел эчендҽ 

бҥленеше 12 рҽсемдҽ кҥрсҽтелгҽн. 
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Рҽсем 3-2017 елда юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең төрлҽре буенча бҥленеше 

2017 елда муниципаль берҽмлек территориясендҽ кылынган юл-

транспорт һҽлакҽтлҽренең характеристикасы 7 нче таблицада кҥрсҽтелгҽн. 

Китерелгҽн мҽгълҥматларга караганда, М-7 «Волга» юлында 1026 км + 

800 м дан 1027 км + 300 м га кадҽр авария-куркыныч участок бҥлеп бирергҽ 

мөмкин. 

1, 8% 

1, 8% 

9, 69% 

2, 15% 

Наезд на стоящее ТС Опрокидывание Столкновение Съезд с дороги 
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2017 елда муниципаль берҽмлек территориясендҽ кылынган юл– транспорт һҽлакҽтлҽренең характеристикасы-7 нче 

Таблица 

№ 

п/п 
Дата Вакыт ЮТҺ төре 

Адрес Вафат 

булды 

Жэрэхэтлэнд

е урам/юл йорт/км 

Торак пунктлар чиклҽрендҽ 

1 
04.12.201

7 
17:25 Аудару 

М-7 Идел Мҽскҽҥ - Владимир-Тҥбҽн 

Новгород - Казан-Уфа (төп юнҽлеш) 

1027+97

0 
0 1 

2 
03.12.201

7 
12:30 Бҽрелеш 

М-7 Идел Мҽскҽҥ - Владимир-Тҥбҽн 

Новгород - Казан-Уфа (төп юнҽлеш) 

1027+90

0 
0 1 

3 
30.11.201

7 
10:00 Бҽрелеш 

М-7 Идел Мҽскҽҥ - Владимир-Тҥбҽн 

Новгород - Казан-Уфа (төп юнҽлеш) 

1030+90

0 
0 1 

4 
10.10.201

7 
12:30 Бҽрелеш М-7 Идел - Поспелово 0+300 0 3 

5 
19.09.201

7 
16:30 Бҽрелеш М-7 Идел - Поспелово 1+700 0 1 

6 
18.09.201

7 
09:00 Юл чаты 

М-7 Идел Мҽскҽҥ - Владимир-Тҥбҽн 

Новгород - Казан-Уфа (төп юнҽлеш) 

1030+80

0 
0 1 

7 28.08.201 04:30 Бҽрелеш М-7 Идел Мҽскҽҥ - Владимир-Тҥбҽн 1030+40 2 0 
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7 Новгород - Казан-Уфа (төп юнҽлеш) 0 

8 
22.08.201

7 
10:30 Юл чаты М-7 Идел - Поспелово 2+400 0 2 

9 
22.08.201

7 
03:56 Бҽрелеш 

М-7 Идел Мҽскҽҥ - Владимир-Тҥбҽн 

Новгород - Казан-Уфа (төп юнҽлеш) 

1027+30

0 
0 1 

10 
25.07.201

7 
13:30 

ТС өчен 

бҽрдерҥ 

М-7 Идел Мҽскҽҥ - Владимир-Тҥбҽн 

Новгород - Казан-Уфа (төп юнҽлеш) 

1030+50

0 
0 2 

11 
12.07.201

7 
17:30 Бҽрелеш 

М-7 Идел Мҽскҽҥ - Владимир-Тҥбҽн 

Новгород - Казан-Уфа (төп юнҽлеш) 

1026+89

0 
0 3 

12 
09.07.201

7 
05:45 Бҽрелеш М-7 Идел - Поспелово 0+300 0 3 

13 
20.05.201

7 
08:20 Бҽрелеш 

М-7 Идел Мҽскҽҥ - Владимир-Тҥбҽн 

Новгород - Казан-Уфа (төп юнҽлеш) 

1026+80

0 
0 1 
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Юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен нҽтиҗҽле хҽл итҥ өчен, юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгын арттыру чараларын финанс ресурслар белҽн тҽэмин итҥ 

зарур. «Россия Федерациясендҽ стратегик планлаштыру турында» 28.06.2014 

ел, № 172-ФЗ Федераль закон җирле ҥзидарҽ дҽрҽҗҽсендҽ муниципаль 

берҽмлеклҽрдҽ юл хҽрҽкҽте иминлегенең тиешле дҽрҽҗҽсен тҽэмин итҥ 

мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҥнең программа-максатчан методын гамҽлгҽ ашыру 

инструменты буларак максатчан муниципаль программа билгели. 

1.10 Транспорт инфраструктурасының әйләнә-тирә мохиткә тискәре 

йогынты дәрәҗәсен бәяләү, халыкның куркынычсызлыгы һәм 

сәламәтлегенә 

Автотранспорт чараларының төтен газлары белҽн пычраткыч матдҽлҽр 

чыгару да һава бассейнының торышына сизелерлек йогынты ясый. 

Автомобильлҽр һҽм транспорт инфраструктурасы объектлары атмосферага 

углерод оксиды, альдегидлар, углеводородлар һ. б. пычраткыч матдҽлҽр чыгару 

чыганагы булып тора. Шул ук вакытта автотранспорттан пычраткыч матдҽлҽр 

чыгаруның еллык ҥсеше автотранспорт чараларының артуына һҽм аларның 

техник торышына бҽйле. 

Автотранспортның ҽйлҽнҽ – тирҽ мохитне пычратуга тискҽре 

йогынтысын киметҥ эшендҽ төп юнҽлешлҽрнең берсе булып альтернатив 

ягулыкны-сыекландырылган газны куллануны киңҽйтҥ, юлларны төзеклҽндерҥ, 

двигательлҽр эшен контрольдҽ тоту тора. 

Гомумҽн, Поспелово авыл җирлеге торак пунктлары урамнарында 

хҽрҽкҽт ешаюны һҽм торак пунктларны магистраль юллардан шактый 

чыгаруны, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ тискҽре йогынты ясауның дҽрҽҗҽсен, 

халыкның иминлеген һҽм сҽламҽтлеген тҥбҽн дип санарга кирҽк. 

1.11 Җирлекнең транспорт инфраструктурасын урнаштыру һәм үстерү 

шартлары һәм перспективалары характеристикасы 

«Поспелово авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең транспорт 

инфраструктурасы гомуми кулланылыштагы автомобиль юллары, автомобиль 

һҽм җҽяҥлелҽр кҥпере, транспорт чишелешлҽре, автостанция, юл һҽм юл буе 

сервисы объектлары белҽн тҽкъдим ителгҽн. 

Поспелово авыл җирлеге территориясе буенча уза торган гомуми 

файдаланудагы юлларның гомуми озынлыгы 30, 928 км тҽшкил 

итҽ,шуларның23, 634 км-ы камиллҽштерелгҽн. «М-7» Идел «-Бҽзҽкҽ «төбҽк 

ҽһҽмиятендҽге юл белҽн кисешкҽн М –7» Идел» федераль юлы төрле 

дҽрҽҗҽлҽрдҽ башкарылган, Поспелово авылы янындагы подъездларда кҥчмҽ-
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тиз йөрешле полосалар оештырылган, бу юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҽ 

һҽм конфликтлы ситуациялҽр барлыкка килҥне минимумга китерҽ.  

Автомобильлҽргҽ ягулык салу станциялҽре, ял итҥ мҽйданчыклары, 

туклану пунктлары, җҽмҽгать транспорты тукталышларын ҥз эченҽ алган юл 

сервисы объектлары «Идел»М-7 федераль ҽһҽмияттҽге М-7 юлының ике 

ягында да урнашкан. 

Поспелово авыл җирлеге территориясенең, шул исҽптҽн транспорт 

инфраструктурасының ҥсеш перспективалары муниципаль берҽмлекнең 

социаль-икътисади ҥсеш программасы нигезендҽ билгелҽнҽ. 

Расланган стратегия кысаларында Алабуга муниципаль районы һҽм, 

аерым алганда, Кама агломерациясе составына керҥче Поспелово авыл җирлеге 

тҥбҽндҽге программаларны һҽм проектларны гамҽлгҽ ашыру территориясе 

булып тора: «Реновация/ акыллы тыгызлык», «шҽһҽр һҽм ландшафтлар», 

«шҽһҽр һҽм сҽнҽгать», «шҽһҽр һҽм мирас», «Алабуга», «Көнчыгыш 

меридиан«,» Идел-Кама агымы «Экозонасы», "чиста юл", Кама икътисадый 

зонасында калдыклар белҽн идарҽ итҥ, инвестицион инфраструктураның һҽм 

төп фондларның сыйфатын һҽм һҽркем өчен мөмкин булуын тҽэмин итҥ, 

туризмның перспективалы төрлҽрендҽ туристлык продуктлары булдыру. 

1.12 Транспорт инфраструктурасын үстерү һәм эшләтү өчен кирәкле 

норматив-хокукый базаны бәяләү 

«Поспелово авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең транспорт 

инфраструктурасы эшчҽнлеге һҽм ҥсеше "Поспелово авыл җирлеге" 

муниципаль берҽмлегенең транспорт инфраструктурасы нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла:  

Россия Федерациясе шҽһҽр төзелеше кодексы; 

Татарстан Республикасы шҽһҽр төзелеше кодексы; 

- «Россия Федерациясендҽ автомобиль юллары һҽм юл эшчҽнлеге турында һҽм 

Россия Федерациясенең аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында " 

2007 елның 8 ноябрендҽге 257-ФЗ номерлы Федераль закон»; 

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

номерлы Федераль закон»; 

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

карары»; 
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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 21 

февралендҽге 134 номерлы Карары (2017 елның 21 ноябрендҽге редакциясендҽ) 

белҽн расланган Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру 

схемасы); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 20 декабрь, 1012 

нче карары (2017 ел, 25 декабрь ред.); 

Татарстан Республикасы Алабуга районы Поспелово авыл җирлеге муниципаль 

берҽмлегенең генераль планы, Поспелово авыл җирлеге Советының 2018 елның 

6 февралендҽге 116 номерлы карары белҽн расланган. 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының " Поспелово авыл 

җирлеге» муниципаль берҽмлегенең транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ һҽм 

эшлҽтҥ өчен кирҽкле норматив-хокукый база формалаштырылган. 

1.13 Транспорт инфраструктурасын финанслауны бәяләү 

«Поспелово авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ транспорт 

инфраструктурасын финанслау расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

программалар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 20.12.2013 ел, № 

1012 карары белҽн «2014 - 2022 елларга Татарстан Республикасының транспорт 

системасын ҥстерҥ» муниципаль программасы расланды (2017 елның 25 

декабрендҽге редакция). Ҽлеге программа кысаларында " Поспелово авыл 

җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ транспорт 

инфраструктурасын ҥстерҥ чаралары каралмаган. 

Татарстан Республикасы Алабуга районы Поспелово авыл җирлеге 

Советы тарафыннан " Поспелово авыл җирлегенең 2017 елга һҽм 2018-2019 

елларга планлы чорга бюджеты турында»Карар кабул ителде. 

Документ нигезендҽ 2017 елда җирлекне төзеклҽндерҥ чараларын 

тормышка ашыруга тотылган чыгымнар (урамнарны яктыртуны, 

яшеллҽндерҥне һҽм төзеклҽндерҥ буенча башка чараларны да кертеп) 563,8 мең 

сум тҽшкил иткҽн, 2018 елда җирле бюджеттан 560,9 мең сум, 2019 елда -557,1 

мең сум акча тоту планлаштырыла.  

2 Муниципаль берәмлек территориясендә транспорт соравы фаразын 

эшләү, халыкның йөрү һәм йөк ташу күләмнәрен һәм характерын үзгәртү 

2.1 Җирлекнең социаль-икътисади һәм шәһәр төзелеше үсеше фаразы 
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Социаль-икътисадый ҥсешнең расланган стратегиясе кысаларында " 

Поспелово авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге Кама икътисадый зонасы 

составына керҽ һҽм актив ҥсеш зонасына керҽ-Кама агломерациясе. 

Демографик фараз буенча, Поспелово авыл җирлеге халкы беренче 

чиратта (2020 ел) 968 кеше тҽшкил итҽчҽк, исҽп – хисап вакытына (2035 ел) 

1150 кеше тҽшкил итҽчҽк. 

Халыкның торак белҽн тҽэмин ителеше кҥрсҽткече (бер кешегҽ гомуми 

мҽйданның квадрат метры) тормыш дҽрҽҗҽсен һҽм сыйфатын характерлаучы 

кҥрсҽткечлҽрнең берсе булып тора. 2016 елның 1 гыйнварына «Поспелово авыл 

җирлеге» муниципаль берҽмлеге буенча бер кешегҽ 42,3 кв.м гомуми торак 

мҽйданы туры килҽ. 

Торак инфраструктурасын ҥстерҥ максатларында, генераль планны 

гамҽлгҽ ашыруның беренче чиратында (2020 елга кадҽр) 62,31 га (гомуми торак 

мҽйданы 70,08 мең кв. м) индивидуаль торак төзелеше өчен участоклар бҥлеп 

бирҥ каралган, шулардан: 

Мальцево авылында-7,33 га (61 участок); 

Луговой бистҽсендҽ-38,96 га (323 кишҽрлек); 

Луговой поселогында – 16,02 га кҥп балалы гаилҽлҽр (160 кишҽрлек) өчен. 

Генераль планны (2021-2035 еллар) шҽхси торак төзелеше өчен 236,44 га 

территория (265,59 мең кв. м.) гамҽлгҽ ашыруның исҽп-хисап чорына каралган, 

шулардан: 

Поспелово авылында-1,16 га (10 участок); 

Мальцево авылында-29,14 га (243 участок); 

Луговой бистҽсендҽ-146,08 га (1184 участок); 

Луговой бистҽсендҽ кҥп балалы гаилҽлҽр өчен-60,06 га (601 участок). 

Шулай итеп, Генераль планны гамҽлгҽ ашыру чорында торак фондның 

гомуми ҥсеше якынча 335,67 мең кв.метр тҽшкил итҽчҽк. 

Халыкның хезмҽт кҥрсҽтҥ учреждениелҽрендҽ булган ихтыяҗларын 

канҽгатьлҽндерҥ максатларында, фаразланган характеристикаларны һҽм 

социаль нормаларны исҽпкҽ алып, барлык халык өчен хезмҽт кҥрсҽтҥ 

объектларына тигез шартлар тҽэмин итҥ максатыннан, Генераль план белҽн 

тҥбҽндҽге чаралар тҽкъдим ителҽ. 

Беренче чиратта (2020 елга кадҽр): 
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25 урынга исҽплҽнгҽн балалар бакчасын ҥзгҽртеп кору һҽм проект егҽрлеге 80 

урынга исҽплҽнгҽн яңа балалар бакчасын төзҥ; 

330 урынга исҽплҽнгҽн балалар бакчасы төзелеше.Болын (кҥп балалы гаилҽлҽр 

өчен территория); 

90 урынга исҽплҽнгҽн балалар бакчасы төзелеше.Болын; 

Мальцево авылында 190 урынга исҽплҽнгҽн балалар бакчасы төзелеше; 

330 урынга исҽплҽнгҽн балалар бакчасы төзелеше.Болын (кҥп балалы гаилҽлҽр 

өчен территория); 

Луговой поселогында бер сменага 100 кеше керҽ ала торган проект 

амбулаториясен төзҥ (кҥп балалы гаилҽлҽр өчен территория); 

Луговой поселогында бер сменага 30 керҽ ала торган проект егҽрлеге булган 

фельдшер-акушерлык пункты төзелеше; 

Луговой поселогында бер сменага 30 керҽ ала торган проект егҽрлеге булган 

фельдшер-акушерлык пункты төзелеше; 

проектлана торган иҗтимагый ҥзҽк составында тамашачылар залы һҽм проект 

егҽрлеге 300 урын һҽм 50,0 мең данҽ китап фонды китапханҽсе урнаштыру; 

проектлана торган Мальцево авылының иҗтимагый ҥзҽге составында 250 урын 

һҽм 25,7 мең данҽ китап фонды булган тамашачылар залы һҽм проект 

китапханҽсе урнаштыру; 

Мальцево авылында спорт залын төзҥ яңа гомуми белем бирҥ мҽктҽплҽре 

каршында һҽм П. Луговой һҽм Мальцево авылларының проектлаштырыла 

торган иҗтимагый ҥзҽклҽрендҽ 3354 кв. м. мҽйданлы спорт залларын 

урнаштыру; 

Поспелово авылының урта мҽктҽбе каршында урнашкан 450 кв. м мҽйданлы 

хоккей тартмасын капиталь ремонтлау 

проектлана торган мҽктҽплҽр һҽм җҽмҽгать ҥзҽклҽре каршында Луговой һҽм 

Мальцево авылларында гомуми проект мҽйданы 2000 кв. м. булган яссы спорт 

корылмаларын урнаштыру; 

Поспелово, Мальцево, Луговой бистҽсендҽ сҽҥдҽ итҥ мҽйданы 670 кв. м. 

тҽшкил итҽ торган сҽҥдҽ предприятиелҽрен төзҥ; 

Луговой һҽм Мальцево авылларында иҗтимагый ҥзҽклҽр төзҥ. 

Исҽплҽҥ вакытына (2035 елга кадҽр): 
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330 урынга исҽплҽнгҽн балалар бакчасы төзелеше.Болын (кҥп балалы гаилҽлҽр 

өчен территория); 

Луговой бистҽсендҽ 165 урынга исҽплҽнгҽн балалар бакчасы төзелеше (кҥп 

балалы гаилҽлҽр өчен территория); 

Луговой бистҽсендҽ 1000 урынга исҽплҽнгҽн гомуми белем бирҥ мҽктҽбе 

төзелеше (кҥп балалы гаилҽлҽр өчен территория); 

Луговой бистҽсендҽ 550 урынга исҽплҽнгҽн гомуми белем бирҥ мҽктҽбе 

төзелеше; 

Поспелово, Мальцево, Луговой бистҽсендҽ сҽҥдҽ итҥ мҽйданы 670 кв. м. 

тҽшкил итҽ торган сҽҥдҽ предприятиелҽрен төзҥ; 

Сҽнҽгать җитештерҥен һҽм агросҽнҽгать секторын ҥстерҥ максатларында, 

Генераль план белҽн, беренче чиратта, тҥбҽндҽге чаралар карала: 

санитар-саклау зонасын торак төзелеш чиклҽренҽ кадҽр киметҥ максатында, 

Поспелово авылы янында урнашкан «Гайнуллин «ИП җитештерҥ-төзелеш 

базасын һҽм җитештерҥ-төзелеш базасын оптимальлҽштерҥ; 

Поспелово авылы янында гамҽлдҽге асфальт-бетон заводы территориясен 

рекультивациялҽҥ; 

«Химпромагро» ҖЧҖ (известнякның Салтык карьеры) карьерындагы җир 

кишҽрлеген тау бҥлеп бирҥ («авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җир» 

категориясе белҽн «сҽнҽгать, энергетика, транспорт, элемтҽ, радиотапшырулар, 

телевидение, информатика, космик эшчҽнлекне тҽэмин итҥ өчен җир 

"категориясенҽ кҥчерҥ, оборона, куркынычсызлык һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге җирлҽр" категориясенҽ кҥчерҥ»); 

Поспелово авылы янындагы машина-трактор паркын оптимальлҽштерҥ, 

санитар-саклау зонасын торак төзелеше чигенҽ кадҽр киметҥ максатларында. 

2.2 Җирлек территориясендә булган транспортка сорау, халыкның йөрү 

һәм йөк ташу күләме һәм характеры 

Поспелово авыл җирлеге халкының озак сроклы перспективага (2035 елга 

кадҽр) 24,6% ка (шулай ук аның икътисади һҽм социаль активлыгын арттыру 

тенденциясе аркасында, муниципаль берҽмлек территориясендҽ озак сроклы 

перспективага транспорт ихтыяҗы 15-20% ка артырга мөмкин.  

Хҽзерге вакытта «Идел» М-7 федераль ҽһҽмияттҽге юлда максималь 

йөклҽнеш кҥлҽме кҥзҽтелҽ һҽм аның ҥткҽрҥ сҽлҽтенең 40% ын тҽшкил итҽ.  
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Социаль-икътисади һҽм шҽһҽр төзелешен ҥстерҥ фаразы, демографик 

кҥрсҽткечлҽр ҥсешен һҽм автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсен исҽпкҽ алып, 

перспектив чорда халыкның транспорт ихтыяҗы 25% ка артачак, дигҽн нҽтиҗҽ 

ясарга мөмкинлек бирҽ. Халыкның хҽрҽкҽт итҥ кҥлҽме һҽм характеры, нигездҽ, 

Поспелово, Мальцево һҽм Луговой бистҽлҽрендҽ яңа торак районнар төзҥ 

хисабына ҥзгҽрҽчҽк. Торак фонды ҥсеше шартларында яңа торак районнарны 

торак пунктларның урам-юл челтҽре белҽн тоташтыручы юллар төзҥгҽ ихтыяҗ 

туачак. 

2.3 Транспорт төрләре буенча транспорт инфраструктурасын үстерү 

фаразы 

Татарстан Республикасының ТТП һҽм Алабуга муниципаль районының 

СТП буенча Поспелово авыл җирлеге территориясендҽ тимер юл, һава һҽм су 

транспорты төрлҽрен ҥстерҥ чаралары планлаштырылмаган. 

Поспелово авыл җирлегенең генераль планында торбаҥткҽргеч 

транспортны ҥстерҥ каралган. Беренче чиратта, җирлекнең төньяк-көнчыгыш 

өлешендҽ 2,77 км озынлыкта «Можга – Алабуга» магистраль газҥткҽргечен 

төзҥ каралган. 

Ҽлеге чара Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру 

схемасы һҽм «Можга – Алабуга магистраль газҥткҽргечен 

реконструкциялҽҥ»линияле объекты өчен территорияне планлаштыру проекты 

нигезендҽ планлаштырылган. 

2.4 Җирлекнең юл челтәрен үстерү фаразы 

Тикшерелҽ торган территориянең транспорт инфраструктурасын 

ҥстерҥнең максаты-муниципаль берҽмлекнең икътисади активлыгын ҥстерҥ, 

транспорт хезмҽтлҽре спектрын киңҽйтҥ хисабына халыкның тормыш 

сыйфатын яхшырту, транспорт-логистика инфраструктурасын камиллҽштерҥ. 

Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру схемасы 

чаралары, Алабуга муниципаль районының территориаль планлаштыру 

схемасы һҽм генераль план белҽн исҽп-хисап чорына "Ижевск һҽм Пермь 

шҽһҽрлҽренҽ керҥ юлы "("М– 7" Волга" – Ижевск-Пермь) 2,21 км 

озынлыктагы" автомобиль юлы участогын реконструкциялҽҥ каралган. 

Алабуга муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы, 

Поспелово авыл җирлегенең генераль планы белҽн беренче чиратта 2,64 км 

озынлыкта «Мальцево – Луговой» автомобиль юлы төзҥ каралган. 
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Шулай ук Генераль план белҽн беренче чиратта 5,71 км озынлыкта 

«Мальцево авылындагы проект торак мҽйданнарына керҥ юлы» автомобиль 

юлы төзҥ каралган. Проект кысаларында Туйма елгасы аша ике кҥпер төзелеше 

кҥздҽ тотыла. 

Юллар челтҽрен ҥстерҥ буенча чаралар параметрлары 8 нче таблицада 

тҽкъдим ителгҽн. 

8 нче Таблица-юллар челтҽрен ҥстерҥ чаралары параметрлары 

№ 

п/п 
Объектның исеме Чара төре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
Егҽрлек 

Тормышка 

ашыру 

сроклары 

Федераль ҽһҽмияттҽге чаралар 

1 
а/д «Ижевск һҽм Пермь 

шҽһҽрлҽренҽ керҥ юлы» 
төзеклҽндерҥ км 2,21 

2021-2035 

еллар 

Җирле ҽһҽмияттҽге чаралар 

2 а/ю Мальцево-Болын 

төзелеш 

(асфальт-

бетон 

катламын 

урнаштыру) 

км 2,64 
2016-2020 

еллар 

3 

а/д «Мальцево 

авылындагы проект торак 

мҽйданнарына керҥ юлы» 

Яңа төзелеш км 5,71 
2016-2020 

еллар 

4 

Туйма елгасы аша кҥпер 

кичҥе, «Мальцево 

авылындагы проект торак 

мҽйданнарына керҥ юлы 

" автомобиль юлында» 

Яңа төзелеш корылма 1 
2016-2020 

еллар 

5 

Туйма елгасы аша кҥпер 

кичҥе, «Мальцево 

авылындагы проект торак 

мҽйданнарына керҥ юлы 

" автомобиль юлында» 

Яңа төзелеш корылма 1 
2016-2020 

еллар 

Планлаштырылган чараларны территориаль планлаштыру 

документларын гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽсендҽ 2035 елга юллар челтҽренең 
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озынлыгы 27,0% ка артачак һҽм 39,278 км тҽшкил итҽчҽк, урам-юл челтҽренең 

исҽп-хисап вакытына тыгызлыгы 0,68 км/км2 тҽшкил итҽчҽк. 

2.5 Автомобильләштерү дәрәҗәсе, юл хәрәкәте параметрлары фаразы 

Татарстан Республикасы торак пунктлары өчен автомобильлҽштерҥ 

дҽрҽҗҽсе фаразы Татарстан Республикасының шҽһҽр төзелешен проектлауның 

Республика нормативларында бар. Фаразланган мҽгълҥматлар базасында, 2035 

елга кадҽр озак сроклы чорга Поспелово авыл җирлеге муниципаль 

берҽмлегендҽ яшҽҥчелҽрнең шҽхси җиңел автомобильлҽр белҽн тҽэмин 

ителешен тҽшкил итҽр, дип фаразларга була: 

2020 елда-мең кешегҽ 360 җиңел автомобиль; 

2035 елда-мең кешегҽ 450 җиңел автомобиль. 

Юл хҽрҽкҽте параметрларын билгелҽҥ юлда авариялҽрне киметҥ буенча 

чараларны билгелҽгҽндҽ, шулай ук кисешҥдҽ юл хҽрҽкҽтен җайга салуны 

камиллҽштерҥ өчен аерылгысыз бер өлеш булып тора. Юл хҽрҽкҽтенең төп 

параметрларына тҥбҽндҽгелҽр керҽ:: транспорт чараларының ешлыгы һҽм 

транспорт агымы тыгызлыгы. 

Булган хҽллҽрне һҽм социаль-икътисади ҥсешнең килеп туган 

трендларын анализлау, шулай ук халыкның автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсен 

арттыру юл хҽрҽкҽте параметрларына исҽплҽнгҽн вакытка 30-40% тан да 

артмаячак дигҽн нҽтиҗҽ ясарга мөмкинлек бирҽ. 

2.6 Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы күрсәткечләрен фаразлау 

Поспелово авыл җирлегендҽ 2017 елда 13 юл-транспорт һҽлакате 

теркҽлгҽн, алар нҽтиҗҽсендҽ 2 кеше һҽлак булган һҽм 20 кеше тҽн җҽрҽхҽте 

алган. 

Килҽчҽктҽ тҥбҽндҽге сҽбҽплҽр аркасында хҽл начарланырга мөмкин: 

халыкның даими рҽвештҽ арта баручы мобильлеге; 

массакҥлҽм кимсетҥ талҽп юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгы хҽрҽкҽттҽ 

катнашучылар ягыннан; 

автомобиль юлларының торышы канҽгатьлҽнерлек тҥгел; 

юл хуҗалыгының техник дҽрҽҗҽсе җитҽрлек тҥгел; 

юл хҽрҽкҽтен оештыруның техник чараларын камиллҽштерҥ. 

Вҽзгыятьнең тискҽре ҥсешенҽ юл куймас өчен, кирҽк: 
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Поспелово авыл җирлеге торак пунктларының гомуми файдаланудагы 

автомобиль юлларында һҽм урам-юл челтҽрендҽ юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин 

итҥнең заманча системасын булдыру; 

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

кҥтҽрҥ һҽм куркыныч тҽртипне кисҽтҥ; 

комплекслы схемалар эшлҽҥ һҽм юл хҽрҽкҽтен оештыру проектлары һҽм алар 

тарафыннан кҥздҽ тотылган чараларны гамҽлгҽ ашыру хисабына юл хҽрҽкҽтен 

оештыру дҽрҽҗҽсен арттыру. 

Ҽгҽр дҽ исҽп-хисап вакытында ҽлеге чаралар гамҽлгҽ ашырылса, юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгы кҥрсҽткечлҽренең фаразлары уңайлы. 

2.7 Транспорт инфраструктурасының әйләнә-тирә мохиткә һәм халык 

саулыгына тискәре йогынты ясавын фаразлау 

Транспорт инфраструктурасының ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ зыянлы йогынтыны киметҥ 

өлкҽсендҽге бурычлары булып тора: 

транспортның кеше саулыгына зыянлы йогынтысын йогынты кҥлҽмен, 

ташландыклар һҽм ташландыклар кҥлҽмен, барлык төр транспортта калдыклар 

санын киметҥ хисабына киметҥ; 

транспорт чараларын ягулыкның экологик чиста төрлҽренҽ кҥчҥне 

мотивациялҽҥ. 

Транспортның ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыянлы йогынтысын һҽм килеп туган 

зыянны киметҥ өчен 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) эшлҽҥче транспорт чараларын куллануны 

стимуллаштырырга. 

Транспорт-юл комплексының ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ тискҽре йогынтысын киметҥ 

өчен автотранспорт чараларының санын арттыру һҽм автомобиль юлларында 

хҽрҽкҽт ешлыгын арттыру шартларында тҥбҽндҽге чараларны тормышка ашыру 

кҥздҽ тотыла:: 

кышкы чорда, бигрҽк тҽ кышкы чорда, бозлавыкка каршы материалларның 

тискҽре йогынтысын киметергҽ мөмкинлек бирҽ торган гомуми файдаланудагы 

автомобиль юлларын карап тотуның яңа ысулларын эшлҽҥ һҽм гамҽлгҽ кертҥ; 



39 

ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне зарарлы йогынтылардан саклау чаралары белҽн 

автомобиль юлларын төзеклҽндерҥ, тавыш йогынтысы дҽрҽҗҽсен киметҥ һҽм 

тирҽ-юнь территориялҽрен пычрату өчен автомагистральлҽр буенда ясалма һҽм 

ҥсемлек киртҽлҽрен куллануны да кертеп. 

Тулаем алганда, транспорт инфраструктурасының ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ һҽм халык 

саулыгына, барыннан да элек, экологик яктан чиста транспорт чараларын һҽм 

транспорт инфраструктурасын төзеклҽндерҥ материалларын куллануга кҥчҥ, 

шулай ук экологик хҽлне яхшыртуга, торак төзелештҽн Аерылган зоналарга 

кайбер җитештерҥлҽрне чыгаруга, автомобиль юлларын карап тоту һҽм 

шҽһҽрне чистарту эшлҽре хисабына тискҽре йогынтыны булдыруга юнҽлтелгҽн 

чаралар ҥткҽрҥ хисабына тискҽре йогынтысын киметҥ фаразлана. 

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 

Татарстан Республикасы һҽм Алабуга муниципаль районының социаль-

икътисадый ҥсеш стратегиялҽре белҽн өч мөмкин сценарий карала. 

Төп сценарий район өчен уңайлы ҥсеш темплары белҽн икътисадның 

тотрыклы, планлы ҥсешен кҥздҽ тота. 2015 елдан башлап тулай территориаль 

продуктның (ВТП) җыелган ҥсеш темпы уңай дөнья икътисадый хҽле фонында 

1,7 тапкыр арту фаразлана. «Алабуга» җитештерҥ-сҽнҽгать тибындагы махсус 

икътисадый зонаны ҥстерҥ хисабына предприятиелҽр хезмҽткҽрлҽре саны 2015 

елдан 2030 елга кадҽр 15% ка артачак. Халык саны да тотрыклы рҽвештҽ 

ҥсҽчҽк. Җитештерҥчҽнлек 2015 елга карата 2030 елга 1,85 тапкыр артачак. 

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

ВТПДА кече һҽм урта бизнес өлеше 2030 елга карата 0,9 % ка артыр дип 

фаразлана, ҽ кече һҽм урта бизнес предприятиелҽрендҽ мҽшгульлҽр саны 2030 

елга барлык предприятиелҽр хезмҽткҽрлҽренең гомуми кҥлҽмендҽ 5% ка 

артачак. Халыкның торак белҽн тҽэмин ителеше уртача темплар белҽн арта, һҽм 

2030 елга ул 1 кешегҽ 30,1 кв.метр торак тҽшкил итҽчҽк.  

Ел саен 5 – 6% ҥсеш алган туристлар саны арта, районның бизнес өчен 

инвестициялҽр җҽлеп итҥчҽнлеге арта. Районның икътисади ҥз-ҥзен тҽэмин итҥ 

дҽрҽҗҽсе 0,55 тҽн 0,81% ка кадҽр ҥсҽр дип фаразлана. Тулаем алганда, ҥсешнең 

төп сценарие барлык куелган бурычларны һҽм Инвестицион проектларны 

тормышка ашыруны кҥздҽ тота. 
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Оптимистик сценарий дөнья икътисадый хҽлен яхшырту 

тенденциялҽренҽ нигезлҽнҽ, Алабуга шҽһҽре икътисадының динамик ҥсеше 

белҽн характерлана.  

Тулай территориаль продукт югарырак темплар белҽн арта, 2030 елда 

җыелган ҥсеш темпы 2015 елга карата 1,9% тҽшкил итҽчҽк. Сҽнҽгать, авыл 

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

сыйфаты яхшыра. 

Спорт белҽн даими шөгыльлҽнҥчелҽрнең дҽрҽҗҽсе елдан – ел 3-4% ка 

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

артачак. Бюджет керемнҽре арта, муниципаль берҽмлек инфраструктурасы 

яңартыла, бу туризм ҥсешенҽ ярдҽм итҽ. 2030 елга туристлар агымы 3,4 

тапкырга арта. «Алабуга» махсус икътисадый зонасы ҥсешен дҽвам итҽ, 

предприятиелҽр һҽм хезмҽткҽрлҽр саны арта, вак һҽм урта производстволар ҥсҽ. 

2030 елда ВТПДА кече һҽм урта бизнес өлеше 35% ка җитҽ, ҽмма эшкҽртҥ 

сҽнҽгатенең төп көче булып кала бирҽ.  

Инерция сценарие дөнья икътисадының тышкы факторларының 

муниципаль берҽмлекнең икътисади ҥсеш темплары югары булмаган дҽрҽҗҽдҽ 

йогынтысын кҥздҽ тота. Тулай территориаль продукт ҥсҽ, ҽмма шактый тҥбҽн 

темпларда. Предприятиелҽр кыенлыкларны кичерҥлҽрен дҽвам итҽ. Чит ил 

чималы белҽн бҽйле кайбер производстволарны ябу да ихтимал. ВТПДА кече 

һҽм урта бизнес өлеше кими. Эшсезлек дҽрҽҗҽсе югары дҽрҽҗҽдҽ, һҽм 2020 

елдан гына да кимергҽ мөмкин. Районның ҥз-ҥзен тҽэмин итҥ дҽрҽҗҽсе тҥбҽн 

дҽрҽҗҽдҽ саклана. Бюджетның ҥз акчалары муниципаль программаларны 

тулысынча гамҽлгҽ ашыруга җитми. Ҽмма туризмны ҥстерҥ дҽвам итҽ, туризм 

агымы 2030 елга, шҽһҽрнең тотрыклы бренды аркасында, 1,8 тапкырга артачак. 

Инвестициялҽр кҥлҽме кими. Татарстан Республикасының гомуми кҥлҽмендҽ 

инвестициялҽр өлеше якынча 5% дҽрҽҗҽсендҽ саклана, 2030 елга кадҽр ҥсеш 

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

 

4. Транспорт инфраструктурасын үстерү вариантын тормышка ашыруга, 

транспорт объектларының техник-икътисадый параметрларын, 

чараларны (инвестицион проектларны) тормышка ашыру чиратлылыгын 

(инвестиция проектларын) проектлау, төзү, реконструкцияләү буенча 

чаралар (инвестицион проектлар) исемлеге) 

4.1 Транспорт төрләре буенча транспорт инфраструктурасын үстерү 

фаразы 
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Генеральным планом Поспеловского сельского поселения, в соответствии 

со Схемой территориального планирования Республики Татарстан, 

предусмотрено строительство магистрального газопровода «Можга – Елабуга» 

в северо-восточной части поселения протяженностью 2,77 км. 

4.2 Гомуми файдаланудагы транспортны үстерү, транспорт-күчеп утыру 

төеннәрен булдыру буенча чаралар 

Гомуми файдаланудагы транспортны ҥстерҥ, транспорт-кҥчеп утыру 

төеннҽрен булдыру буенча чаралар 

4.3 Бердәм парковка пространствосын үстерүне дә кертеп, җиңел 

автомобиль транспорты өчен инфраструктураны үстерү чаралары 

Парковка пространствосына кытлыкны булдырмас өчен 21 машина-

урыннарны вакытлыча саклау өчен урыннар оештыру планлаштырыла, 

шуларның 19ы – Мальцевский СК, 2се – Поспелово урта мҽктҽбе янында.  

4.4 Җәяүлеләр һәм велосипед хәрәкәте инфраструктурасын үстерү 

чаралары 

Поспелово авыл җирлеге территориясендҽ юл хҽрҽкҽте иминлеген 

арттыру максатыннан М-7 «Идел»автоюлында җҽяҥлелҽр өчен юл аркылы чыгу 

урыннарын кҥтҽрҥ буенча чаралар планлаштырыла. 

Чараны детальлҽштерҥ РФ Транспорт министрлыгының «Юл хҽрҽкҽтен 

оештыру проектларын һҽм схемаларын ҽзерлҽҥ кагыйдҽлҽрен раслау 

турында»2015 елның 17 мартындагы 43 номерлы боерыгы белҽн 

регламентланган юл хҽрҽкҽтен оештыруның комплекслы схемасын (КСОДД) 

һҽм юл хҽрҽкҽтен оештыру проектларын (ПОДД) эшлҽҥ юлы белҽн тормышка 

ашырыла. 

Җҽяҥлелҽр һҽм велосипедта йөрҥ өчен инфраструктура ҥсеше буенча 

чаралар финанс чаралары җитмҽҥ, җирле бюджетның өстҽмҽ керемнҽрен 

алганда яки башка чыганаклардан финанслау мөмкинлеге барлыкка килгҽндҽ 

өстҽмҽ буларак гамҽлгҽ ашырылырга мөмкин. 

4.5 Йөк транспорты, Коммуналь һәм юл хезмәтләре транспорт чаралары 

өчен инфраструктура үсеше буенча чаралар 

Йөк транспорты, Коммуналь һҽм юл хезмҽтлҽре транспорт чаралары өчен 

инфраструктура ҥсеше буенча чаралар планлаштырылмый. 

4.6 Җирлектәге юллар челтәрен үстерү буенча чаралар 
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Муниципаль берҽмлек территориясеннҽн кыйммҽтле файдалану челтҽрен 

ҥстерҥ максатларында территориаль планлаштыру документлары белҽн 

тҥбҽндҽге чаралар тҽкъдим ителҽ:: 

2,21 км озынлыктагы "Ижевск һҽм Пермь шҽһҽрлҽренҽ керҥ юлы" автомобиль 

юлы участогын реконструкциялҽҥ; 

2,64 км озынлыкта " Мальцево-Луговой» җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлы 

төзелеше; 

5,71 км озынлыкта» Мальцево авылының проект торак мҽйданнарына керҥ юлы 

" автомобиль юлы төзелеше. 

 5. Транспорт инфраструктурасын үстерү вариантын гамәлгә ашыруга 

тәкъдим ителә торган транспорт инфраструктурасы объектларын 

проектлау, төзү, реконструкцияләү буенча чараларны (инвестиция 

проектларын) финанслау күләмнәрен һәм чыганакларын бәяләү 

Программа чараларын тормышка ашыру «Поспелово авыл җирлеге» 

муниципаль берҽмлеге бюджеты һҽм өстҽмҽ финанслау чыганаклары хисабына 

башкарыла. Татарстан Республикасы сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ министрлыгына кергҽн 

чараларны финанслауның еллык кҥлҽме чираттагы финанс елына җирле 

бюджетны эшлҽгҽндҽ билгелҽнҽ.  

2019-2035 елларда программа чараларын гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле 

финанс чараларының гомуми кҥлҽме 621 789,0 мең сум тҽшкил итҽчҽк, шул 

исҽптҽн җирле бюджет акчалары– 680,0 мең сум, федераль бюджет – 567 800,0 

мең сум, төбҽк бюджеты – 53 309,0 мең сум.,  

Конкрет объекттагы чаралар исемлеге проект-смета 

документациясен эшлҽгҽннҽн соң детальлҽштерелҽ. Чаралар бҽясе, уздырылган 

шундый ук чараларның бҽясенҽ нигезлҽнеп, якынча билгелҽнгҽн.
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Таблица 9-чараларны финанслау кҥлҽмнҽрен һҽм чыганакларын бҽялҽҥ 

№ 

п/п 
Чараның исеме 

Финанслау кҥлҽме, мең сум. 
Финанслау 

чыганаклары 
2019 2020 2021 2022 2023 

2024-

2035 

1 
Алабуга – Можга «магистраль 

газҥткҽргечен төзҥ» 
- - - - - - Федераль бюджет 

2 

М-7 «Идел " М-7 автоюлында 

җҽяҥлелҽр кичҥ урыннарын кҥтҽрҥ 

буенча чаралар» 

- 800,0 - - - - Федераль бюджет 

3 

Ижевск һҽм Пермь шҽһҽрлҽренҽ керҥ 

юлы «автомобиль юлы участогын 

реконструкциялҽҥ» 

- - - - - 567000,0 Федераль бюджет 

4 Поспелово авылы, Шишкин ур.  2434,0 2500,0 - - - - Төбҽк бюджеты 

5 Поспелово авылы, Шишкин ур.  2435,0 180,0 - - - - Төбҽк бюджеты 

6 Мальцево авылы, Каринка ур.  - - 210,0 - - - Төбҽк бюджеты 

7 Мальцево авылы, Чаллы ур.  - - 860,0 - - - Төбҽк бюджеты 

8 Мальцево Авылы, Казан ур.  - - 860,0 - - - Төбҽк бюджеты 

9 Мальцево Авылы, Казан ур.  - - - 360,0 - - Төбҽк бюджеты 
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10 Поспелово авылы, Шишкин ур.  - - - - 300,0 - Төбҽк бюджеты 

11 Поспелово авылы, Тынычлык ур. - - - - 360,0 - Төбҽк бюджеты 

12 Мальцево авылы, Каринка ур.  -  - - 360,0 - Төбҽк бюджеты 

13 Мальцево авылы, Луговая урамы - - - - 360,0 - Төбҽк бюджеты 

14 Поспелово авылы, Трудовая урамы - - - - - 400,0 Төбҽк бюджеты 

15 Поспелово авылы, Тынычлык ур. - - - - - 480,0 Төбҽк бюджеты 

16 Мальцево авылы, Ҥзҽк ур. - - - - - 480,0 Төбҽк бюджеты 

17 Мальцево авылы, Есенин ур.  - - 1030,0 - - - Төбҽк бюджеты 

18 Мальцево Авылы, Казан ур.  - - - 850,0 - - Төбҽк бюджеты 

19 Поспелово авылы, Шишкин ур.  - - - 1750,0 - - Төбҽк бюджеты 

20 Поспелово авылы, Шишкин ур.  - - - - 780,0 - Төбҽк бюджеты 

21 Мальцево авылы, Тойминская ур.  - - - - 800,0 - Төбҽк бюджеты 

22 

 

Авыл җирлеге юл-кҥпер хуҗалыгын 

норматив хҽлгҽ китерҥ 
40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 480,0 Җирле бюджет 

23 

Гамҽлдҽге торак төзелеше 

территориясендҽ урамнарны һҽм 

юлларны реконструкциялҽҥ 

- - - - - 

35520,0 Төбҽк бюджеты 
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Барлыгы 4909,0 3520,0 3000,0 3000,0 3000,0 604360,0  

Барлыгы (финанслау чыганаклары буенча): 

53 309,0 

 

Төбҽк бюджеты 

680,0     Җирле бюджет 

567 800,0 Федераль бюджет 

Нибары: 621 789,0  
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 6 Транспорт инфраструктурасын үстерү вариантын гамәлгә ашыруга 

тәкъдим ителә торган транспорт инфраструктурасы объектларын 

проектлау, төзү, реконструкцияләү буенча чараларны (инвестиция 

проектларын) финанслау күләмнәрен һәм чыганакларын бәяләү 

Транспорт инфраструктурасы объектларын проектлаштыру, төзҥ, 

реконструкциялҽҥ буенча «Поспелово авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлегенең транспорт инфраструктурасын ҥстерҥнең төп кҥрсҽткечлҽре 

(Индикаторлары) белҽн чагыштыру нигезендҽ чараларның (инвестицион 

проектларның) нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ ҥткҽрелде. Төп максатчан кҥрсҽткечлҽр 

өчен транспорт инфраструктурасының торышын характерлаучы кҥрсҽткечлҽр 

кабул ителде. 

2035 елга кадҽрге перспективага проект максатларында чагылдырылган 

кҥрсҽткечлҽрнең мҽгънҽлҽре 26 нчы таблицада китерелгҽн. 

26 нчы Таблица-проектның максатларына һҽм бурычларын хҽл итҥгҽ ирешҥне 

чагылдыра торган автомобиль транспорты өчен транспорт инфраструктурасын 

ҥстерҥнең максатчан индикаторлары һҽм кҥрсҽткечлҽре 

Кҥрсҽткеч 
Берҽмлек 

ҥлчҽҥ 

Төп 

ҽһҽмият 

(2018 

ел.) 

Фараз 

чоры, ел 

Гомуми файдаланудагы юлларның 

озынлыгы 
км 30,928 39,278 

УДС тыгызлыгы км/км2 0,55 0,68 

7 Институцион үзгәртеп корулар, транспорт инфраструктурасы 

объектларын проектлау, төзү, реконструкцияләү өлкәсендә эшчәнлекне 

хокукый һәм мәгълүмати тәэмин итүне камилләштерү буенча тәкъдимнәр 

Ҽлеге эшне эшлҽҥ кысаларында тикшерелҥче муниципаль берҽмлек 

территориясендҽ икътисадый, сҽяси, хокукый һҽм социаль институтлар 

системасының эшлҽҥ шартларына ҥткҽрелгҽн анализ хуҗалык эшчҽнлегенең 

формаль һҽм формаль булмаган шартларының хуҗалык итҥнең базар 

шартларына туры килҥен кҥрсҽтте. Милек мөнҽсҽбҽтлҽре гамҽлдҽге законнар 

нигезендҽ җайга салынган: 

шҽхси сектор булдырылды; 
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базар тибындагы оешмалар һҽм учреждениелҽр (коммерция банклары, 

инвестиция фондлары һ. б.) формалаштырылган.); 

халык хуҗалыгы белҽн идарҽ итҥ системасында административ чыгымнарны 

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

бара. 

Эшкуарлык һҽм көндҽшлек ҥсҽ, хуҗалык итҥче субъектлар арасында 

ирекле килешҥ нигезендҽ яңа базар структуралары формалаша. Гамҽлдҽге 

норматив-хокукый база социаль-икътисадый сҽясҽтне нҽтиҗҽле гамҽлгҽ 

ашырырга мөмкинлек бирҽ, һҽм шул рҽвешле транспорт инфраструктурасын 

ҥстерҥнең һҽр өлкҽсендҽ дҽ, комплекста да муниципаль берҽмлекнең динамик 

ҥсеше өчен шартлар тудырырга мөмкинлек бирҽ. 

Җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан ҥткҽрелҽ торган сҽясҽт халыкның 

гамҽлдҽге хакимияткҽ ышаныч дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥгҽ, шул рҽвешле инвестицион 

климатны яхшыртуга һҽм эшкуарлыкны активлаштыруга юнҽлдерелгҽн. 

Шулай итеп, «Поспелово авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге 

территориясендҽ институциональ ҥзгҽртеп коруларга ихтыяҗ юк. Транспорт 

инфраструктурасы объектларын проектлаштыру, төзҥ, реконструкциялҽҥ 

өлкҽсендҽ эшчҽнлекне тормышка ашырганда ҥзара бҽйлҽнешлҽрнең 

характерын ҥзгҽрешсез калдыру кҥздҽ тотыла. Ҽлеге программа өчен норматив-

хокукый база формалаштырылган. 

 

 


