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ПАСПОРТ
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы «Мурзиха авыл
җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ транспорт
инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ программасы
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының
Исем
«Мурзиха
авыл
җирлеге»
муниципаль
берҽмлеге
Программалар
территориясендҽ
2019-2035
елларга
транспорт
инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ программасы
- РФ Шҽһҽр төзелеше кодексы, 29 декабрь, 2004 ел, № 190ФЗ;
-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
Программа эшлҽҥ өчен ноябрендҽге 257-ФЗ номерлы Федераль закон»;
нигез
- «Транспорт куркынычсызлыгы турында " 2007 елның 9
Программалар
февралендҽге 16-ФЗ номерлы Федераль закон»;
Россия Федерациясе Хөкҥмҽтенең «Җирлеклҽр һҽм шҽһҽр
округларының социаль инфраструктурасын комплекслы
ҥстерҥ программаларына карата талҽплҽрне раслау турында
" 2015 елның 1 октябрендҽге 1050 номерлы карары»,
-Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы
Мурзиха авыл җирлеге Советының 2016 елның 20
октябрендҽге 48 номерлы 2016 елның 20 октябрендҽге
карары белҽн расланган Мурзиха авыл җирлеге генераль
планы.
Мурзиха авыл җирлеге башкарма комитеты, Татарстан
Программаның Заказчысы
Республикасы,
Программаны Эшлҽҥче
Программаның максаты – Алабуга муниципаль районының
«Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең заманча
һҽм нҽтиҗҽле транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ (алга
таба «Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге
текстында), муниципаль берҽмлек халкы өчен транспорт
Программаның максатлары комплексы хҽрҽкҽтенең иминлек дҽрҽҗҽсен, хезмҽт
һҽм бурычлары
кҥрсҽтҥлҽрнең ҥтемлелеген һҽм сыйфатын арттыру.
Ҽлеге максатларга ирешҥ өчен төп бурычларны хҽл итҥ
зарур:
-гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын ҥстерҥ һҽм
камиллҽштерҥ буенча чаралар оештыру;;
- юл хҽрҽкҽте шартларын яхшырту буенча чаралар
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оештыру;;
- юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру буенча чаралар оештыру.
Транспорт
- җирле ҽһҽмияттҽге гомуми файдаланудагы юлларның
инфраструктурасын
озынлыгы, км;
ҥстерҥнең
максатчан - УДС тыгызлыгы, км / км2.
кҥрсҽткечлҽре
(Индикаторлары)
Программаны
гамҽлгҽ Программаны тормышка ашыру вакыты: 2018-2035 еллар.
ашыру
сроклары
һҽм Программаны гамҽлгҽ ашыру этапларына бҥлекчҽлҽрне
этаплары
кҥздҽ тотмый.
Транспорт
Ҽлеге программада тасвирланган чаралар транспорт
инфраструктурасы
чараларын кулланучыларның, җҽяҥлелҽрнең уңайлылыгы
объектларын (чаралар
һҽм иминлеге дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥгҽ һҽм " Мурзиха авыл
төркемнҽре, Ярдҽмче
җирлеге»муниципаль берҽмлегенең социаль-икътисадый
программалар, инвестицион хҽлен яхшыртуга юнҽлдерелгҽн.
проектларны проектлау,
төзҥ, реконструкциялҽҥ
буенча планлаштырылган
чараларны (инвестицион
проектларны)
эрелҽндерелгҽн тасвирлау)
2019-2035 елларда программа чараларын гамҽлгҽ ашыру
өчен кирҽкле финанс чараларының гомуми кҥлҽме 30500,0
мең сум тҽшкил итҽчҽк, шулардан җирле бюджет чаралары109,0 мең сум, федераль бюджет чаралары-1170,0 мең сум,
региональ бюджет чаралары-29221,0 мең сум.,
Программаны финанслау өчен акча кҥлҽме фаразланган
характерда һҽм җирле ҥзидарҽнең вҽкиллекле органы
тарафыннан ел саен корректировкаланырга тиеш.
2019 елда 1833,0 мең сум тҽшкил итҽчҽк, шул исҽптҽн җирле
бюджет чаралары-6,0 мең сум, федераль бюджет чаралары0,0 мең сум, региональ бюджет чаралары-1827,0 мең сум.,
Кҥлҽме һҽм финанслау 2020 елда 1833,0 мең сум тҽшкил итҽчҽк, шул исҽптҽн җирле
чыганаклары
бюджет чаралары-6,0 мең сум, федераль бюджет чаралары0,0 мең сум, региональ бюджет чаралары-1827,0 мең сум.,
2019 елда 1833,0 мең сум тҽшкил итҽчҽк, шул исҽптҽн җирле
бюджет чаралары-6,0 мең сум, федераль бюджет чаралары0,0 мең сум, региональ бюджет чаралары-1827,0 мең сум.,
2019 елда 1833,0 мең сум тҽшкил итҽчҽк, шул исҽптҽн җирле
бюджет чаралары-6,0 мең сум, федераль бюджет чаралары0,0 мең сум, региональ бюджет чаралары-1827,0 мең сум.,
2019 елда 1833,0 мең сум тҽшкил итҽчҽк, шул исҽптҽн җирле
бюджет чаралары-6,0 мең сум, федераль бюджет чаралары0,0 мең сум, региональ бюджет чаралары-1827,0 мең сум.,
2019 елда 1833,0 мең сум тҽшкил итҽчҽк, шул исҽптҽн җирле
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1 Муниципаль берәмлекнең транспорт
гамәлдәге торышы характеристикасы

инфраструктурасының

1.1 . Россия Федерациясе субъектының Россия Федерациясе
пространстволы оешмасы структурасында положениесен анализлау,
Россия Федерациясе субъектының пространстволы оешмасы
структурасында җирлек торышын анализлау
Татарстан Республикасы Россия Федерациясенең Европа өлеше
көнчыгышында, Көнчыгыш һҽм көнбатыш, төньяк һҽм көньякны тоташтыручы
мөһим магистральлҽр киселешендҽ урнашкан, ресурслар белҽн җитҽрлек
тҽэмин ителгҽн (нефть, су, урман, Җир ресурслары).
Республиканың административ ҥзҽге-Казан шҽһҽре Мҽскҽҥдҽн 797 км
көнчыгышка таба урнашкан.
Татарстан Республикасы Россия Федерациясенең 85 субъектының берсе
булып тора һҽм административ-сҽяси һҽм икътисадый характердагы тҥбҽндҽге
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-төньяктан көньякка 290 км һҽм
көнбатыштан көнчыгышка 460 км.
Республика төньякта Удмурт Республикасы һҽм Киров өлкҽсе,
көнчыгышта – Башкортстан Республикасы, көньяк-көнчыгышта – Оренбург
өлкҽсе, көньяк – көнчыгышта-Самара өлкҽсе, көньяк – көнбатышта – Ульяновск
өлкҽсе, көнбатышта-Чуаш Республикасы, төньяк – көнбатышта-Марий Эл
Республикасы белҽн чиктҽш. Татарстан Республикасының чит ил дҽҥлҽтлҽре
белҽн чиклҽре юк.
Татарстан Республикасы Европа Россиясенең ҥзҽк өлешендҽ урнашкан,
аның территориясе буенча магистраль газҥткҽргечлҽр һҽм нефть ҥткҽргечлҽр
системасы, федераль магистраль тимер юллар һҽм автомобиль юллары,
Россиянең Европа өлешендҽге Каспий, Урта Диңгез һҽм Балтыйк
бассейннарына чыгу юлы белҽн бердҽм су системасы, йөклҽр һҽм пассажирлар
агымнарын көнбатыштан көнчыгышка һҽм төньяктан көньякка таба дөньяның
кҥп кенҽ кыйтгаларына, Россия Федерациясе регионнарына һҽм Татарстан
Республикасы эчендҽ кҥчерҥне тҽэмин итҽ торган һава трассалары уза.
9

Татарстан Республикасының транспорт системасы тҥбҽндҽге факторлар белҽн
характерлана:
- «көнбатыш – көнчыгыш» юнҽлешендҽ кыска трансконтиненталь тимер
юл магистрале, шулай ук «төньяк-көнбатыш – көньяк " юнҽлеше буенча Идел
буе эре сҽнҽгать шҽһҽрлҽрен тоташтыручы тимер юл узу»;
- Россиянең төп европа елгалары – Идел һҽм Кама суднолары, шулай ук
төньяк-көнбатыш һҽм көньяк белҽн генҽ тҥгел, төньяк-көнчыгыш, Урал буе
сҽнҽгать төбҽклҽре белҽн дҽ су элемтҽсен тҽэмин итҥче ак һҽм Нократ елгалары
булу һҽм аларның кушылуы белҽн дҽ бҽйле.;
- федераль ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын өч юнҽлештҽ узу:
Көнбатыш Европа регионнарын һҽм Россиянең сҽнҽгать шҽһҽрлҽрен (Мҽскҽҥ,
Смоленск, Владимир) аның Көнчыгыш Идел буе төбҽклҽре һҽм шҽһҽрлҽре
(Тҥбҽн Новгород, Чебоксар, Казан), Урал сҽнҽгать төбҽклҽре һҽм шҽһҽрлҽре
(Ижау, Пермь, Екатеринбург), шулай ук төньяк – көнбатыш төбҽклҽре һҽм
шҽһҽрлҽре (Санкт – Петербург, Новгород, Череповец, Иваново) Көньяк Идел
буе өлкҽлҽре һҽм шҽһҽрлҽре (Ульяновск, Самара, Саратов, Саратов) белҽн
тоташтыручы иң кыска Юллар булып торучы «Көнбатыш-Көнчыгыш»,
«Көнбатыш-Көнбатыш – Көнчыгыш» һҽм «Төньяк-Көнбатыш-Көнбатыш»
Волгоград, Ҽстерхан) һҽм көньяк-көнчыгыш сҽнҽгать төбҽклҽре һҽм шҽһҽрлҽре
(Уфа, Оренбург, Чилҽбе);
- «Казан» һҽм «Бигеш» халыкара аэропортлары,«Бөгелмҽ " төбҽк
аэропорты булган барлык юнҽлешлҽрдҽ һава трассаларын узу.
Ҽлеге магистраль транспорт коммуникациялҽре кисешҥлҽренең ҥзҽгеКазан транспорт узелы, ул тимер юл төененнҽн тыш, Казан Елга портын,
автомобиль һҽм республика юлларын, аэропорт һҽм төзелеп килҥче Свияжск
төбҽкара мультимодаль логистика ҥзҽген ҥз эченҽ ала.
Татарстан Республикасының административ-территориаль бҥленеше:
- 2 шҽһҽр округы («Казан шҽһҽре» ГБ, «Яр Чаллы шҽһҽре " ГБ»);
- 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 Удмуртия
Республикасы һҽм Менделеевск муниципаль районы, көнчыгышта һҽм көньяккөнчыгышта – Тукай муниципаль районы, Чаллы шҽһҽр округы, көньякта –
Тукай һҽм Тҥбҽн Кама районнары, көнбатышта – Татарстан Республикасының
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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;
- Олы Шҥрнҽк авыл җирлеге;
- Танай авыл җирлеге;
- Татар Дөм-Дөме авыл җирлеге;
- Яковлево авыл җирлеге.
«Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге (алга таба «Мурзиха
авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге) «Алабуга муниципаль районы
«муниципаль
берҽмлегенең
һҽм
аның
составындагы
муниципаль
берҽмлеклҽрнең территориялҽре чиклҽрен билгелҽҥ һҽм аларның статусы
турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 22-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законы нигезендҽ төзелде.
"Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге составына ҽлеге закон
нигезендҽ керҽ:
- селоНоваяМурзиха (административ ҥзҽк);
- Иске Мурзиха авылы;
- Токмас авыл
Авыл җирлеге Татарстан Республикасының төньяк-көнчыгышында,
Алабуга муниципаль районының көнбатыш өлешендҽ урнашкан. Мурзиха авыл
җирлеге төньякта Олы Елово һҽм Морт авыл җирлеклҽре, көнчыгышта
Лекарево авыл җирлеге, көньякта Костенеево авыл җирлеге, көнбатышта
Алабуга муниципаль районының Яковлево авыл җирлеге белҽн чиктҽш.
Мурзиха авыл җирлегенең гомуми мҽйданы 5015,6 га тҽшкил итҽ, шул
исҽптҽн яңамурзиха авылының мҽйданы – 78,9 га, Искеямурзиха авылы – 70,3
га, Токмаш авылы – 29,7 га (картографик материал буенча).
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1.2 . Җирлекнең социаль-икътисади характеристикасы, җирлек
территориясендҽ шҽһҽр төзелеше эшчҽнлегенең характеристикасы,
шул исҽптҽн транспорт өлкҽсендҽге эшчҽнлекне, транспорт соравын
бҽялҽҥне дҽ кертеп
Икътисади ҥсеш кҥрсҽткечлҽренең берсе-халык саны. Халык санын
ҥзгҽртҥ муниципаль берҽмлектҽ яшҽҥ дҽрҽҗҽсе, яшҽҥ, эшчҽнлек алып бару
өчен территориянең җҽлеп итҥчҽнлеге индикаторы булып тора.
2019 елның 1 гыйнварына «Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль
берҽмлегендҽ 452 кеше яки Алабуга районы халкының 0,64% ы исҽплҽнҽ.
Соңгы 5 елда муниципаль берҽмлекнең халык саны динамикасы Дҽҥлҽт
статистикасы мҽгълҥматлары нигезендҽ 1 нче таблицада кҥрсҽтелгҽн.
Таблица1 - "Мурзиха авыл җирлеге" муниципаль берҽмлегенең халык саны
динамикасы»
Ел

2015

2016

2017

2018

Ике мең
унтугыз

Халык саны, Кеше
саны

470

466

455

447

452

Соңгы елда«Мурзиха авыл җирлеге» нең даими халкы 5 кешегҽ арткан,
халык саны кимҥ 1,12% тҽшкил иткҽн.
Халыкның кҥп өлеше (46,2%) Иске Мурзиха авылында яши. Яңа Мурзиха
авылында гомуми халыкның 45,4% ы, Токмас авылында 8,4% ы яши.
Генераль план нигезендҽ Мурзиха авыл җирлегенҽ халык тыгызлыгы
буенча бик тҥбҽн балл бирелгҽн, табигый ҥсеш буенча - тҥбҽн балл, демографик
йөклҽнеш буенча югары балл һҽм миграция ҥсеше буенча бик югары балл
бирелгҽн. Нҽтиҗҽдҽ, Мурзиха авыл җирлеге Тҥбҽн демографик потенциалы
булган җирлеклҽр төркеменҽ кертелгҽн.
«Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге паспортында 2019
елның 1 гыйнварына тҽкъдим ителгҽн халык саны һҽм аның структурасы
турындагы мҽгълҥмат нигезендҽ, эшлҽҥче халыкның гомуми саны 184 кеше
тҽшкил итте,шул ук вакытта авыл хуҗалыгында-4 кеше (эшлҽҥчелҽрнең
гомуми саныннан 2,17%), бюджет өлкҽсендҽ-25 кеше (13,58 %), нефть
сҽнҽгатендҽ-1 кеше (0,54 %) башка тармакларда-241 кеше (82,61 %).Шулай ук
муниципаль берҽмлектҽ пенсионерлар-146 кеше теркҽлгҽн.
"Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең икътисади системасы
агросҽнҽгать комплексын, руда булмаган файдалы казылмалар чыгаруны, торф
һҽм инфраструктура тармакларын ҥз эченҽ ала. Муниципаль берҽмлекнең
җитештерҥ нигезен авыл хуҗалыгы тҽшкил итҽ. "Мурзиха авыл җирлеге»
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муниципаль берҽмлеге территориясендҽ авыл хуҗалыгы җитештерҥенең төп
юнҽлешлҽре булып бөртекле игенчелек тора. Мурзиха авыл җирлеге
территориясендҽ яңа Мурзиха авылы янында ашлык склады эшли.
Мурзиха авыл җирлеге территориясендҽ руда булмаган файдалы
казылмалар чыгару буенча 1 карьер бар.
Җирлек территориясендҽ коммуналь-склад хуҗалыгы объектлары юк.
Мурзиха авыл җирлеге территориясендҽ Морт участок урманчылыгының
" Алабуга урманчылыгы»ДКУ урманнары урнашкан.
Җирлектҽ балалар бакчасы, башлангыч мҽктҽп, фельдшер-акушерлык
пункты, авыл мҽдҽният йорты, китапханҽ, спорт залы бар.
Җирлекнең шҽһҽр төзелеше эшчҽнлеге территориаль планлаштыру,
шҽһҽр төзелешен зоналаштыру, территорияне планлаштыру, архитектуратөзелеш проектлау, төзелеш, капиталь ремонт, капиталь төзелеш объектларын
реконструкциялҽҥ, биналарны, корылмаларны эксплуатациялҽҥ документларын
эшлҽҥ һҽм раслауны ҥз эченҽ ала.
Мурзиха авыл җирлеге торак фондының Генераль планы нигезендҽ,
гомуми торак мҽйданы 10,3 мең кв. м тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн, торак мҽйданы10,3 мең кв. м.:
- Яңамурзиха авылы-3,4 мең кв. м.;
- Иске Мурзиха авылы-5,5 мең кв. м.;
- Токмас авылы-1,4 мең кв. м.;
Хҽзерге вакытта Мурзиха авыл җирлегенең торак фонды бары тик
индивидуаль төзелеш белҽн генҽ тҽкъдим ителгҽн.

1.3 . Транспорт төрлҽре буенча транспорт инфраструктурасының
эшчҽнлеге характеристикасы һҽм эш кҥрсҽткечлҽре
Мурзиха авыл җирлегенең транспорт системасы ҥсеше муниципаль
берҽмлек халкының тормыш сыйфатын яхшыртуда мөһим шарт булып тора.
Автомобиль юллары челтҽренең булуы һҽм торышы белҽн территориаль
бөтенлек һҽм икътисадый киңлекнең бердҽмлеге билгелҽнҽ. Җирле ҽһҽмияттҽге
инфраструктура һҽм юллар торышы җҽмгыятьнең социаль-икътисади
ихтыяҗларына туры килмҽҥ проблемасын бҽялҽп бетермҽҥ икътисадый
кыенлыкларның һҽм тискҽре социаль процессларның бер сҽбҽбе булып тора.
«Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең башка төбҽклҽр
белҽн тышкы социаль-икътисадый транспорт элемтҽлҽре автомобиль
(индивидуаль һҽм җҽмҽгать) транспорт төре белҽн гамҽлгҽ ашырыла.Су, тимер
юл һҽм һава транспорты файдаланылмый.
Автомобиль транспорты-транспортның төп төре, алар тышкы һҽм шҽһҽр
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эчендҽге пассажирлар йөртҥнең шактый өлеше, шулай ук йөк ташуның
кҥпчелек өлеше гамҽлгҽ ашырыла.
Гомуми файдаланудагы " Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль
берҽмлегендҽ пассажирлар йөртҥ Алабуга – Дөм-Дөм т.п. буенча 103 нче шҽһҽр
яны муниципаль маршруты буенча гамҽлгҽ ашырыла.

1.4 Җирлектҽге юллар челтҽре характеристикасы, юл хҽрҽкҽте
параметрлары (тизлек, тыгызлык, транспорт чаралары агымы составы
һҽм интенсивлыгы, юлларны хҽрҽкҽт белҽн тҽэмин итҥ
коэффициенты
һҽм
юл
хҽрҽкҽте
торышын,
автомобиль
транспортыннан һҽм экономик югалтулардан ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ
экологик йөклҽнешне характерлаучы башка кҥрсҽткечлҽр), юлларны
карап тоту сыйфатын бҽялҽҥ
"Мурзиха авыл җирлеге» МБ транспорт инфраструктурасы автомобиль
юллары белҽн тҽкъдим ителгҽн. Алар җирлек территориясен кҥрше
территориялҽр һҽм район ҥзҽге белҽн бҽйлилҽр, җирлектҽге барлык торак
объектларның тормыш-көнкҥрешен тҽэмин итҽлҽр, җирлекнең ҥсеш
мөмкинлеклҽрен билгелилҽр, алар буенча йөклҽр һҽм пассажирлар ташу
гамҽлгҽ ашырыла. Авыл җирлегенең тотрыклы икътисади ҥсешенҽ ирешҥ,
җирле җитештерҥчелҽрнең конкурентлылык сҽлҽтен арттыру һҽм халыкның
тормыш сыйфатын яхшырту кебек бурычларны хҽл итҥ автомобиль юллары
челтҽрен ҥстерҥ дҽрҽҗҽсенҽ бҽйле.
Мурзиха авыл җирлегенең Татарстан Республикасы районнары һҽм
Алабуга муниципаль районының башка җирлеклҽре белҽн транспорт элемтҽсе
хҽзерге вакытта федераль һҽм төбҽк автомобиль юллары аша гамҽлгҽ ашырыла.
Җирлек территориясе буенча уза:
- М-7 «Волга»(Мҽскҽҥ – Владимир – Тҥбҽн Новгород – Казан – Уфа)
федераль ҽһҽмияттҽге Іб-техник категорияле автомобиль юлы, аның озынлыгы
җирлек чиклҽрендҽ 6,5 км тҽшкил итҽ, асфальт – бетон өслеге;
- «М-7 «Волга» – Яңа Мурзиха» техник категориясендҽге төбҽк
ҽһҽмиятендҽге автомобиль юлының озынлыгы җирлек чиклҽрендҽ 3,57 км,
асфальт – бетон өслеге.
Алабуга муниципаль районының " Мурзиха авыл җирлеге» МБ
автомобиль юлларының җирле челтҽре торак пунктларның инфраструктурасы
сҽнҽгать җитештерҥе һҽм агросҽнҽгать комплексы объектлары белҽн элемтҽне
тҽэмин итҽ торган гомуми һҽм гомуми файдаланудагы юллардан
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гыйбарҽт.Автомобиль юлларының бер өлеше асфальт –бетон өслегенҽ,
калганнары грунт өслегенҽ ия.
Гомуми файдаланудагы җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары тҽкъдим
ителгҽн:
- торак пунктларга керҥ юллары;
- торак төзелешкҽ керҥ юллары белҽн;
- авыл хуҗалыгы объектларына керҥ юллары;
- сҽнҽгать объектларына керҥ юллары;
- туризм һҽм рекреация объектларына керҥ юллары;
- хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларына керҥ юллары;
Юл хҽрҽкҽте параметрларының төп характеристикалары-транспорт
чаралары хҽрҽкҽте ешлыгы, юлларны хҽрҽкҽт белҽн тҽэмин итҥ коэффициенты
һҽм ҥткҽрҥ сҽлҽте.
Федераль ҽһҽмияттҽге-7» Идел " автомобиль юлының интенсивлыгы –
2159ед/с, ҥткҽрҥ сҽлҽте-5000 берҽмлек/сҽг.
"Мурзиха авыл җирлеге" муниципаль берҽмлеге җирле ҽһҽмияттҽге
автомобиль юлларында хҽрҽкҽт интенсивлыгы тҥбҽн, 30 автдан ким./Ф.
Мөхҽммҽтшин Җирле ҽһҽмияттҽге гомуми файдаланудагы автомобиль юллары
ҥткҽрҥ сҽлҽте җитҽрлек.
"Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге чиклҽрендҽ уза торган
федераль, төбҽк һҽм җирле ҽһҽмияттҽге гомуми файдаланудагы автомобиль
юлларының транспорт-эксплуатация характеристикалары тасвирламасы һҽм
төп кҥрсҽткечлҽре 2 нче таблицада китерелгҽн.
2 нче Таблица – "Мурзиха авыл җирлеге" муниципаль берҽмлеге чиклҽрендҽ
уза торган гомуми файдаланудагы автомобиль юлларының транспортэксплуатация характеристикаларының тасвирламасы һҽм төп кҥрсҽткечлҽре»
Шул исҽптҽн:
Гомуми
№ Районнар, автомобиль Категориялҽрозынлыгы, цемент- асфальт- вак
п/п
юллары исеме
рия
км
бетон
бетон
таш

Хҽрҽкҽт
Хҽрҽкҽт
полосаларыныңполосасының
җир гомуми саны киңлеге, м

Федераль ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары
1 М-7 "Идел"

Іб

6,5

-

6,5

-

-

4

3,75

-

1

3,5 –4,5

Федераль ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары
2

М-7" Волга " –Яңа
Мурзиха

V

3,57

-

3,57

-

Торак пунктлар чиклҽрендҽ уза торган җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары
Яңа Мурзиха авылы,
Ҥзҽк ур.
Яңа Мурзиха авылы,
4
Ҥзҽк ур.
Яңа Мурзиха авылы,
5
Ҥзҽк ур.
3

6 Яңа Мурзиха авылы,

V

1,412

-

-

-

1,412

-

-

V

1,774

-

-

-

1,774

-

-

V

0,215

-

-

-

0,215

-

-

V

0,427

-

-

-

0,427

-

-
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Ҥзҽк ур.
Яңа Мурзиха авылы,
тыкрык
Иске Мурзиха
8 авылы, Мҽктҽп
урамы
Иске Мурзиха
9 авылы, Мҽктҽп
урамы
Иске Мурзиха авылы,
10
Коммунистическая ур.
Иске Мурзиха
11 авылы, Заовражная
ур.
Токмас авылы, Яңа
12
ур.
Токмас авылы,
13
Красногвардейская ур.
Токмас авылы,
14
Урман ур.
Токмас авылы, Яңа
15
ур.
Токмас авылы, Яңа
16
ур.
7

V

0,133

-

-

-

0,133

-

-

IV

0,386

-

0,386

-

-

-

-

IV

0,933

-

0,933

-

-

-

-

V

0,46

-

-

-

0,46

V

0,551

-

-

-

0,551

V

0,328

-

-

-

0,328

V

0,407

-

-

-

0,407

V

0,23

-

-

-

0,23

V

0,209

-

-

-

0,209

V

0,272

-

-

-

0,272

"Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге чиклҽрендҽ уза торган
гомуми файдаланудагы юлларның гомуми озынлыгы буенча мҽгълҥматлар 3
нче таблицада китерелгҽн.
3 нче Таблица – "Мурзиха авыл җирлеге" муниципаль берҽмлеге чиклҽрендҽ
уза торган гомуми файдаланудагы юлларның озынлыгы»
№ п/п
1
2
3
4

Автомобиль юлының исеме
Гомуми файдаланудагы юлларның гомуми озынлыгы,
шулардан:
Федераль ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары
төбҽк һҽм муниципальара ҽһҽмияттҽге юллар
Федераль ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары

Озынлыгы, км
17,447
6,5
3,57
7,737

Алабуга районы юл челтҽренең югары тыгызлыгы белҽн характерлана.
Районда юл челтҽре тыгызлыгы кҥрсҽткече 0,44 км/км2 тҽшкил итҽ, бу исҽ
урамнар һҽм юллар челтҽренең югары таралуын кҥрсҽтҽ. "Мурзиха авыл
җирлеге» муниципаль берҽмлеге урам-юл челтҽренең гомуми озынлыгы-17,447
км, урам-юл челтҽре тыгызлыгы-0,23 км/км2.
Гомумҽн алганда, «Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге
транспорт челтҽре һҽм транспортның уңай тормышы белҽн бҽйле.
Авыл җирлеге территориясе аша узучы федераль юл транспорт
системасына сизелерлек йогынты ясый. М-7 "Идел" автомобиль юлы буенча
16

тормышка ашырыла торган корреспонденциялҽрнең сизелерлек кҥлҽме белҽн
бҽйле рҽвештҽ, Мурзиха авыл җирлеге территориясендҽ карала торган
автотрасса янында ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит һҽм халык сҽламҽтлеге өчен тискҽре фон
барлыкка килҽ: тавышларның югары дҽрҽҗҽсе, атмосфера һавасының
пычрануы, автомобиль юлы янындагы туфракка тискҽре йогынты ясавы. Шуңа
бҽйле рҽвештҽ М-7 «Идел»юлын реконструкциялҽҥ талҽп ителҽ.
Региональ һҽм җирле ҽһҽмияттҽге юлларда юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучылар
тарафыннан экологик йөклҽнеш тҥбҽндҽге хҽллҽр аркасында бҽялҽнҽ:
- хҽрҽкҽт интенсивлыгының һҽм УДС загрузки югары булмаган
ҽһҽмияте;
- гомуми агымда йөк транспорт чараларының аз өлеше;
- кызу ситуациялҽр булмау.
"Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге терҽк челтҽрендҽге
җирле автомобиль юлларында транспорт агымнары тизлеге тулаем юл хҽрҽкҽте
иминлеген тҽэмин итҥче зурлыкларга туры килҽ
Муниципаль берҽмлекнең автомобиль юлларын карап тоту юл киемнҽрен
системалы карап тоту, аларны тиешле эксплуатация хҽлендҽ тоту, тҽртип һҽм
чисталык буенча сезонлы эшлҽрне, шулай ук юл кырыйларын чистарту,
юллардагы чокыр-чакырларны ямау, юл билгелҽрен юу, киртҽлҽрне чистарту,
алыштыру, кирҽк булганда автомобиль юлларын төзеклҽндерҥ элементларын
даими башкаруны кҥздҽ тота.
Эшлҽрнең сыйфатын тикшерҥ расланган критерийлар нигезендҽ
муниципаль автомобиль юлларын карап тоту сыйфатын бҽялҽҥнең йомгаклау
актын төзҥ белҽн килештерелгҽн график буенча гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль берҽмлекнең урам-юл челтҽрендҽге җитешсезлеклҽргҽ
җирлекнең урам-юл челтҽре өлешендҽ канҽгатьлҽнерлек булмаган халҽтне һҽм
каты өслек булмау, җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽтен тҽртипкҽ салу өчен кирҽкле
тротуарларның булмавы, шуңа кҥрҽ торак пункт урамнарында җҽяҥлелҽр
катнашында юл-транспорт һҽлакҽтлҽре килеп чыгу ихтималы зур.

1.5 Җирлектҽ транспорт чаралары паркы составын һҽм
автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсен анализлау, парковка урыннары
(парковка урыннары) белҽн тҽэмин итҥ)
"Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ
транспорт чараларының актив паркына санлы һҽм сыйфатлы анализ ҥткҽрҥ
өчен Россия Федерациясе Федераль салым хезмҽте (Федераль салым хезмҽте)
хисаплары кулланылды. 2018 ел нҽтиҗҽлҽре буенча авыл җирлегенең
транспорт чаралары паркының сан ягыннан характеристикалары 4 нче
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таблицада китерелгҽн.2013 елдан 2016 елга кадҽр теркҽлгҽн автомобильлҽрнең
саны ҥзгҽрҥ динамикасы рҽсемдҽ кҥрсҽтелгҽн.
4 нче Таблица – Мурзиха авыл җирлегенең транспорт чаралары паркының сан
ягыннан характеристикалары
Исем
Транспорт чаралары, барлыгы,
шул исҽптҽн:
җиңел автомобильлҽр
мотоцикллар, мотороллерлар
автобуслар
йөк автомобильлҽре

Барлыгы

Оешмалар
милкендҽ, бер.

Гражданнар
милкендҽ, бер.

65

2

63

55
9
0
1

1
0
0
1

54
9
0
0

80
70

Количество ТС

60
50
40
30
20
10
0

2015

2016

2017

2018

2019

Год
Всего

Легковые автомобили

Автобусы

Грузовые автомобили

Мотоциклы, мотороллеры

Рҽсем 1-2015-2019 елларда теркҽлгҽн автомобильлҽр санын ҥзгҽртҥ графигы
Мурзиха авыл җирлегенең транспорт чаралары паркы сыйфатлы составы
һҽм 2015-2019 елларда ретроспективез чордагы динамика 5 нче таблицада
тҽкъдим ителгҽн.
5 нче Таблица-2015-2019 елларда транспорт чаралары паркы составы
Транспорт чараларының гомуми саныннан өлеше, %
Транспорт чарасы төре
Җиңел

2015
85,6

2016

2017

2018

Ике мең
унтугыз

84,5

85,6

85,6

85,

18

7
Мотоцикллар һҽм
мотороллерлар
Автобуслар

13

13

13

13

13,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Йөк машиналары

1,4

1,5

1,4

1,4

1,5

Алынган мҽгълҥматларга караганда, Мурзиха авыл җирлегендҽ
автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсе 1000 кешегҽ 144 җиңел автомобиль тҽшкил итҽ.
Килҽчҽктҽ район халкы куллана торган ТС саны артачак.
Авыл җирлеге территориясендҽ автотранспортны саклау җҽлеп итҥ
объектлары, йорт яны участокларында һҽм кҥпфатирлы йортларның ишегалды
территориясендҽ башкарыла. Машина кую урыннары кытлыгы ачыкланмады.

1.6 . Пассажирлар агымын анализлауны да кертеп, гомуми
файдаланудагы транспорт чараларының эш характеристикасы
Пассажир транспорты халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ өлкҽсендҽ мөһим элемент
булып тора, аннан башка җҽмгыятьнең нормаль эшлҽве мөмкин тҥгел. Ул
халыкның җитештерҥ, көнкҥреш, мҽдҽни максатлардан чыгып йөрҥгҽ булган
ихтыяҗын канҽгатьлҽндерҥгҽ юнҽлдерелгҽн.
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Мурзиха авыл
җирлеге территориясе буенча шҽһҽр яны автобусларында даими пассажирлар
ташу, шулай ук шҽһҽрара пассажирлар ташу гамҽлгҽ ашырыла.
Ике муниципальара маршрут узучылар булып тора:
- Алабуга – Казан - Алабуга « № 591 маршруты»;
- «Алабуга шҽһҽренҽ керҥ белҽн Мамадыш – Яр Чаллы»587 нче
маршруты.
103 нче номерлы «Алабуга – Дөм-Дөм торак пункты» муниципаль
маршруты, җирлек территориясендҽге тиешле тукталыш пунктларына
тукталып, пассажирлар ташуны гамҽлгҽ ашыра.
Пассажирлар йөртҥ Алабуга муниципаль районының даими пассажирлар
йөртҥ маршрутларының расланган реестры нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль автобус маршрутлары реестры нигезендҽ Алабуга районы
Мурзиха авыл җирлеге территориясендҽ пассажирлар ташу белҽн бер йөртҥче–
ТР Карионов Илья Сергеевич шөгыльлҽнҽ.
6 нчы таблицада " Мурзиха авыл җирлеге»муниципаль берҽмлеге
территориясе буенча уза торган җҽмҽгать транспорты маршрутының техникэксплуатация параметрлары буенча мҽгълҥматлар китерелде.
Маршрутларда пассажирлар йөртҥ системасы инфраструктурасының иң
мөһим компонентларының берсе-тукталыш пунктлары. Пассажирлар ягыннан
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да, пассажирлар йөртҥне гамҽлгҽ ашыручы машина йөртҥчелҽр өчен дҽ, юл
хҽрҽкҽтендҽ катнашучылар өчен дҽ җҽмҽгать транспорты тукталышларын
урнаштырганда, ГОСТ Р 52766-2007 «гомуми файдаланудагы автомобиль
юллары. Төзеклҽндерҥ элементлары. Гомуми талҽплҽр " таблица материалы
һҽм халыкның төрле (шул исҽптҽн аз хҽрҽкҽтлҽнҥче) төркемнҽре өчен уңайлы
шартлар исҽпкҽ алып, тукталыш пунктларын төзеклҽндерҥ буенча юл
хезмҽтлҽре эшлҽрен регламентлаучы башка норматив документлар»
7 нче таблицада " Мурзиха авыл җирлеге»муниципаль берҽмлегенең
тукталыш пунктларын төзеклҽндерҥ буенча мҽгълҥматлар китерелде.
6 нчы Таблица-җҽмҽгать транспорты даими маршрутының техникэксплуатация параметрлары буенча мҽгълҥматлар
Параметр атамасы
Параметрның ҽһҽмияте
Маршрутның теркҽҥ номеры
103
Маршрут исеме
Алабуга – Дөм-Дөм т. п.
Маршрутның озынлыгы, км
138,6
Максималь ТС саны
1
Маршрутта ТС маркасы
32054 нче ПАЗ
Пассажирлар агымы, мең кеше.
4,3-4,8
Айга рейслар саны
56-62
ТС норматив сыйдырышлыгы, кеше
38
Искҽрмҽ-техник- эксплуатация параметрлары Алабуга муниципаль районының даими
рҽвештҽ пассажирлар йөртҥ буенча расланган муниципаль маршрутларының расланган
реестрыннан 2017 ел өчен пассажирлар ташу буенча пассажирлар ташучылар тарафыннан
бирелгҽн хисаплардан алынды.

Мурзиха авыл җирлеге " муниципаль берҽмлеге территориясендҽ җҽмҽгать
транспорты тукталышларын төзеклҽндерҥ»
№
п/п

Исем

Юнҽлештҽ

1

Иске
Мурзиха т. п.

Туры

Автобус
Утырту
Тукталыш Тукталыш
Яманрак
павильоны мҽйданчыгы мҽйданчыгы билгесе
+

+

+

-

+

Җҽяҥлелҽр
кичҥе
-

Пассажирлар йөртҥ Алабуга муниципаль районының даими пассажирлар
йөртҥ маршрутларының расланган реестры нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Гомумҽн алганда, гомуми файдаланудагы маршрут пассажир транспорты
системасы куелган бурычларны ҥти. Проблемалар арасында искергҽн кҥчмҽ
составның уңайлылыгы һҽм экологик яктан югары булмаганлыгын билгелҽп
ҥтҽргҽ кирҽк. Тукталышлар гамҽлдҽге нормативларга туры китереп җитҽрлек
кҥлҽмдҽ төзеклҽндерелде.
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1.7 .Җҽяҥлелҽр
характеристикасы

һҽм

велосипедларда

йөрҥ

шартлары

Җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽте корреспонденциялҽрнең өстенлекле төре булып тора,
чөнки транспорт инфраструктурасына карата иң аз талҽплҽр куела, ҽйлҽнҽ-тирҽ
мохитнең пычрануы һҽм уйланылу белҽн бҽйле тискҽре нҽтиҗҽлҽргҽ китерми,
шулай ук халыкның сҽламҽтлеге дҽрҽҗҽсен арттыруга ярдҽм итҽ. Ҽмма
гражданнарны уңайлы һҽм имин йөртҥ өчен, юл хҽрҽкҽтен оештыруның тиешле
техник чараларын кулланып, урам-юл челтҽрен кирҽкле җҽяҥлелҽр элемтҽлҽре
белҽн тҽэмин итҽргҽ кирҽк.
Мурзиха авыл җирлеге урамнарының һҽм юлларының кҥп өлеше
тротуарлар һҽм җҽяҥлелҽр юллары белҽн тҽэмин ителмҽгҽн. Җирлекнең урамюл челтҽрен төзеклҽндерҥ кайбер мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҽргҽ мөмкинлек бирҽчҽк:
- җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽте иминлеген һҽм уңайлылыгын арттыру;
- торак пунктларның җҽяҥлелҽр өчен уңайлы булуын тҽэмин итҥ;
- торак пунктларда яшҽҥчелҽрнең җҽяҥле хезмҽт миграциялҽренең,
ягъни хезмҽт кушымтасы урынына кҥчҥнең сыйфатын кҥтҽрергҽ;
- ҥзҽк районнар белҽн җирлек перифериясенең җҽяҥлелҽр өчен
элемтҽлҽрен тҽэмин итҥ;
- социаль, көнкҥреш һҽм мҽдҽни хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларының
җҽяҥлелҽр өчен уңайлы булуын тҽэмин итҥ;
- торак пункт эчендҽ җҽяҥлелҽр бҽйлҽнешен арттырырга;
- туризмны рекреациялҽҥ һҽм ҥстерҥ максатларында тарихи-ландшафт
комплексларын җҽяҥлелҽр маршрутлары белҽн тҽэмин итҥ.
"Мурзиха авыл җирлеге»МБ урам-юл челтҽре тышкы электр яктырту
белҽн җиһазландырылмаган.
Велосипед хҽрҽкҽте җҽяҥлелҽр йөри торган юлларның да өстенлеклҽренҽ
ия, өстҽвенҽ, корреспонденциялҽр дҽ кҥп араларга алып барырга мөмкинлек
бирҽ. Җирлек территориясендҽ велосипед хҽрҽкҽте өчен махсус юллар
каралмаган. Велосипедчылар хҽрҽкҽте гомуми файдаланудагы юллар буенча
Юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽре талҽплҽренҽ туры китереп гамҽлгҽ ашырыла.

1.8 .Йөк транспорт чаралары хҽрҽкҽте характеристикасы,
коммуналь һҽм юл хезмҽтлҽре транспорт чараларының эшен бҽялҽҥ,
ҽлеге транспорт чаралары өчен инфраструктура торышы
Йөк транспорты йөклҽрне җитештерҥ урыныннан куллану урынына
кҥчерҥ өчен төп транспорт төре булып тора.
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«Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ йөк транспорты
хҽрҽкҽтенең төп маршрутлары М-7 «Идел», «М-7 «Волга» – Яңа Мурзиха»
төбҽк ҽһҽмиятендҽге автомобиль юллары һҽм торак пунктларның терҽк юлурам челтҽре буйлап уза.
Авыл җирлеге территориясендҽ йөк агымнары төп урыннар булып
агросҽнҽгать комплексы объектлары тора. Йөклҽр структурасында авыл
хуҗалыгы җитештерҥе продуктлары өстенлек итҽ.
Йөк транспорты хҽрҽкҽте интенсивлыгы тҥбҽн һҽм сҽгатенҽ 10
автомобиль тҽшкил итҽ. Муниципаль берҽмлектҽ бу ташулар Транспорт һҽм
экологик вҽзгыятькҽ сизелерлек йогынты ясамый.

1.9 . Юл хҽрҽкҽте иминлеге дҽрҽҗҽсен анализлау
Юл-транспорт һҽлакҽтлҽре турындагы мҽгълҥматларны төрле яклап
анализлау юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ һҽм оештыру буенча
эшнең иң мөһим өлешлҽренең берсе булып тора.
Бҥгенге көндҽ автомобиль юлларында авариялелек проблемасы транспорт
чаралары паркы арту, юл-транспорт инфраструктурасы юл хҽрҽкҽтендҽ
катнашучыларның ихтыяҗларына туры килмҽҥ һҽм машина йөртҥчелҽрнең дҽ,
җҽяҥлелҽрнең дҽ дисциплинасы бик тҥбҽн булу белҽн бҽйле рҽвештҽ аеруча
кискенлҽшҽ бара.
Хҽзерге вакытта торак пунктларның урамнарында һҽм юлларда, шулай ук
Төбҽк һҽм федераль ҽһҽмияттҽге трассаларда юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин
итҥ, юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен кисҽтҥ һҽм аларның авыр нҽтиҗҽлҽрен киметҥ
транспорт
инфраструктурасын
комплекслы
ҥстерҥнең
иң
актуаль
бурычларының берсе булып тора.
Авариялҽр статистикасын анализлау өчен беренчел мҽгълҥматлар
сыйфатында РФ Юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ буенча Баш идарҽсенең
(ЮХИДИ) авариялҽрнең рҽсми статистикасы, РФ Эчке эшлҽр министрлыгы
тарафыннан бирелгҽн ачык мҽгълҥматлар файдаланылды.
Алабуга районы буенча өч ел эчендҽ авариянең гомуми статистикасы 8
нче таблицада кҥрсҽтелгҽн.
8 Таблица – Алабуга районында 2015-2017 елларда ЮТҺ статистикасы.
Гомуми мҽгълҥмат

2015 ел.

2016 ел.

2017 ел.

Исҽп-хисап ЮТҺ, берҽмлек саны

110

99

140

Кеше һҽлак булды

14

9

12

Яраланган кеше

175

148

188

16

10

14

Социаль.

100

мең

кешегҽ

һҽлак

булу
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куркынычы яный
Авырлык, %

8

6

6

2016 елда 2015 елга карата барлык кҥрсҽткечлҽр дҽ кимегҽн. Ҽмма 2017
елда 2016 елга карата барлык кҥрсҽткечлҽр дҽ арткан
2017 елда социаль куркыныч 100 мең кешегҽ 14 һҽлак булган. Зыян
кҥрҥчелҽрнең гомуми саныннан (һҽлак булучылар һҽм яралылар) юл-транспорт
һҽлакҽтлҽрендҽ һҽлак булучыларның өлеше буларак исҽплҽнгҽн нҽтиҗҽлҽрнең
авырлыгы 2017 ел өчен 6 % тҽшкил итте. Шулай итеп, 2017 елда Алабуга
районы юлларында авариялҽр шактый тҥбҽн дҽрҽҗҽдҽ иде, дигҽн нҽтиҗҽ ясарга
мөмкин.
2017 елда Мурзиха авыл җирлеге территориясендҽ 3 Исҽпкҽ Алу юлтранспорт вакыйгасы булды:1 кешене таптату, 2 бҽрелешҥ.Ҽлеге юл-транспорт
һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ 0 кеше һҽлак булган, 1 кеше яраланган. 2017 елда
социаль куркыныч 100 мең кешегҽ 14 һҽлак булган. Шулай итеп, 2017 елда
Алабуга районы юлларында авариялҽр шактый тҥбҽн дҽрҽҗҽдҽ иде, дигҽн
нҽтиҗҽ ясарга мөмкин.
Шунысын да билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк, барлык юл-транспорт һҽлакҽтлҽре
федераль ҽһҽмияттҽге М-7 «Идел» автомобиль юлында теркҽлгҽн.
Юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең сҽбҽплҽре һҽм шуңа бҽйле шартлары
арасында тҥбҽндҽгелҽрне аерып чыгарырга мөмкин:
- юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның дисциплинасы тҥбҽн дҽрҽҗҽдҽ;
- юл катламының торышы канҽгатьлҽнерлек тҥгел;
- тизлек режимын бозу.
Авария хҽленең начараюы һҽм юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ
проблемасы булу сҽбҽпле, озак сроклы стратегияне эшлҽҥ һҽм тормышка
ашыру, кызыксынган барлык хезмҽтлҽр һҽм халыкның, җирле ҥзидарҽ
органнарының тырышлыгын координациялҽҥ талҽп ителҽ. Барлыкка килгҽн
проблеманың кискенлеген киметҥ максатыннан программа-максатчан методны
куллану ирешергҽ мөмкинлек бирҽчҽк:
- юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ өлкҽсендҽ җирле ҥзидарҽ органнары
эшчҽнлеген координациялҽҥ;
- юл-транспорт һҽлакҽтлҽре санын киметҥ, шулай ук юл-транспорт
һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булучылар санын киметҥ буенча чаралар
комплексын тормышка ашыру, шул исҽптҽн профилактик характердагы
чаралар комплексын тормышка ашыру.
Юл-транспорт авариясенҽ бҽйле проблемаларны нҽтиҗҽле хҽл итҥ һҽм
аның кҥрсҽткечлҽрен киметҥне тҽэмин итҥ өчен юл хҽрҽкҽте иминлеген
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арттыру һҽм аларны финанс ресурслары белҽн тҽэмин итҥ чараларын
системалы рҽвештҽ тормышка ашыруны дҽвам итҽргҽ кирҽк.
«Россия Федерациясендҽ стратегик планлаштыру турында» 28.06.2014 ел,
№ 172-ФЗ Федераль закон җирле ҥзидарҽ дҽрҽҗҽсендҽ, муниципаль
берҽмлеклҽрдҽ юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ бурычларын хҽл итҥнең
программалы-максатчан ысулын тормышка ашыру инструменты буларак,
максатчан муниципаль программаны билгели. Бҽян ителгҽннҽрдҽн чыгып,
махсус муниципаль программа кысаларында юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ
өлкҽсендҽ эшне дҽвам итҥнең актуальлеге һҽм нигезле кирҽклеге турында
нҽтиҗҽ ясарга мөмкин.

1.10 Транспорт инфраструктурасының ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ
тискҽре йогынты дҽрҽҗҽсен бҽялҽҥ, халыкның иминлеге һҽм
сҽламҽтлегенҽ
Автомобиль
транспорты
һҽм
автотранспорт
комплексы
инфраструктурасы ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычратуның төп чыганакларына
карый.
Һава бассейны автотранспортның ташламалары белҽн пычрануының төп
сҽбҽбе-автотранспорт санының артуы, аның тузуы һҽм сыйфатсыз ягулык.
Эчке янулы двигательлҽрнең эшкҽртелгҽн газларында зарарлы матдҽлҽр
һҽм катнашмалар, шул исҽптҽн канцерогеннар бар. Нефть продуктлары,
шиналарның тузуы, тормоз накладкалары, хлоридларның юл катламнарын
бозлаучы буларак кулланылуы, юл буе полосаларын һҽм су объектларын
пычратуы көтелҽ.
Эчке яну двигательлҽре чыгармаларының төп компоненты (тавыштан
тыш) – углерод окисе (угар газы) - кеше, хайваннар өчен куркыныч,
концентрациясенҽ карап, төрле дҽрҽҗҽдҽ агулану тудыра. Автомобильлҽр һҽм
пычраткыч матдҽлҽр катнашмалары ҥзара тҽэсир итешкҽндҽ, яңа, агрессиврак
матдҽлҽр барлыкка килергҽ мөмкин. Автомобиль юллары янындагы
территориялҽрдҽ су, туфрак һҽм ҥсемлеклҽр кайбер канцероген матдҽлҽрне
йөртҽлҽр. Биредҽ яшелчҽ, җилҽк-җимеш ҥстерҥ һҽм терлеклҽргҽ ҥлҽн ашату
ярамый.
Автотранспортның ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычратуга тискҽре йогынтысын
киметҥ эшенең бер юнҽлеше булып альтернатив ягулыкны - сыекландырылган
һҽм сыекландырылган газ куллануны киңҽйтҥ, юлларны төзеклҽндерҥ,
двигательлҽрнең эшен контрольдҽ тоту тора.
Гигиена нормативларына туры килми торган һава пробасының 50% тан
артыгын автомагистральлҽрдҽ алынган пробалар тҽшкил итҽ.
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Алабуга районының автомагистральлҽрендҽ стационар кҥзҽтҥ постлары
юк.

1.11 Җирлекнең транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ һҽм
урнаштыру шартлары һҽм перспективалары характеристикасы
"Мурзиха авыл җирлеге»генераль планы нигезендҽ муниципаль
берҽмлекнең ҥсеш юнҽлешлҽрен билгелҽгҽндҽ Татарстан Республикасы,
Алабуга муниципаль районының социаль-икътисади ҥсеш программалары,
төбҽк һҽм федераль тармак программалары исҽпкҽ алынды.
Алабуга муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы
һҽм Мурзиха авыл җирлегенең генераль планы белҽн исҽп-хисап чорына кадҽр
җирлек территориясендҽ сҽнҽгать җитештерҥен ҥстерҥ кҥздҽ тотылмый.
Алабуга муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы
чаралары нигезендҽ, Мурзиха авыл җирлеге авыл хуҗалыгы җитештерҥенең
гамҽлдҽге юнҽлешлҽрен алга таба ҥстерҥ планлаштырыла.
«Мурзиха авыл җирлегенең транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ»
бҥлегенең төп максаты булып, Мурзиха авыл җирлеге Генераль планы
составында, халык ихтыяҗларына туры китереп, автомобиль юлларын ҥстерҥгҽ
юнҽлдерелгҽн чараларны эшлҽҥ, җирлек икътисадының нҽтиҗҽлелеген һҽм
көндҽшлеккҽ сҽлҽтлелеген арттыру, талҽп ителгҽн техник халҽтне,
ҥткҽрҥчҽнлекне, юл челтҽренең иминлеген һҽм тыгызлыгын тҽэмин итҥ тора.

1.12 Җирлекнең социаль инфраструктурасын ҥстерҥ һҽм эшлҽҥ
өчен кирҽкле норматив-хокукый базаны бҽялҽҥ.
«Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең транспорт
инфраструктурасы эшчҽнлеге һҽм ҥсеше нигезендҽ тормышка ашырыла:
- Россия Федерациясе шҽһҽр төзелеше кодексы;
- «Россия Федерациясендҽ автомобиль юллары һҽм юл эшчҽнлеге
турында һҽм Россия Федерациясенең аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ
хакында " 2007 елның 8 ноябрендҽге 257-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн»;
- "Юл хҽрҽкҽте иминлеге турында «1995 елның 10 декабрендҽге 196-ФЗ
номерлы Федераль закон»;
- «Юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽре турында " 23.10.1993 ел, № 1090 РФ
Хөкҥмҽте карары»;
- Алабуга муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы
(21.12.2010 ел, № 20-14/17538);
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- Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Мурзиха авыл
җирлеге Советы тарафыннан 2016 елның 20 октябрендҽге 48 номерлы карары
белҽн расланган Мурзиха авыл җирлеге генераль планы нигезендҽ.
"Мурзиха авыл җирлеге» транспорт инфраструктурасы эшчҽнлеге һҽм
ҥсеше өчен кирҽкле норматив-хокукый база формалаштырылган.

1.13 Транспорт инфраструктурасын финанслауны бҽялҽҥ
"Мурзиха 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 Республикасы транспорт
системасын ҥстерҥ» муниципаль программасы расланды (2017 елның 25
декабрендҽге редакция). Ҽлеге программа кысаларында " Мурзиха авыл
җирлеге»
муниципаль
берҽмлеге
территориясендҽ
транспорт
инфраструктурасын ҥстерҥ буенча чаралар каралмаган.
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Мурзиха авыл
җирлеге Советы тарафыннан 2017 елның 15 декабрендҽ кабул ителгҽн
«Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Мурзиха авыл
җирлегенең 2018 елга, 2019 һҽм 2020 еллар план чорына бюджеты турында»гы
100 нче номерлы карар кабул ителде.
Карар кысаларында тҥбҽндҽгелҽр кҥздҽ тотыла:
- төзеклҽндерҥ кысаларында шҽһҽр округлары һҽм җирлеклҽре
чиклҽрендҽ автомобиль юлларын һҽм инженер корылмаларын төзҥ һҽм карап
тоту;
- урамнарны яктырту.
Финанслау чыганагы булып еллар буенча акча тора:
- 2019 елда – 1827 мең сум – региональ бюджет, 6 мең сум җирле
бюджет.;
- 2020 елга– 1827 мең сум-төбҽк бюджеты, 6 мең сум җирле бюджет;
- 2021 елга – 1827 мең сум-төбҽк бюджеты, 6 мең сум-җирле бюджет;
- 2022 елда– 1827 мең сум – региональ бюджет, 7 мең сум җирле
бюджет.;
- 2023 елда-1827 мең сум-төбҽк бюджеты, 7 мең сум җирле бюджет.
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2 .Муниципаль берҽмлек территориясендҽ транспорт
ихтыяҗы фаразын эшлҽҥ, халыкның хҽрҽкҽт итҥ кҥлҽме һҽм
характеры ҥзгҽрҥ һҽм йөк ташу
2.1 Җирлекнең социаль-икътисади һҽм шҽһҽр төзелеше ҥсеше
фаразы
Демографик сҽясҽт, шул исҽптҽн республика муниципаль районнарына
һҽм республика ҽһҽмиятендҽге шҽһҽрлҽргҽ карата халык саны фаразын
Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы билгели. Алабуга районының
шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽре киселешендҽ халык саны фаразы, Алабуга
муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы кысаларында,
Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы тарафыннан бирелгҽн халык
саны фаразларын исҽпкҽ алып, башкарылган.
Демографик прогноз буенча Мурзиха авыл җирлегендҽ беренче чиратта
(2020 ел) 455 кеше, исҽп-хисап срогына (2035 ел) 465 кеше тҽшкил итҽчҽк.
Халыкның хезмҽт кҥрсҽтҥ учреждениелҽренҽ булган ихтыяҗын
канҽгатьлҽндерҥ, фаразланган характеристикаларны һҽм социаль нормаларны
исҽпкҽ алып, хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларының барлык халык өчен дҽ бертигез
шартлар тудыру максатыннан чыгып, генераль план белҽн тҥбҽндҽге чаралар
тҽкъдим ителҽ.
Беренче чиратта (2020 елга кадҽр):
- балалар бакчасының егҽрлеген арттыру, өстҽмҽ рҽвештҽ, 6 урынга;
- Иске Мурзиха авылында 100 кв.м сҽҥдҽ мҽйданчыгын төзҥ
каралган.Озак вакытка (2021-2035 еллар) федераль ҽһҽмияттҽге М-7
«Идел»автомобиль юлы участогын реконструкциялҽҥ планлаштырыла.
Агросҽнҽгать секторын ҥстерҥ максатларында Генераль план нигезендҽ
тҥбҽндҽге чаралар кҥздҽ тотыла:
- җитештерҥ объектларын һҽм махсус билгелҽнештҽге яшеллҽндерҥ өчен
территориянең бер өлешен Яңамурзиха авылы янында урнашкан гамҽлдҽге
ындыр табагы территориясен ҥзгҽртеп кору ; ;
- яңамурзиха авылы янында махсус билгелҽнештҽге яшеллҽндерҥ өчен
урнашкан тирес саклау урыны территориясен ҥзгҽртеп кору;;
- җитештерҥ объектларын һҽм махсус билгелҽнештҽге яшеллҽндерҥ өчен
территориянең бер өлешен яңамурзиха авылы янында урнашкан мөгезле эре
терлек фермасы территориясенең бер өлешен ҥзгҽртеп кору ; ;
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2.2 Җирлек территориясендҽ булган транспорт төрлҽре буенча
авыл җирлегенең транспорт ихтыяҗы, халыкның йөрҥ кҥлҽме һҽм
характеры һҽм йөк ташу
Авыл җирлегендҽ чагыштырмача тотрыклы демографик хҽл Мурзиха
авыл җирлеге территориясендҽ транспорт ихтыяҗының, халыкның хҽрҽкҽт итҥ
кҥлҽме һҽм характерының сизелерлек ҥзгҽрҥе исҽп-хисап чорында булмаячак
дигҽн нҽтиҗҽ ясарга мөмкинлек бирҽ.
Автомобиль транспорты инфраструктурасы хҽл ителҽ торган бурычларны
ҥти, лҽкин арадашчы характеристикаларга ия (УДС һҽм юл полотносы
торышының тҥбҽн дҽрҽҗҽдҽ булуы; кайбер урамнарның машиналар йөри
торган өлешлҽренең тиешле дҽрҽҗҽдҽ булмавы; табигый киртҽлҽр аша кҥпер
корылмаларының җитмҽве; һ.б.).

2.3 Транспорт төрлҽре буенча транспорт инфраструктурасы
ҥсеше фаразы
Мурзиха авыл җирлегендҽ транспортка ихтыяҗ зур булган хҽлдҽ.
Татарстан Республикасының СТП һҽм Алабуга муниципаль районының
СТП нигезендҽ авыл җирлеге территориясендҽ тимер юл, һава һҽм су транспорт
төрлҽрен ҥстерҥ буенча чаралар планлаштырылмаган.

2.4 Авыл җирлегенең юл челтҽрен ҥстерҥ фаразы
Тикшерелҽ торган территориянең транспорт инфраструктурасын
ҥстерҥнең максаты булып муниципаль берҽмлекнең икътисади активлыгы
ҥсеше өчен шартлар тудыру, транспорт хезмҽтлҽре спектрын киңҽйтҥ,
транспорт-логистика инфраструктурасын камиллҽштерҥ хисабына халыкның
тормыш сыйфатын яхшырту тора.
Алабуга муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы
белҽн, беренче чиратта, (2020 елга кадҽр), җирле ҽһҽмияттҽге «яңа Мурзиха
авылы янында биотермик чокырга керҥ юлы»(2,7 км озынлыкта) автомобиль
юлы төзелеше планлаштырылган.
«Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең генераль планы
белҽн яңа торак төзелеше мҽйданчыкларында урамнар һҽм юллар төзҥ,
Мурзиха авыл җирлеге составына керҥче торак пунктларның гамҽлдҽге торак
төзелеше территориясендҽ урамнарны һҽм юлларны реконструкциялҽҥ тҽкъдим
ителҽ.
28

2.5 .
Автомобильлҽштерҥ
параметрларын фаразлау

дҽрҽҗҽсен,

юл

хҽрҽкҽте

Татарстан Республикасының торак пунктлары өчен автомобильлҽштерҥ
дҽрҽҗҽсе фаразы Татарстан Республикасының шҽһҽр төзелешен проектлау
буенча республика нормативларында бар. Фаразланган мҽгълҥматлар
базасында 2035 елга кадҽр озак сроклы чорга Мурзиха авыл җирлеге
муниципаль берҽмлегендҽ яшҽҥчелҽрнең шҽхси җиңел автомобильлҽр белҽн
тҽэмин ителеше турында фаразларга була:
- 2020 елда-мең кешегҽ 110 җиңел автомобиль;
- 2035 елда-мең кешегҽ 155 җиңел автомобиль.
Юл хҽрҽкҽте параметрларын билгелҽҥ юллардагы авариялҽрне киметҥ
буенча чараларны билгелҽгҽндҽ, шулай ук юл чатында юл хҽрҽкҽтен көйлҽҥне
камиллҽштерҥ өчен аерылгысыз өлеш булып тора. Юл хҽрҽкҽтенең төп
параметрларына карыйлар: транспорт чаралары хҽрҽкҽте интенсивлыгы һҽм
транспорт агымы тыгызлыгы.
Социаль-икътисади ҥсешнең гамҽлдҽге хҽлен һҽм килеп туган
трендларын анализлау, шулай ук халыкның автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсен
кҥтҽрҥ юл хҽрҽкҽте параметрларына исҽп-хисап вакытына 20% тан да
артмаячак дигҽн нҽтиҗҽ ясарга мөмкинлек бирҽ.

2.6 . Юл хҽрҽкҽте иминлеге кҥрсҽткечлҽрен фаразлау
2017 елда Мурзиха авыл җирлегендҽ 3 юл-транспорт һҽлакҽте теркҽлгҽн,
нҽтиҗҽдҽ, 0 кеше һҽлак булган һҽм 1 кеше имгҽнгҽн.
Килҽчҽктҽ тҥбҽндҽге сҽбҽплҽр аркасында хҽл начарланырга мөмкин:
- халык саны арта;
- массакҥлҽм
кимсетҥ
талҽп юл
хҽрҽкҽте
куркынычсызлыгы
буенча комиссия утырышы хҽрҽкҽттҽ катнашучылар ягыннан;
- автомобиль юлларының торышы канҽгатьлҽнмҽслек;
- юл хуҗалыгының техник дҽрҽҗҽсе җитҽрлек тҥгел;
- юл хҽрҽкҽтен оештыруда техник чараларның камил булмавы.
Ситуациянең тискҽре ҥсешенҽ юл куймас өчен, кирҽк:
- Мурзиха 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 хокукый
аңны арттыру һҽм куркыныч тҽртипне кисҽтҥ;
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- комплекслы схемаларны һҽм юл хҽрҽкҽтен оештыру проектларын
эшлҽҥ һҽм алар тарафыннан каралган чараларны тормышка ашыру хисабына
юл хҽрҽкҽтен оештыру дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ.
Исҽп-хисап вакытында ҽлеге чаралар тормышка ашса, юл хҽрҽкҽте
иминлеге кҥрсҽткечлҽрен фаразлау уңайлы.

2.7 . Транспорт инфраструктурасының ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ
тискҽре йогынты дҽрҽҗҽсен бҽялҽҥ, халыкның иминлеге һҽм
сҽламҽтлегенҽ
Транспортның ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыянлы йогынтысын киметҥ
өлкҽсендҽге транспорт инфраструктурасының бурычлары булып тора:
- транспортның кеше сҽламҽтлегенҽ зарарлы йогынтысын барлык төр
транспортта йогынты ясау, ташландыклар һҽм ташландыклар кҥлҽмен киметҥ
хисабына киметҥ;
- транспорт
чараларының
экологик
чиста
ягулыкка
кҥчҥен
мотивациялҽҥ.
Транспортның ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зарарлы йогынтысын һҽм килеп
чыккан зыянны киметҥ өчен кирҽк:
- транспорт чараларының экологик куркынычсыз төрлҽрен куллану
хисабына транспортның һава һҽм су тирҽлегенҽ һҽм кеше сҽламҽтлегенҽ зыян
китерҥен киметергҽ;
- ягулык-энергетика ресурсларының альтернатив чыганакларында (нефть
булмаган) эшлҽҥче транспорт чараларын куллануны стимуллаштыру.
Транспорт-юл комплексының ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ тискҽре йогынтысын
киметҥ һҽм автомобиль юлларында хҽрҽкҽт интенсивлыгын арттыру
шартларында тҥбҽндҽге чараларны тормышка ашыру кҥздҽ тотыла:
- бозлавыкка каршы материалларның тискҽре йогынтысын киметергҽ
мөмкинлек бирҽ торган, бигрҽк тҽ кышкы чорда, гомуми файдаланудагы
автомобиль юлларын карап тотуның яңа ысулларын эшлҽҥ һҽм гамҽлгҽ кертҥ;
- автомобиль юлларын ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне зарарлы йогынтылардан
саклау чаралары белҽн, шул исҽптҽн автомагистральлҽр буендагы ясалма һҽм
ҥсемлек киртҽлҽрен куллануны да кертеп, тавыш йогынтысын киметҥ һҽм тирҽюньдҽге территориялҽрне пычрату өчен җайлаштыру.
Тулаем алганда, транспорт инфраструктурасының ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ
һҽм халык саулыгына тискҽре йогынтысын, барыннан да элек, экологик яктан
чиста транспорт чараларын һҽм транспорт инфраструктурасын төзеклҽндерҥ
материалларын куллануга кҥчҥ хисабына киметҥ фаразлана. Экологик хҽлне
яхшырту
шулай
ук
агросҽнҽгать
предприятиелҽренең
һҽм
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производстволарының бер өлешен торак төзелештҽн Аерылган зоналарга
чыгаруга һҽм автомобиль юлларын һҽм торак пунктны карап тоту буенча эшлҽр
исҽбенҽ тискҽре йогынты ясауга юнҽлтелгҽн чаралар ҥткҽрҥ хисабына
планлаштырыла.
3 Транспорт
инфраструктурасын
үстерүнең
принципиаль
вариантлары һәм транспорт инфраструктурасын үстерүнең максатчан
күрсәткечләре (индикаторлары) буенча аларның эреләндерелгән бәясе,
алга таба тәкъдим ителгән вариантны сайлап алу
Территориаль планлаштыру документында Татарстан Республикасының
һҽм Алабуга муниципаль районының социаль-икътисадый ҥсеше стратегиялҽре
тарафыннан социаль-икътисади ҥсешнең өч төп сценарие карала.
Төп сценарий икътисадның тотрыклы, планлы ҥсешен, ҥсеш темплары,
район өчен уңай булуын кҥз алдында тота. 2015 елдан 2030 елга кадҽр тулай
территориаль продукт ҥсеше темпы уңайлы Бөтендөнья икътисадый хҽле
фонында 1,7 тапкыр артыр дип фаразлана. «Алабуга» махсус икътисадый
зонасы ҥсеше хисабына предприятиелҽр хезмҽткҽрлҽре саны 2015 елдан 2030
елга кадҽр 15% ка артачак. Халык саны да тотрыклы рҽвештҽ арта, һҽм 2030
елга 97,3 мең кешегҽ җитҽчҽк.
Район территориясенҽ туристлар саны арта, ел саен 5 – 6% динамикалы,
районның бизнес өчен инвестициялҽр җҽлеп итҥчҽнлеге арта. Районның
икътисади ҥз-ҥзен тҽэмин итҥ дҽрҽҗҽсе 0,55 тҽн 0,81% ка кадҽр ҥсеш
фаразлана. Тулаем алганда, ҥсешнең төп сценарие куелган барлык бурычларны
һҽм Инвестицион проектларны гамҽлгҽ ашыруны кҥз алдында тота.
Оптимистик сценарий дөньякҥлҽм икътисади хҽлне яхшырту
тенденциялҽренҽ нигезлҽнҽ, Алабуга муниципаль районы икътисадының
динамикалы ҥсеше белҽн характерлана.
Тулай территориаль продукт югары темплар белҽн арта, 2030 елда
тупланган ҥсеш темпы 2015 елга карата 1,9 % тҽшкил итҽчҽк. Сҽнҽгать, авыл
хуҗалыгы актив ҥсҽ, торак төзелеше интенсив алып барыла. Район халкы 2030
елга 100,4 мең кешегҽ җитҽ. Халыкның тормыш сыйфаты яхшыра.
Спорт белҽн даими шөгыльлҽнҥчелҽр саны елдан – ел 3-4% ка арта һҽм
2030 елга 56% ка җитҽ. Халыкның керемнҽре 2030 елга 2,3 тапкыр артачак.
Бюджет керемнҽре арта, район инфраструктурасы яңартыла, бу туризм ҥсешенҽ
ярдҽм итҽ. 2030 елга туристлар агымы 3,4 тапкыр арта. «Алабуга» махсус
икътисадый зонасы ҥсешен дҽвам итҽ, предприятиелҽр һҽм хезмҽткҽрлҽр саны
арта, вак һҽм урта производстволар ҥсҽ. Тулай төбҽк продуктында кече һҽм
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урта бизнес өлеше 2030 елда 35 % ка җитҽ, ҽмма эшкҽртҥ сҽнҽгатенең эре
предприятиелҽре икътисадның төп көче булып кала.
Инерция сценарие дөнья икътисадының тышкы факторларының
районның икътисади ҥсеш темплары югары булмаган тҽэсирен кҥз алдында
тота. Тулай территориаль продукт арта, ҽмма акрынрак темпларда.
Предприятиелҽр авырлыклар кичерҥлҽрен дҽвам итҽлҽр. Чит ил чималы белҽн
бҽйле кайбер производстволарны ябу мөмкин. ВТПДА кече һҽм урта бизнес
өлеше кими. Эшсезлек дҽрҽҗҽсе югары дҽрҽҗҽдҽ, һҽм бары тик 2020 елдан
гына кимер дип көтелҽ. Районның ҥз-ҥзен тҽэмин итҥ дҽрҽҗҽсе тҥбҽн саклана.
Бюджетның ҥз акчалары муниципаль программаларны тулы кҥлҽмдҽ тормышка
ашыруга җитми. Ҽмма туризм ҥсеше дҽвам итҽ, туристлар агымы 2030 елга 1,8
тапкыр артачак. Инвестиция кертемнҽре кҥлҽме кими. Татарстан
Республикасының гомуми кҥлҽмендҽ инвестициялҽр өлеше 5% дҽрҽҗҽсендҽ,
«Алабуга»СҖТ МИЗ ҥсеше аркасында 2030 елга 5,7% ка кадҽр артып, саклана.
«Мурзиха авыл җирлеге»муниципаль берҽмлегендҽ тормышка ашыру
өчен иң рационаллысы-транспорт инфраструктурасы ҥсешенең төп сценарие.
4 Транспорт инфраструктурасы объектларын проектлау, төзү,
реконструкцияләү буенча чаралар (инвестиция проектлары), транспорт
объектларын техник-икътисадый Параметрлар, чараларны (инвестицион
проектларны) тормышка ашыру чиратлары (инвестицион проектларны)
Исемлеге)

4.1 .Транспорт төрлҽре буенча транспорт инфраструктурасын
ҥстерҥ чаралары
«Мурзиха авыл җирлеге» тимер юл, һава һҽм су транспортының
транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ буенча чаралар җирле бюджет
акчаларының җитҽрлек булмавы һҽм ҽлеге юнҽлешлҽрнең ҥсеш
перспективалары булмау сҽбҽпле планлаштырылмый.

4.2 . Гомуми файдаланудагы транспортны ҥстерҥ, транспорткҥчеп утыру төеннҽрен булдыру буенча чаралар
Хҽзерге вакытта халыкка гомуми файдаланудагы автомобиль пассажир
транспортында хезмҽт кҥрсҽтҥнең гамҽлдҽге системасы " Мурзиха авыл
җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ яшҽҥчелҽрнең транспорт хезмҽтлҽренҽ
ихтыяҗын канҽгатьлҽндерҽ.
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Җҽмҽгать транспортының ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ тискҽре йогынтысын киметҥ
өчен, автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсен арттыру шартларында кҥчмҽ составның
ягулыкның альтернатив төрлҽренҽ кҥчҥе зарур. Хҽзерге вакытта " автомобиль,
тимер юл, диңгез, елга, авиация транспорты һҽм махсус билгелҽнештҽге
техника буенча аерым подпрограммаларга бҥленгҽн газ-мотор техникасын
гамҽлгҽ кертҥ» дҽҥлҽт программасы эшлҽнде, аның кысаларында Югары
экологик кҥрсҽткечлҽр белҽн транспорт техникасын өстенлекле файдалануны
икътисадый кызыксындыру планлаштырыла.
Табигый тикшерҥлҽр кҥрсҽткҽнчҽ,тикшерелҥче муниципаль берҽмлек
территориясендҽ тукталыш пунктларын тышкы электр яктырту линиясен
урнаштыру рҽвешендҽге норматив халҽткҽ китерҥ буенча чаралар комплексын
ҥткҽрергҽ кирҽк.
Тукталыш пунктларын төзеклҽндерҥ буенча чаралар Р 52766-2007 "
гомуми файдаланудагы автомобиль юллары. Төзеклҽндерҥ элементлары.
Гомуми талҽплҽр».

4.3 . Бердҽм парковка киңлеген ҥстерҥне дҽ кертеп, җиңел
автомобиль транспорты өчен инфраструктураны ҥстерҥ буенча
чаралар
Хҽзерге вакытта«Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге
территориясендҽ
җиңел
автомобиль
транспорты
өчен
транспорт
инфраструктурасы объектлары федераль һҽм төбҽк ҽһҽмиятендҽге юлларда,
шулай ук торак пунктларның урам-юл челтҽрендҽ урнашкан.
Авыл җирлегенең генераль планы белҽн юл сервисы объектларын төзҥ
каралмаган.
Сайлап алынган вариант кысаларында җиңел автомобиль транспорты
өчен инфраструктура ҥсешенең төп юнҽлеше булып бердҽм парковка
пространствосын булдыру һҽм нҽтиҗҽле эшлҽҥ тора.
Авыл җирлеге территориясендҽ автотранспорт, нигездҽ, предприятие
участоклары һҽм җирлек халкының йорт яны участокларында саклана. Авыл
җирлегенең гамҽлдҽге парковка киңлеген бҽялҽгҽндҽ парковкаларга кытлык
булмады.

4.4 . Йөк транспорты, Коммуналь һҽм юл хезмҽтлҽре транспорт
чаралары өчен инфраструктураны ҥстерҥ буенча чаралар
Алабуга
муниципаль
районының
стратегик
планлаштыру
документларында «Мурзиха авыл җирлеге»муниципаль берҽмлеге авыл
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хуҗалыгы объектларына керҥ юлларын төзҥ рҽвешендҽ җирле ҽһҽмияттҽге
автомобиль юллары челтҽрен йөк транспорты өчен инфраструктураны ҥстерҥ
буенча чаралар каралган. Каралган чаралар йөк ташуның куркынычсызлыгын
һҽм экологиклыгын тҽэмин итҽчҽк.
Ҽлеге чаралар ҽлеге ПКТНЫҢ "җирлек юллары челтҽрен ҥстерҥ буенча
чаралар челтҽрен ҥстерҥ буенча 4.6" бҥлеге кысаларында тасвирланган.

4.5 . Җирлектҽге юллар челтҽрен ҥстерҥ буенча чаралар
Муниципаль берҽмлек территориясендҽге гомуми файдаланудагы юллар
челтҽрен ҥстерҥ максатларында территориаль планлаштыру документлары
белҽн тҥбҽндҽге чаралар тҽкъдим ителҽ::
- федераль ҽһҽмияттҽге-7 «Волга»автомобиль юлы участогын 6,5 км
озынлыктагы I техник категория параметрларына кадҽр реконструкциялҽҥ;
- яңа Мурзиха авылы янында урнашкан биотермик чокырга керҥ юлы 2,7
км озынлыктагы җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлы төзелеше.
5 Транспорт инфраструктурасы объектларын проектлау, төзү,
реконструкцияләү буенча чараларны (инвестиция проектларын)
финанслау күләмнәрен һәм чыганакларын бәяләү
Конкрет объекттагы чаралар исемлеге проект-смета документларын
эшлҽгҽннҽн соң детальлҽштерелҽ. Чараларның бҽясе инде ҥткҽрелгҽн шундый
ук чараларның бҽясенҽ нигезлҽнеп билгелҽнгҽн.
Программа чараларын тормышка ашыру " Мурзиха авыл җирлеге»
муниципаль берҽмлеге бюджеты һҽм өстҽмҽ финанслау чыганакларын җҽлеп
итеп башкарыла. ПКТКА керҽ торган чараларны финанслауның еллык
кҥлҽмнҽре Чираттагы финанс елына муниципаль берҽмлек бюджетын
эшлҽгҽндҽ билгелҽнҽ.
Программа чарасын тормышка ашыру өчен кирҽкле финанс чараларының
гомуми кҥлҽме 12838,0 мең сум тҽшкил итҽ.
Программаны гамҽлгҽ ашыру чыгымнары турында мҽгълҥмат 9 нчы
таблицада
бирелгҽн.
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9 нчы Таблица-чараларны финанслау кҥлҽмнҽрен һҽм чыганакларын бҽялҽҥ
№
п/п

Финанслау кҥлҽме, мең сум.

Финанслау
чыганаклары

Чараның исеме
Ике мең
унтугыз
НИБАРЫ

Ике мең
егерме

Ике мең
егерме бер

2022

2023

2024-2035

-

-

-

1170,0

Федераль бюджет

1827

1827,0

1827

1827

1827

2441,0

Төбҽк бюджеты

6

6

6

7

7

60

Җирле бюджет

1

Тукталыш пунктларын норматив халҽткҽ китерҥ
буенча чаралар

-

-

-

-

-

Федераль бюджет

2

М-7 «Идел " федераль ҽһҽмияттҽге автомобиль
юлы участогын реконструкциялҽҥ»

-

-

-

-

1170,0

Федераль бюджет

3

Юл билгелҽре кую буенча эшлҽрне башкару

6

6

6

7

7

60

Җирле бюджет

4

Яңа Мурзиха авылы. Совет ур., Захаров ур.

1827

-

-

-

-

Төбҽк бюджеты

5

Яңа Мурзихаул авылы, Ленин ур.

1827

1827

-

-

-

Төбҽк бюджеты

6

Иске Мурзиха авылы, Коммунистик ур.

-

-

1827

-

-

Төбҽк бюджеты

7

Токмас авылы, Кызыл гвардия ур.

-

-

-

2441

Төбҽк бюджеты

8

Иске Мурзиха авылы, Заовражная урамы

-

-

-
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1827

Төбҽк бюджеты

Транспорт инфраструктурасы объектларын проектлау,
төзү, реконструкцияләү буенча чараларны (инвестиция
проектларын) финанслау күләмнәрен һәм чыганакларын бәяләү
6

«Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең транспорт
инфраструктурасын ҥстерҥнең максатчан кҥрсҽткечлҽрен (индикаторларын)
база кҥрсҽткечлҽре белҽн чагыштыру нигезендҽ транспорт инфраструктурасы
объектларын проектлау, төзҥ, реконструкциялҽҥ чараларының (инвестиция
проектларының) нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ ҥткҽрелде. База максатчан
кҥрсҽткечлҽре өчен транспорт инфраструктурасының торышын характерлый
торган кҥрсҽткечлҽр кабул ителде.
Муниципаль берҽмлекнең юл челтҽре торышын яхшыртудан социальикътисадый нҽтиҗҽ тҥбҽндҽгечҽ чагыла:
- юл челтҽренең сыйфат кҥрсҽткечлҽрен яхшырту хисабына юл йөрҥ
уңайлылыгын һҽм уңайлылыгын арттыру, юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең
хҽвеф-хҽтҽрен киметҥ;
- экономия вакыт арттыру хисабына уртача тизлек хҽрҽкҽте;
- гражданнар өчен дҽ, муниципаль берҽмлек предприятиелҽре һҽм
оешмалары өчен дҽ транспорт йөртҥгҽ чыгымнарны киметҥ;
- даими маршрутлар буенча автомобиль транспортында пассажирлар
йөрткҽндҽ транспорт хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥнең һҽркем өчен мөмкин булуын һҽм
сыйфатын арттыруны тҽэмин итҥ.
Программаны тормышка ашыруның нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ хисап
чорында аның ҥтҽлеше нҽтиҗҽлҽре буенча һҽм, гомумҽн, программаны
тормышка ашыру тҽмамланганнан соң башкарыла. Бҽялҽҥ критерийлары булып
тора: нҽтиҗҽлелеге, Нҽтиҗҽлелеге, финанс ҥтҽлеше.
Нҽтиҗҽлелек программаны гамҽлгҽ ашыру процессында ирешелгҽн
нҽтиҗҽлҽр һҽм аны гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽйле финанс чыгымнары нисбҽтен
чагылдыра. Нҽтиҗҽлелек программаның максатчан кҥрсҽткечлҽренең пландагы
кҥрсҽткечлҽренҽ ирешҥне чагылдыра. Финанс ҥтҽлеше программаны гамҽлгҽ
ашыруга бҽйле факттагы финанс чыгымнары һҽм чираттагы финанс елына
расланган ассигнованиелҽр нисбҽтен чагылдыра.
10 нчы таблицада " Мурзиха авыл җирлеге»муниципаль берҽмлегенең
транспорт
инфраструктурасы
объектларын
проектлау,
төзҥ
һҽм
реконструкциялҽҥ буенча ТКТИ чараларын гамҽлгҽ ашыруның нҽтиҗҽлелеген
бҽялҽҥ өчен төп максатчан кҥрсҽткечлҽрнең мҽгънҽлҽре тҽкъдим ителгҽн.
10 нчы Таблица – проект максатларына ирешҥне һҽм бурычларны хҽл итҥне
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чагылдыра торган автомобиль транспорты өчен транспорт инфраструктурасын
ҥстерҥнең максатчан индикаторлары һҽм кҥрсҽткечлҽре
Кҥрсҽткеч
- җирле ҽһҽмияттҽге гомуми файдаланудагы
юлларның озынлыгы, км;
УДС тыгызлыгы

Берҽмлек
ҥлчҽҥ

База
ҽһҽмияте
(2018 ел.)

Фаразлы
чор, ел

км

7,737

10,437

км2/км2

0,23

0,28

7 Институцион үзгәрешләр, транспорт инфраструктурасы
объектларын проектлау, төзү, реконструкцияләү өлкәсендә
эшчәнлекне
хокукый
һәм
мәгълүмати
тәэмин
итүне
камилләштерү буенча тәкъдимнәр
Ҽлеге эшнең 1 бҥлеген эшлҽҥ кысаларында ҥткҽрелгҽн«Мурзиха авыл
җирлеге»муниципаль берҽмлеге территориясендҽ икътисадый, сҽяси, хокукый
һҽм социаль институтлар системасының эшлҽҥ шартларына анализ хуҗалык
эшчҽнлегенең формаль һҽм формаль булмаган шартлары хуҗалык итҥнең базар
шартларына туры килҥен кҥрсҽтте. Милек мөнҽсҽбҽтлҽре гамҽлдҽге законнар
нигезендҽ җайга салынган: базар тибындагы учреждениелҽр һҽм оешмалар
(коммерция банклары, инвестиция фондлары һ.б.) формалаштырылган; халык
хуҗалыгы белҽн идарҽ итҥ системасында икътисадый, барыннан да элек,
бюджет һҽм салым чыганаклары уңышлы алыштырыла. 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, шул рҽвешле
муниципаль берҽмлекнең һҽр өлкҽдҽ дҽ, комплекста да динамик ҥсеше өчен
шартлар тудырырга мөмкинлек бирҽ. Җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан
ҥткҽрелҽ торган сҽясҽт халыкның гамҽлдҽге хакимияткҽ ышаныч дҽрҽҗҽсен
кҥтҽрҥгҽ, шулай итеп, инвестицион климатны яхшыртуга һҽм эшкуарлыкны
активлаштыруга юнҽлдерелгҽн.
Шулай итеп, " Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге
территориясендҽ институциональ ҥзгҽртеп коруларга ихтыяҗ юк. Транспорт
инфраструктурасы
объектларын
проектлау,
төзҥ,
реконструкциялҽҥ
өлкҽсендҽге эшчҽнлекне тормышка ашырганда ҥзара бҽйлҽнешлҽрнең
характерын ҥзгҽрешсез калдыру кҥздҽ тотыла.
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