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КАРАР
№ 61

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык авыл
җирлеге территориясендә транспорт инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ
Программасын раслау турында
2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендҽ җирле
ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары» Федераль законы, Россия Федерациясе
Хөкҥмҽтенең 2015 елның 25 декабрендҽге 1440 нчы номерлы «Җирлеклҽр, шҽһҽр
округлары транспорт инфраструктурасы системасын комплекслы ҥстерҥ
программаларына талҽплҽрне раслау турындагы» Карары, Коркачык авыл җирлеге
Уставы нигезендҽ, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык
авыл җирлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ:
1. Кушымтада китерелгҽн Татарстан Республикасы Биектау муниципаль
районы Коркачык авыл җирлеге территориясендҽ транспорт инфраструктурасын
комплекслы ҥстерҥ Программасын расларга.
2. Ҽлеге карарны авыл җирлегенең мҽгълҥмат стендларында, Биектау
муниципаль районы рҽсми сайтында http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ адресы буенча
авыл җирлеклҽре бҥлегендҽ һҽм Татарстан Республикасы хокукый мҽгълҥмат рҽсми
порталында http://pravo.tatarstan.ru/ урнаштыру юлы белҽн халыкка җиткерергҽ.
3. Ҽлеге карар рҽсми рҽвештҽ бастырып чыгарганнан соң ҥз көченҽ керҽ.
4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥз өстемдҽ калдырам.
Коркачык авыл җирлеге
Башкарма комитеты җитҽкчесе

Р.Ф. Сҽлихҗанов

Кушымта
Расланган
Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районы Коркачык
авыл
җирлеге
Башкарма
комитетының 2019 елның «28»
декабрендҽге 61 нче номерлы
карары белҽн

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
КОРКАЧЫК АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕНДӘ ТРАНСПОРТ
ИНФРАСТРУКТУРАСЫН КОМПЛЕКСЛЫ ҤСТЕРҤ ПРОГРАММАСЫ
ЭЧТҼЛЕК
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
КОРКАЧЫК АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕНДҼ ТРАНСПОРТ
ИНФРАСТРУКТУРАСЫН КОМПЛЕКСЛЫ ҤСТЕРҤ
ПРОГРАММАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ

I БҤЛЕК. «Коркачык авыл җирлеге Башкарма комитеты» транспорт
инфраструктурасының гамәлдәге торышы характеристикасы.
1.1 Россия Федерациясенең пространстволы оештырылуы структурасында
Татарстан Республикасының тоткан урынына анализ, Татарстан Республикасының
пространстволы оештырылуында Биектау муниципаль районының тоткан урынына
анализ, Татарстан республикасы пространстволы оештырылуы структурасында
Коркачык авыл җирлегенең тоткан урынына анализ
1.1.1 Россия Федерациясенең пространстволы оештырылуы структурасында
Татарстан Республикасының тоткан урынына анализ
1.1.2 Татарстан Республикасының пространстволы оештырылуында Биектау
муниципаль районының тоткан урынына анализ
1.1.3 Татарстан Республикасының пространстволы оештырылуында Татарстан
Республикасы Биектау муниципаль районының Биектау авыл җирлеге тоткан
урынына анализ
1.2 Биектау районы Коркачык авыл җирлегенең социаль-икътисадый
характеристикасы, авыл җирлеге территориясендҽге, транспорт өлкҽсендҽге
эшчҽнлекне, транспортка сорауны да кертеп, шҽһҽр төзелеше эшчҽнлегенҽ
характеристика
1.3 Функция башкару һҽм транспорт төрлҽре буенча транспорт
инфраструктурасы эше кҥрсҽткечлҽре характеристикасы
1.4 Коркачык авыл җирлеге юллары челтҽренең характеристикасы, юл
хҽрҽкҽте параметрлары (транспорт чаралары хҽрҽкҽте агымының тизлеге,
тыгызлыгы, интенсивлыгы)

1.5 Транспорт чаралары паркы составына һҽм автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсенҽ
анализ, парковкалар (парковка урыннары) белҽн тҽэмин ителеш
1.6 Гомуми кулланылыштагы транспорт чараларының эшчҽнлегенҽ, пассажир
агымы анализын да кертеп, характеристика
1.7 Җҽяҥлелҽр һҽм велосипед хҽрҽкҽте шартларына характеристика
1.8 Йөк транспорты чаралары хҽрҽкҽтенҽ характеристика, Көнкҥреш һҽм юл
хезмҽте транспорт чаралары эшен бҽялҽҥ, ҽлеге транспорт чаралары өчен
инфраструктура торышы
1.9 Юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгы дҽрҽҗҽсенҽ анализ
1.10 Транспорт инфраструктурасының ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ, халыкның
иминлегенҽ һҽм сҽламҽтлегенҽ начар йогынтысы дҽрҽҗҽсен бҽялҽҥ
1.11 Татарстан Республикасы Биектау районы Коркачык авыл җирлегенең
транспорт
инфраструктурасының
гамҽлдҽге
шартларына
һҽм
ҥсеш
перспективаларына һҽм урнаштырылуына характеристика
1.12 Коркачык авыл җирлеге транспорт инфраструктурасының эшчҽнлегенҽ
һҽм ҥсешенҽ кирҽкле норматив-хокукый базаны бҽялҽҥ
1.13 Транспорт инфраструктурасын финанслауны бҽялҽҥ
II БҤЛЕК. «Коркачык авыл җирлеге Башкарма комитеты»
территориясендә транспорт ихтыяҗына, халык хәрәкәте һәм йөк ташу кҥләме
һәм характеры ҥзгәрҥгә фараз
2.1 Социаль-икътисади ҥсешкҽ фараз
2.2 Биектау районы транспорт инфраструктурасы ҥсешенҽ фараз
2.3 Урам-юл челтҽре ҥсешенҽ фараз
2.4 Автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсенҽ, юл ҥсеше параметрларына, парковкалау
пространствосына ихтыяҗга фараз
2.5 Юл хҽрҽкҽте иминлеге кҥрсҽткечлҽренҽ фараз
2.6 Транспорт инфраструктурасының ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ, халыкның
иминлегенҽ һҽм сҽламҽтлегенҽ начар йогынтысына фараз
III БҤЛЕК. Транспорт инфраструктурасын ҥстерҥнең принципиаль
вариантлары һәм аларны транспорт инфраструктурасы ҥсешенең максатчан
кҥрсәткечләре буенча (индикаторлары буенча), ҥз чиратында тормышка
ашыруга тәкъдим ителгән вариантын сайлау белән, эреләндереп бәяләҥ
3.1 Транспорт инфраструктурасының гамҽлдҽге торышын яки Программаны
тормышка ашыру чорында транспорт инфраструктурасы торышы кҥрсҽткечлҽре
3.2 Транспорт инфрастрктурасын ҥстерҥнең принципиаль вариантларын
эрелҽндереп бҽялҽҥне ҥткҽрҥ һҽм тормышка ашыруга тҽкъдим ителгҽн вариантны
сайлау
IV БҤЛЕК. Транспорт инфраструктурасын ҥстерҥне тормышка ашыруга
тәкъдим ителгән вариантның транспорт инфраструктурасы объектларын
проектлау, төзҥ, реконструкцияләҥ буенча чараларын финанслау (инвестиция
проектлары) кҥләмнәрен һәм чыганакларын бәяләҥ
4.1 Транспорт инфраструктурасының транспорт төрлҽре буенча ҥсеше

4.2 Гомуми кулланышлы пассажир автомобиль транспортын ҥстерҥ,
транспорт-кҥчеп утыру урыннарын ясау буенча чаралар
4.3 Җиңел автомобиль транспорты өчен, бердҽм парковкалау пространствосын
ҥстерҥне дҽ кертеп, инфраструктураны ҥстерҥ
4.4 Җҽяҥлелҽр һҽм велосипед хҽрҽкҽте инфраструктурасын ҥстерҥ
4.5 Йөк транспорты, көнкҥреш һҽм юл хезмҽте транспорт чаралары өчен
инфраструктура ҥстерҥ
4.6 Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык авыл
җирлеге юл челтҽрен ҥстерҥ
V БҤЛЕК. Транспорт инфраструктурасын ҥстерҥне тормышка ашыруга
тәкъдим ителгән вариантның транспорт инфраструктурасы объектларын
проектлау, төзҥ, реконструкцияләҥ буенча чараларын финанслау (инвестиция
проектлары) кҥләмнәрен һәм чыганакларын бәяләҥ
VI БҤЛЕК. Транспорт инфраструктурасын ҥстерҥне тормышка ашыруга
тәкъдим ителгән вариантның транспорт инфраструктурасы объектларын
проектлау, төзҥ, реконструкцияләҥ буенча чараларының (инвестиция
проектлары) нәтиҗәлелеген бәяләҥ
VII БҤЛЕК. Транспорт инфрастрктурасы объектларын проектлау, төзҥ,
реконструкцияләҥ өлкәсендә эшчәнлекне хокукый һәм мәгълҥмати тәэмин
итҥне, институциональ ҥзгәртеп коруларны камилләштерҥ буенча тәкъдимнәр

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
КОРКАЧЫК АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ТРАНСПОРТ ИНФРАСТРУКТУРАСЫН
КОМПЛЕКСЛЫ ҤСТЕРҤ ПРОГРАММАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ
Программаның исеме

2019-2028 елларга Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районы Коркачык авыл җирлеге транспорт
инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ Программасы
(алга таба – Программа)

Программаны эшлҽҥ өчен - 2004 елның 29 декабрендҽге 191-ФЗ номерлы “Россия
нигез
Федерациясенең Шҽһҽр төзелеше кодексын гамҽлгҽ
кертҥ турындагы” Федераль законы;
- 2003 елның 6 октябреннҽн 131-ФЗ номерлы “Россия
Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми
принциплары” Федераль законы;
- 2007 елның 9 февраленнҽн 16-ФЗ номерлы “Транспорт
куркынычсызлыгы турында” Федераль законы;
- Россия Федерациясе Хөкҥмҽтенең 2015 елның 25
декабрендҽге 1440 нчы номерлы “Җирлеклҽр, шҽһҽр
округлары транспорт инфраструктурасын комплекслы
ҥстерҥ программаларына талҽплҽрне раслау турындагы”
Карары.
Программаның Заказчысы Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы
Коркачык авыл җирлеге Башкарма комитеты, Биектау
районы, Коркачык т.юл рзд. бистҽсе, Гагарин ур., 7
Программаны эшлҽҥче

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы
Коркачык авыл җирлеге Башкарма комитеты, Биектау
районы, Коркачык т.юл рзд. бистҽсе, Гагарин ур., 7

Программаның максатлары Коркачык авыл җирлегенең заманча һҽм нҽтиҗҽле
транспорт
инфраструктурасын
ҥстерҥ,
хҽрҽкҽт
куркынычсызлыгы дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ, муниципаль
берҽмлек
халкы
өчен
транспорт
комплексы
хезмҽтлҽреннҽн файдалану мөмкинлеген һҽм сыйфатын
кҥтҽрҥ
Программаның бурычлары 1) халыкка, шулай ук җирлек территориясендҽ
эшчҽнлеклҽрен гамҽлгҽ ашыручы юридик затларга һҽм
шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ транспорт хезмҽте кҥрсҽтҥнең
куркынычсызлыгы, сыйфаты, нҽтиҗҽлелеге;
2) җирлекне проектлауның шҽһҽр төзелеше
нормативлары нигезендҽ транспорт инфраструктурасы

объектларының халыкка һҽм икътисадый эшчҽнлек
субъектларына файдалану мөмкинлеге;
3) халыкның хҽрҽкҽткҽ, икътисадый эшчҽнлек
субъектларына – җирлек территориясендҽ
пассажирларны һҽм йөк ташуга ихтыяҗлары нигезендҽ
транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ;
4) җирлектҽ шҽһҽр төзелеше эшчҽнлеге белҽн
балансланган транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ;
5) транспортка сорау белҽн идарҽ итҥгҽ шартлар;
6) хуҗалык эшчҽнлегенең икътисадый нҽтиҗҽлҽренҽ
карата юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларының тормышы
һҽм сҽламҽтлеге куркынычсызлыгын тҽэмин итҥгҽ
өстенлекле шартлар тудыру;
7) гомуми кулланылыштагы транспорт чаралары
хҽрҽкҽтенҽ башка транспорт чараларына карата
өстенлекле шартлар тудыру;
8) халыкның җҽяҥ һҽм велосипедта йөрҥенҽ шартлар;
9) гамҽлдҽге транспорт инфраструктурасы
эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеге.
Программаның максатчан җирле ҽһҽмияттҽге гомуми файдаланудагы каты
кҥрсҽткечлҽре
өслекле юлларның озынлыгы, (км);
(Индикаторлары)
- ГОСТ һҽм СНИП талҽплҽренҽ җавап биргҽн
тротуарларның озынлыгы;
- авыл җирлегенең транспорт-эксплуатациялҽҥ
норматив талҽплҽренҽ җавап биргҽн юл челтҽре
озынлыгының өлеше (%);
- теркҽлгҽн юл хҽрҽкҽте фаҗигалҽренең саны;
яңа җиһазланган машина-урыннар саны.
Транспорт
Ҽлеге программада тасвирланган чаралар транспорт
инфраструктурасы
чараларын файдаланучыларның, җҽяҥлелҽрнең
объектларын (чаралар
уңайлылыгы һҽм куркынычсызлыгы дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥгҽ
төркемнҽре, ярдҽмче
һҽм авыл җирлегенең социаль-икътисади хҽлен
программалар, инвестиция яхшыртуга юнҽлдерелгҽн
проектлары) проектлау,
төзҥ, реконструкциялҽҥ
буенча планлаштырылган
чараларны (инвестиция
проектларын)
эрелҽндерелгҽн тасвирлама
Прогарамманы тормышка Программа 2018 елдан 10 ел дҽвамында 2 этапта
ашыруның сроклары һҽм тормышка ашырыла:
этаплары
I этап: 2019 елдан 2023 елга кадҽр.

II этап: 2024 елдан 2028 елга кадҽр.
Программаның төп
чаралары

Программаны финанслау
кҥлҽмнҽре һҽм
чыганаклары

1. Җирлекнең транспорт инфраструктурасы хҽлен
яхшыртуга юнҽлдерелгҽн эшлҽрне башкару.
2. Юл хҽрҽкҽте иминлеген кҥтҽрҥгҽ юнҽлдерелгҽн
эшлҽрне башкару.
3. Транспорт инфраструктурасы объектларын
реконструкциялҽҥ буенча чаралар.
4. Транспорт инфраструктурасы объектларын төзҥ
буенча чаралар.
Сроклары, чор

Программаны тормышка ашыру өчен
кирҽкле финанслау, мең сум.

2019 ел

700

2020 ел

700

2021 ел

700

2022 ел

750

2023 ел

750

2024-2028еллар 1350
Финанслау чыганаклары, мең сум.
Чор

Җирле
бюджет

Төбҽк
бюджеты

ВБС

Барлы
гы

2019-2023
еллар

3600

14400

14400

18000

2024-2028
еллар

1350

5400

5400

6750

Барлыгы

4950

19800

19800

24750

I БҤЛЕК. Биектау муниципаль районы Әлдермеш авыл җирлеге транспорт
инфраструктурасының хәзерге торышына характеристика
1.1 Россия Федерациясенең пространстволы оештырылуы структурасында
Татарстан Республикасының тоткан урынына анализ, Татарстан Республикасының
пространстволы оештырылуында Биектау муниципаль районының тоткан урынына
анализ, Татарстан Республикасы пространстволы оештырылуы структурасында

Коркачык авыл җирлегенең тоткан урынына анализ
1.1.1 Россия Федерациясенең пространстволы оештырылуы структурасында
Татарстан Республикасының тоткан урынына анализ
Татарстан Республикасы Россия Федерациясенең субъекты булып тора һҽм
Идел буе Федераль округы составына керҽ, шулай ук Идел буе икътисади районына
карый. Республиканың административ һҽм мҽдҽни ҥзҽге – Казан шҽһҽре. Татарстан
Көнчыгыш Европа тигезлегенең көнчыгышында, ике иң эре елга – Идел һҽм Кама
кушылган урында урнашкан, Казан шҽһҽре Мҽскҽҥ шҽһҽреннҽн көнчыгышка таба
797 км ераклыкта урнашкан. Татарстан Республикасы 1920 нче елда төзелҽ.
Мҽйданы 6783,7 мең га. Территориянең максималь озынлыгы – төньяктан көньякка
таба 290 км һҽм көнбатыштан көнчыгышка таба 460 км. Татарстан чит иллҽр белҽн
чиклҽшми. Көньяктан Татарстан Республикасы Самара, Ульяновск һҽм Оренбург
өлкҽлҽре белҽн, төньяктан – Киров өлкҽсе һҽм Удмурт Республикасы, төньяккөнчыгыштан – Марий Эл Республикасы, көнчыгыштан – Башкортостан
Республикасы, көнбатыштан – Чуваш Республикасы белҽн чиктҽш.
Республика территориясендҽ 43 муниципаль район, 2 шҽһҽр округы, 39 шҽһҽр
һҽм 872 авыл җирлеге урнашкан.
Татарстан территориясе куе елгалар челтҽре белҽн бҥлгҽлҽнгҽн баскычлы
калкулыклы тигезлекне барлыкка китерҽ. Идел һҽм Каманың киң ҥзҽннҽре белҽн
тигезлек өч өлешкҽ бҥленҽ: Идел алды, Кама алды һҽм Кама аръягы. Идел алды
Идел буе калкулыкларының максималь биеклеге 276 м булган төньяк-көнчыгыш
өлешен алып тора. Көнчыгыш Кама алдына төньяктан Можга һҽм Сарапул
калкулыкларының Иж елгасы белҽн бҥленгҽн көньяк кушымталары килеп тоташа.
Монда иң биек калкулык 243 м га җитҽ. Татарстанда иң биек (381 м га кадҽр) булып
Көнчыгыш Кама аръягындагы Бөгелмҽ калкулыгы санала. Иң тҥбҽн рельеф (
нигездҽ 200 м га кадҽр) Көнбатыш Кама аръягына хас. Татарстанның якынча 17%
территориясе урманнар белҽн капланган, алар кҥбрҽк киң яфраклы агачлардан тора
(имҽн, юкҽ, каен, усак), ылыслы төр агачлар нарат һҽм чыршы белҽн сыйфатлана.
Татарстан территориясендҽ 433 төр умырткалылар, шулай ук берничҽ мең төр
умырткасыз хайваннар яши.
Татарстан территориясе җылы җҽйле һҽм уртача-салкын кышлы урта
киңлекнең уртача-континенталь климат тибы белҽн сыйфатлана. Иң җылы җҽй ае
территориянең уртача айлык температурасы 18-20 °С ны тҽшкил иткҽн июль ае, иң
салкын ай – январь, уртача айлык температура -13 °С. Җылы вакытның
дҽвамлылыгы (0 °С тан югары температуралы) 198-209 көн тирҽсендҽ тирбҽлҽ,
салкын чор – 156-167 көн тирҽсендҽ. Территория буенча явым-төшем якынча тигез
бҥленҽ, якынча еллык суммасы 460-540 мм тҽшкил итҽ.
Туфрагы төрлелек белҽн аерыла: төньякта һҽм көнбатышта соры урман һҽм
көлсыманнан алып, республиканың көньягында кара туфракның төрле төрлҽренҽ
кадҽр.
Татарстан территориясендҽ Идел-Кама дҽҥлҽт табигый биосфера тыюлыгы
һҽм “Тҥбҽн Кама” милли паркы урнашкан.
Татарстан – икътисад буенча Россиянең иң алга киткҽн регионнарыннан берсе.
Республика Россия Федерациясенең эре индустриаль районы ҥзҽгендҽ, көнчыгыш
һҽм көнбатышны, төньяк һҽм көньякны тоташтыручы магистральлҽр кисешҥендҽ

урнашкан.
Татарстан
Республикасы
бай
табигый
ресурсларга,
көчле
һҽм
диверсификацияле сҽнҽгатькҽ, югары интеллектуаль һҽм квалификацияле эшче
көченҽ ия.
Татарстан Республикасы төп макроэкономика кҥрсҽткечлҽре буенча Россия
Федерациясенең алдынгы регионнары исҽбенҽ керҽ.
Татарстанның тулаем региональ продукты структурасында сҽнҽгать өлеше
43,2 %, төзелеш – 9,0 %, транспорт һҽм элемтҽ – 6,5 %, авыл хуҗалыгы – 7,5% алып
тора.
Республиканың сҽнҽгать профилен нефть-газ химиясе комплексы (нефть
чыгару, синтетик каучук, шиннар, полиэтилен һҽм нефть эшкҽртҥ продуктларының
киң спектрын җитештерҥ), конкурентлыкка сҽлҽтле продукция җитештерҥче эре
машина төзҥ предприятиелҽре (авыр йөк машиналары, вертолѐтлар, самолетлар һҽм
авиадвигательлҽр, компрессорлар һҽм нефть-газ кудыру җиһазлары, елга һҽм диңгез
суднолары, коммерцияле һҽм җиңел автомобиль төрлҽре), шулай ук алга киткҽн
электр- һҽм радиоприборлар җитештерҥ билгели.
Татарстанда сҽнҽгать җитештерҥе индексы 2018 ел нҽтиҗҽлҽре буенча 102% ка
җитте. Республиканың сҽнҽгать җитештерҥе кҥлҽме 2 трлн 818 млрд сум тҽшкил
итте.
ТР ның сҽнҽгать секторында мҽшгуль халыкның урта исемлек саны 2018 нче
елның январеннҽн ноябренҽ кадҽр 336,8 мең кешене тҽшкил итҽ, сҽҥдҽ өлкҽсендҽ
148,6 мең кеше мҽшгуль.
«Тулаем региональ продуктта сҽнҽгать өлеше 44,6%, сҽҥдҽ - 16,4% ны тҽшкил
итҽ. Сҽҥдҽ өлкҽсе республиканың ТРПнҽ кертеме буенча динамик ҥсештҽге
өлкҽлҽрнең берсе булып кала».
Татарстан Идел буе федераль округы регионнары арасында лидерлык
позициялҽрен алып тора. 2018 нче ел нҽтиҗҽсе булып республика сҽҥдҽсендҽ ваклап
сату ҽйлҽнеше ҥсешенең 2017 нче ел кҥрсҽткечлҽренҽ карата 106,1% дҽрҽҗҽсенҽ
җитҥе тора.
Узган елда республика сҽҥдҽ өлкҽсенең структурасы ҥзгҽрде. Азык-төлек
товарлары өлеше 47% тан 44 % ка кадҽр кимеде, шул ук вакытта озак
кулланылышлы товарлар өлеше арткан. Ваклап сату базарларының сату кҥлҽмнҽре
ҥсҽ, хҽзер бу кҥрсҽткеч 7 % ка җитте. Шул ук вакытта республикада челтҽрле сату
башка регионнар белҽн чагыштырганда ҽзрҽк ҥскҽн.
1.1.2 Татарстан Республикасының пространстволы оештырылуында Биектау
муниципаль районының тоткан урынына анализ
Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының административ
ҥзҽге булып 3 мең халкы булган Биектау тимер юл станциясе бистҽсе тора. Биектау

станциясе район ҥзҽге булып юкка гына билгелҽнмҽгҽн. Тимер юл һҽм "Себер
Тракты" шоссесы аны Казан белҽн бҽйли, юллар район территориясен ике тигез
өлешкҽ бҥлҽ һҽм Биектау аларның ҥзҽгендҽ иде.
Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы республиканың төньяккөнбатыш өлешендҽ урнашкан һҽм Казан шҽһҽре, Яшел ҥзҽн, Арча, Ҽтнҽ, Питрҽч
районнары һҽм Мари-Эл Республикасы җирлҽре белҽн чиктҽш. Бөек Габдулла
Тукай тарафыннан җырланган Казан арты нҽкъ менҽ шушында башлана.
Без Татарстан Республикасының 43 административ районының берсендҽ Биектауда яшибез. Аның мҽйданы 1574,78 кв.км тҽшкил итҽ. Биектау районы
барлыкка килҥнең рҽсми датасы булып 1935 елның 25 январе санала. Безнең район Татарстан Республикасында халык мҽйданы һҽм саны буенча иң эрелҽрнең берсе.
Аның территориясендҽ 123 торак пунктны берлҽштерҥче 28 авыл җирлеге советы
эшли. Биредҽ төрле миллҽттҽге 43,6 мең кеше, шулардан татарлар 64 %, руслар - 34
% һҽм 2 %ы - башка миллҽт вҽкиллҽре дус һҽм тату яши. Татарстан
Республикасының Биектау районы Урта Иделнең иң борынгы мҽдҽни һҽм рухи
районнарыннан берсе буларак билгеле. Нҽкъ менҽ шушы җирлҽрдҽ XII-XIV
йөзлҽрдҽ легендар «Иске Казан» урнашкан була, хҽзер анда археологик музейтыюлык эшли.
Биектау муниципаль районы Казан шҽһҽреннҽн автомобиль юлларының төбҽк
һҽм федераль челтҽре буенча 10-15 минутлык ераклыкта урнашкан.
Биектау районы, Татарстан Республикасы кебек ҥк, уртача климат поясының
уртача континенталь климаты өлкҽсендҽ урнашкан. Гомумҽн алганда, климатны
уртача континенталь, җылы җҽй һҽм уртача-салкын кыш дип сыйфатларга була. Төп
климат характеристикалары тҥбҽндҽгечҽ кҥренҽ:
июльнең уртача температурасы: 18,5º – 19,5º
январьнең уртача температурасы: -14,5º – -13,5º
елның җҽйге вакытында явым-төшемнҽр: 320 – 340 мм
елның кышкы вакытында явым-төшемнҽр: 160 – 180 мм
еллык явым-төшемнҽр суммасы: 460 – 520 мм
кар катламы биеклеге: 35 – 50 см
җил юнҽлешенең өстенлек итҥче юнҽлеше: көнбатыш, төньяк-көнбатыш.
Территориянең эчке сулары - елгалар, кҥллҽр, җир асты сулары, сазлыклар,
бозлыклар. Безнең районда халыкны һҽм хуҗалыкларны су белҽн тҽэмин итҥдҽ
елгалар, кҥллҽр һҽм җир асты сулары аеруча мөһим роль уйный.
Биектау районының иң зур елгалары - Казансу һҽм Ашыт елгалары. Казансу
Татарстан Республикасының Арча районында башлана, урта агымында Биектау
районы аша уза һҽм Казан шҽһҽре чигендҽ Идел елгасына коя. Ашыт Татарстан
Республикасының Ҽтнҽ районында башлана һҽм Татарстан Республикасының
Биектау районы һҽм Марий-Эл Республикасы чигендҽ һҽм Илҽт елгасына коя.
Районда 138 кҥл бар. Карасу, Кара Кҥл, Мочальное иң эрелҽре. Бу кҥллҽрнең
барысында да табигать һҽйкҽллҽре статусы бар. Аларның кайбер
характеристикалары таблицада китерелгҽн.
Биектау районының Татарстан Республикасы территориясендҽ урнашуы 1 нче
рҽсемдҽ кҥрсҽтелгҽн.

Биектау районында - 25 авыл җирлеге, алар ҥзлҽренҽ 86 торак пунктны алалар –
аларның исемлеге 1 нче таблицада китерелгҽн.
1 нче таблица - Муниципаль берҽмлек территориясе составына керҽ торган
торак пунктлар

N
т/б

Муниципаль берҽмлек

Администрация ҥзҽге

Торак пунктлар
саны

Айбаш авылы

6

Алан-Бҽксҽр авылы

5

Ҽлдермеш авылы

3

Каенлык авылы

12

Олы Кавал авылы

4

Олы Битаман авылы

4

Авыл җирлеклҽре
1

Айбаш авыл җирлеге

2

Алан-Бҽксҽр авыл җирлеге

3

Ҽлдермеш авыл җирлеге

4

Каенлык авыл җирлеге

5

Олы Кавал авыл җирлеге

6

Олы Битаман авыл җирлеге

7

Бөреле авыл җирлеге

Бөреле җҽнлек совхозы
бистҽсе

6

8

Биектау авыл җирлеге

Биектау авылы

7

Дачный бистҽсе

2

Дөбьяз авылы

6

11 Иске-Казан авыл җирлеге

Коркачык авылы

7

12 Казаклар авыл җирлеге

Казаклар авылы

4

Биектау тимер юл
станциясе бистҽсе

6

Коркачык тимер юл
разъезды бистҽсе

1

15 Мҽмдҽл авыл җирлеге

Мҽмдҽл авылы

2

16 Мҥлмҽ авыл җирлеге

Мҥлмҽ авылы

5

17 Семиозерка авыл җирлеге

Семиозерка авылы

6

18 Алат авыл җирлеге

Алат авылы авылы

4

Суыксу авылы

6

Ташлы-Кавал авылы

5

Усад авылы

7

Чыпчык авылы

4

Чернышевка авылы

6

Шҽпше авылы

3

Ямаширмҽ авылы

3

9

Дачный авыл җирлеге

10 Дөбъяз авыл җирлеге

13 Красносельский авыл җирлеге
14 Коркачык авыл җирлеге

19 Суыксу авыл җирлеге
20 Ташлы-Кавал авыл җирлеге
21 Усад авыл җирлеге
22 Чыпчык авыл җирлеге
23 Чернышевка авыл җирлеге
24 Шҽпше авыл җирлеге
25 Ямаширмҽ авыл җирлеге

Муниципаль район җирле ҥзидарҽ органнары структурасын тҥбҽндҽгелҽр
барлыкка китерҽ:
- депутатлар Советы;
- муниципаль район Башлыгы;
- “Биектау районы” муниципаль берҽмлеге Администрациясе;
- муниципаль районның контроль органы;
- муниципаль район Башлыгы тҽкъдиме буенча депутатлар Советы карары
белҽн гамҽлгҽ куела торган һҽм юридик зат хокукларына ия башка җирле ҥзидарҽ
органнары.
1.1.3 Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының Коркачык
авыл җирлеге торышын Татарстан Республикасы пространстволы оештырылуы

структурасында анализлау
«Коркачык» авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге бердҽм икътисадый, тарихи,
социаль, территориаль берҽмлек булып тора, «Биектау районы» муниципаль
берҽмлеге составына керҽ.
Коркачык авыл җирлеге «Биектау муниципаль районы» муниципаль
берҽмлегенең һҽм аның составындагы муниципаль берҽмлеклҽрнең территориялҽре
чиклҽрен билгелҽҥ һҽм аларның статусы турындагы» 2005 елның 31 январендагы
20-ТРЗ номерлы (30.12.2014 ред.) Татарстан Республикасы Законы нигезендҽ
төзелгҽн.
Коркачык авыл җирлеге составына ҽлеге закон нигезендҽ керҽ: Коркачык
тимер юл разъезды бистҽсе.
Коркачык авыл җирлеге Татарстан Республикасының төньяк-көнбатыш
өлешендҽ, Биектау муниципаль районының көнчыгыш өлешендҽ урнашкан.
Коркачык авыл җирлеге Биектау муниципаль районының Мҥлмҽ авыл җирлеге,
Иске-Казан авыл җирлеге, Чыпчык авыл җирлеге белҽн чиктҽш.
Коркачык авыл җирлегенең гомуми мҽйданы 265,5 гектар тҽшкил итҽ, шул
исҽптҽн Коркачык тимер юл разъезды бистҽсе торак пунктының мҽйданы 83,4 мең
кв.м.
Биектау муниципаль районының гомуми файдаланудагы автомобиль
юлларының гамҽлдҽге челтҽре радиаль-хорд структурасына ия һҽм региональ һҽм
җирле ҽһҽмияттҽге юллардан гыйбарҽт.
Хҽзерге вакытта Коркачык авыл җирлегенең Татарстан Республикасының
башка районнары белҽн транспорт элемтҽсе муниципальара ҽһҽмияттҽге региональ
автомобиль юллары һҽм җирле ҽһҽмияттҽге юллар аша гамҽлгҽ ашырыла.
Биектау районының, шулай ук Коркачык авыл җирлегенең икътисадыйгеографик хҽле шактый отышлы. Татарстан Республикасының төньяккөнбатышында һҽм Биектау районының көнчыгыш өлешендҽ урнашып, Коркачык
авыл җирлегендҽ Татарстан Республикасының район ҥзҽге һҽм башка районнары
белҽн транспорт элемтҽлҽрен гамҽлгҽ ашыру уңайлы һҽм ресурслар белҽн җитҽрлек
тҽэмин ителеш бар (руда булмаган файдалы казылмалар, урман, су һҽм җир
ресурслары).
Коркачык авыл җирлегенең Биектау муниципаль районы җирлеге
территориясендҽ урнашуы 2 нче рҽсемдҽ кҥрсҽтелгҽн.
2 нче рҽсем –Коркачык авыл җирлегенең Биектау муниципаль районы
территориясендҽ урнашуы

1.2 Биектау районы Коркачык авыл җирлегенең социаль-икътисадый
характеристикасы, авыл җирлеге территориясендә шәһәр төзелеше
эшчәнлегенә характеристика, транспорт өлкәсендәге эшчәнлекне дә кертеп,
транспорт ихтыяҗын бәяләҥ
Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының Коркачык авыл
җирлегендҽ 2019 елның 1 январенҽ 1936 кеше яши. Авыл халкы 100 % тҽшкил итҽ.
2 нче таблицада авыл җирлегендҽ 2019 елның 1 гыйнварына халыкның торак
пунктлар буенча бҥленеше тҽкъдим ителгҽн.
2 нче таблица - торак пунктлар буенча халык саны

N т/б Торак пункт
1

Коркачык т.ю.рзд. пос.

Халык саны, кеше.
1936

2017 елда “Коркачык авыл җирлеге башкарма комитеты” халкының саны 1908
кешене тҽшкил итте. 2018 елга халык саны 0,8% ка арткан.
Биектау муниципаль районының 25 авыл җирлеге арасында Коркачык
муниципаль районы халык саны буенча 7 урында тора.
Хезмҽткҽ сҽлҽтле яшьтҽге халык (ир-атлар да, хатын-кызлар да) ҥлеменең төп
сҽбҽплҽре - бҽхетсезлек очраклары, хроник дҽваланмас авырулар, агуланулар,
җҽрҽхҽтлҽр.Икътисадый һҽм социаль характердагы проблемалар халыкның
миграцион агымының сҽбҽплҽре булып тора. Беренчесенҽ эш урыннары җитмҽҥ
керҽ. Халыкның тормыш дҽрҽҗҽсе тҥбҽн булу, торак пунктларны төзеклҽндерҥ
дҽрҽҗҽсе белҽн бҽйле проблемалар икенче төркемгҽ керҽ.
Халыкның читкҽ китҥе шулай ук халык, бигрҽк тҽ яшь буын, белгечлек
алганнан соң, яхшы тҥлҽҥле эш, торак алу мөмкинлеге булмау сҽбҽпле өйгҽ
кайтырга ашыкмауларына бҽйле. Район аз перспективалы булып тора, һҽм ҥсешнең
икътисадый модельлҽре нигезендҽ, икътисадый яктан ҥсеш алган регионнарның
ҥсешен тҽэмин итеп, даими халык саны буенча кими. Вҽзгыятьне ҥзгҽртҥ өчен авыл
җирлегенең инвестицион җҽлеп итҥчҽнлеген кҥтҽрҥ зарур.
Халык санын тотрыклы итҥнең төп коралы булып халыкның читкҽ китҥен
туктату һҽм халыкның миграция агымын көчҽйтҥ өчен шартлар тудыру кала. Шул
ук вакытта, барган табигый процессларның туры килҥен һҽм миграция
хҽрҽкҽтчҽнлеген исҽпкҽ алып, авыл җирлеге территориясендҽ яшь буынны җҽлеп
итҥ һҽм саклап калу хезмҽт ресурсларын беркадҽр саклап калуга һҽм демографик
потенциалны ерак перспективага яңартуга гына ярдҽм итҽ ала.
Муниципаль берҽмлектҽ демографик вҽзгыятьне яхшырту өчен социальикътисадый чараларның тулы бер комплексын уздыру кирҽк, алар демографик
ҥсешне билгелҽҥче төрле аспектларга юнҽлдерелҽчҽк, ягъни ҥлҥчелҽрнең гомуми
дҽрҽҗҽсен (шул исҽптҽн социаль ҽһҽмияткҽ ия авырулардан һҽм тышкы
сҽбҽплҽрдҽн) кыскарту, халыкның репродуктив сҽламҽтлеген ныгыту, балалар һҽм
яшҥсмерлҽрнең сҽламҽтлеген ныгыту, аналар һҽм сабыйлар ҥлеме дҽрҽҗҽсен
киметҥ, халыкның сҽламҽтлеген саклау һҽм ныгыту, гомер озынлыгын арттыру,
сҽламҽт яшҽҥ рҽвешен алып бару өчен шартлар тудыру, гаилҽ институтын ныгыту,
гаилҽ арасындагы ныклы мөнҽсҽбҽтлҽр традициялҽрен торгызу һҽм саклау, аналарга
һҽм балаларга ярдҽм итҥ, миграция ситуациясен яхшырту.
1.3 Функция башкару һәм транспорт төрләре буенча транспорт
инфраструктурасы эше кҥрсәткечләре характеристикасы
Коркачык авыл җирлегенең транспорт системасын ҥстерҥ җирлектҽ
яшҽҥчелҽрнең тормыш сыйфатын яхшыртуның кирҽкле шарты булып тора.
Коркачык авыл җирлегенең транспорт инфраструктурасы Татарстан
Республикасы Биектау районы инфраструктурасын тҽшкил итҽ, бу гражданнарның
хҽрҽкҽт итҥ ирегенҽ конституция гарантиялҽрен тҽэмин итҽ һҽм товарларның һҽм

хезмҽтлҽрнең ирекле хҽрҽкҽт итҥен мөмкин итҽ. Автомобиль юллары челтҽренең
булуы һҽм торышы белҽн территориаль бөтенлек һҽм икътисадый киңлекнең
бердҽмлеге билгелҽнҽ. Җирле ҽһҽмияттҽге юллар һҽм инфраструктура торышының
җҽмгыятьнең социаль-икътисадый ихтыяҗларына туры килмҽве проблемасын
бҽялҽп бетермҽҥ икътисадый кыенлыкларның һҽм тискҽре социаль процессларның
сҽбҽплҽреннҽн берсе булып тора.
Хҽзерге вакытта Коркачык авыл җирлегенең Татарстан Республикасының
башка районнары белҽн транспорт элемтҽсе муниципальара ҽһҽмияттҽге һҽм җирле
ҽһҽмияттҽге региональ автомобиль юллары аша гамҽлгҽ ашырыла.
"Коркачык - Олы Ҽтнҽ" муниципальара ҽһҽмияттҽге юл Коркачык авыл
җирлеген көньяктан төньякка кисеп ҥтҽ. "Казан - Малмыж" автомобиль юлы
федераль юлга карый.
Коркачык - Зур Ҽтнҽ (IV категория) автомобиле бөтен буена асфальт-бетон
өслекле. Җирлек чиклҽрендҽ юлның озынлыгы 2 км.
Коркачык т.ю.рзд. пос. килҥ юлы (IV категория). Юл озынлыгы 1 км асфальтбетон өслекле.
“Коркачык авыл җирлеге башкарма комитеты” территориясендҽ 1 кҥпер
корылмасы урнашкан:
- “Коркачык - Олы Ҽтнҽ” - Казансу елгасы
Коркачык авыл җирлегендҽ бер генҽ АЗС та эшлҽми
1.4 Коркачык авыл җирлеге юллары челтәренең характеристикасы, юл
хәрәкәте параметрлары (транспорт чаралары хәрәкәте агымының тизлеге,
тыгызлыгы, интенсивлыгы)
Автомобиль
юллары
Коркачык
авыл
җирлеге
транспорт
инфраструктурасының мөһим состав өлеше булып тора. Алар җирлек территориясен
кҥрше территориялҽр белҽн бҽйлилҽр, җирлекнең торак пунктларын район ҥзҽге
белҽн бҽйлилҽр, җирлекнең барлык торак пунктларының тормыш эшчҽнлеген
тҽэмин итҽлҽр, җирлекне ҥстерҥ мөмкинлеклҽрен билгелилҽр, алар буенча йөк ташу
һҽм пассажирлар йөртҥ башкарыла. Кҥпчелек очракта автомобиль юллары челтҽрен
ҥстерҥ дҽрҽҗҽсенҽ җирлекнең тотрыклы икътисадый ҥсешенҽ ирешҥ бурычларын
хҽл итҥ, җирле җитештерҥчелҽрнең конкурентлык сҽлҽтен кҥтҽрҥ һҽм халыкның
тормыш сыйфатын яхшырту бҽйле.
Гомуми файдаланудагы җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларына авыл
җирлегенең муниципаль милкендҽге Коркачык авыл җирлеге чиклҽрендҽ урнашкан
муниципаль юллар, урам-юл челтҽре һҽм юл инфраструктурасы объектлары керҽ.
Коркачык җирлеге икътисадын ҥстерҥ кҥбесенчҽ автомобиль транспортының
эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеге белҽн билгелҽнҽ, ул гомуми файдаланудагы җирле
ҽһҽмиятле автомобиль юллары челтҽрен ҥстерҥ дҽрҽҗҽсенҽ һҽм торышына бҽйле.
Урам-юл челтҽре гамҽлдҽге урамнар һҽм юллар белҽн бҽйлҽнештҽ
проектланган. Торак территориялҽрен иҗтимагый ҥзҽклҽр, җитештерҥ
территориялҽре белҽн бҽйли һҽм тышкы магистральлҽргҽ чыгуны тҽэмин итҽ.
Урам-юл челтҽре, урамнарның һҽм юлларның функциональ билгелҽнешен

исҽпкҽ алып, районның транспорт магистральлҽре челтҽре белҽн ҥзара тоташ
бербөтен система буларак формалаша. Челтҽр структурасы муниципаль
берҽмлекнең гомуми планлаштыру структурасы һҽм кҥлҽмнҽре, аның ешлыгының
ҥзара урнашуы белҽн билгелҽнҽ.
Коркачык авыл җирлегендҽ торак пунктлар һҽм җирле һҽм муниципальара
ҽһҽмияттҽге юллар урамнарының кҥп өлеше канҽгатьлҽнерлек хҽлдҽ тҥгел.
Юл челтҽрен ҥстерҥнең җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ булмавы җирлек икътисадының
һҽм халкының шактый зур югалтуларына китерҽ, Коркачык авыл җирлегенең
социаль-икътисадый ҥсеше темпларының иң зур чиклҽҥлҽреннҽн берсе булып тора,
шуңа кҥрҽ җирлек өчен гомуми файдаланудагы җирле ҽһҽмияткҽ ия булган
автомобиль юллары челтҽрен камиллҽштерҥ мөһим. Бу килҽчҽктҽ хезмҽт
ресурслары агымын тҽэмин итҽргҽ, җитештерҥне ҥстерергҽ мөмкинлек бирҽчҽк, ҽ бу
исҽ ҥз чиратында җирлекнең икътисадый ҥсешенҽ китерҽчҽк.
Автомобиль юллары табигый ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит, кешенең хуҗалык эшчҽнлеге
һҽм транспорт чараларының даими йогынтысына дучар ителҽ, нҽтиҗҽдҽ юлларның
техник-эксплуатация торышы ҥзгҽрҽ.
Юллар челтҽренең торышы аны карап тоту, ремонтлау һҽм капиталь ремонт
эшлҽрен вакытында башкару сыйфатына, тулылыгына һҽм сыйфатына бҽйле һҽм
чиклҽнгҽн кҥлҽмнҽре шартларында финанс ресурсларын бҥлҥнең финанслау
кҥлҽмнҽренҽ һҽм стратегиясенҽ турыдан-туры бҽйле.
Юл комплексына инвестициялҽр кҥлҽме җитҽрлек булмаган шартларда,
автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсе ҥсеше юл челтҽрен ҥстерҥ темпларыннан шактый
алда бара, беренче планга юлларны карап тоту һҽм эксплуатациялҽҥ эшлҽре чыга.
Агымдагы ремонтны башкарганда кул хезмҽтен кыскартырга һҽм башкарыла торган
эшлҽрнең югары сыйфатын тҽэмин итҽргҽ мөмкинлек бирҽ торган машина һҽм
механизмнарның
махсуслаштырылган
звеноларын
кулланып,
заманча
технологиялҽр кулланыла. Шул ук вакытта агымдагы ремонт, капиталь ремонттан
аермалы буларак, юл өслегенең сыйфатын кҥтҽрҥгҽ бҽйле тигезлек, кытыршылык,
ныклык характеристикалары һ.б. бурычларны хҽл итми. Хҽрҽкҽт ешлыгының даими
ҥсҥе шартларында, юл тармагын рҽсми рҽвештҽ теркҽп җиткермҽҥ транспорт
чараларының йөк кҥтҽрҥчҽнлеген арттыру ягына хҽрҽкҽт составының ҥзгҽрҥе
ремонт арасы срокларны ҥтҽмҽҥгҽ, ремонт ясарга вакыт җитмҽгҽн участоклар санын
туплауга китерҽ. Югарыда бҽян ителгҽннҽрне исҽпкҽ алып, чиклҽнгҽн финанс
чаралары шартларында автомобиль юлларының һҽм корылмаларның проблемалы
участоклары санын мөмкин кадҽр киметҥ максатында аларны оптималь файдалану
бурычы тора
Коркачык авыл җирлегенең гомуми файдаланудагы җирле ҽһҽмияткҽ ия
булган автомобиль юлларын ҥстерҥдҽ программалы-максатчан алым куллану
финанс ресурслары чиклҽнгҽн шартларда юл тармагының кичектергесез
проблемаларын хҽл итҥгҽ акчаларны системалы рҽвештҽ җибҽрергҽ мөмкинлек
бирҽчҽк.
Коркачык авыл җирлеге бюджетында юл хуҗалыгына чыгымнарны финанслау
җитмҽҥ сҽбҽпле, аерым параметрлар буенча җирлек урамнарының шактый
өлешенең эксплуатация торышы норматив документлар һҽм техник регламентлар
талҽплҽренҽ туры килми башлады.

Коркачык авыл җирлеге территориясендҽ 3 км озынлыктагы төбҽк автомобиль
юллары уза.
Коркачык авыл җирлеге территориясендҽ урнашкан җирле ҽһҽмияттҽге
гомуми файдаланудагы автомобиль юлларының озынлыгы 9 км тҽшкил итҽ.
Төп җирле автомобиль юллары Коркачык авыл җирлегенең урамнары һҽм
торак пунктының аерым объектлары арасында бҽйлҽҥ функциялҽрен ҥти.
Коркачык авыл җирлегенең автомобиль юлларында хҽрҽкҽт тизлеге югары
тҥгел, ул 100-120 авт./сҽг.. «Коркачык - Зур Ҽтнҽ» автомобиль юлында транспорт
агымының ешлыгы 175 авт./сҽг. Гомуми файдаланудагы җирле ҽһҽмияттҽге
автомобиль юлларының ҥткҽрҥ мөмкинлеге җитҽрлек.
Җирлекнең ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитенҽ транспорт инфраструктурасының тискҽре
йогынтысының дҽрҽҗҽсе зур тҥгел.
Кайбер участокларда юл өслегенең ныклыгы җитмҽҥдҽн гыйбарҽт. Шулай ук
Коркачык авыл җирлегенең юл хҽрҽкҽте иминлеге проблемасы булып
тротуарларның фактта булмавы тора, бу авыл җирлегенең торак пунктларында
җҽяҥле хҽрҽкҽтне бик нык катлауландыра.
1.5 Транспорт чаралары паркы составына һәм автомобиль йөртҥ
дәрәҗәсенә анализ, парковкалар (парковка урыннары) белән тәэмин итҥне
анализлау
Коркачык авыл җирлегенең автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсе 1936 кешегҽ
252 автомобиль дҽрҽҗҽсендҽ саклана.
Коркачык авыл җирлеге территориясендҽ автотранспортны саклау җирлек
халкының утар тирҽсендҽге кишҽрлеклҽрендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
1.6 Гомуми кулланылыштагы транспорт чараларының эшчәнлегенә,
пассажир агымы анализын да кертеп, характеристика
Пассажир транспорты халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ өлкҽсендҽ мөһим элемент
булып тора, аннан башка җҽмгыятьнең нормаль эшлҽве мөмкин тҥгел. Ул халыкның
җитештерҥ, көнкҥреш, мҽдҽни багланышлар аркасында хҽрҽкҽт итҥгҽ булган
ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерергҽ тиеш. Пассажир транспорты предприятиелҽр,
оешмалар, мҽдҽни, спорт, көнкҥреш һҽм башка учреждениелҽр керҽ торган
транспорт тарту ҥзҽклҽре арасында халыкны йөртҥ өчен билгелҽнҽ.
Коркачык авыл җирлеге территориясендҽ җҽмҽгать пассажир транспорты
хҽрҽкҽте юк.
1.7 Җәяҥлеләр һәм велосипед хәрәкәте шартларына характеристика
Дөньядагы барлык иҗтимагый төркемнҽрдҽ хҽрҽкҽт итҥнең төп һҽм иң киң
таралган төре. Асылда телҽсҽ нинди маршрут җҽяҥле йөрҥ белҽн башлана һҽм
тҽмамлана. Кайбер маршрутларда җҽяҥ йөрҥ ерак походлар яки кибеткҽ кыска гына
прогулка турында сҥз баруына карамастан, хҽрҽкҽт итҥнең бердҽнбер ысулы булып
тора. Башка маршрутларда кеше җҽяҥ бер яки берничҽ юл кисемтҽсе узарга мөмкин
- мҽсҽлҽн, җҽяҥ автобус тукталышына кадҽр һҽм аннан автобуста барганда ҽлеге ике

җҽяҥлелҽр участогы арасында ниндидер ераклык булырга мөмкин.
Җҽяҥле хҽрҽкҽт, нигездҽ, җҽяҥлелҽр юлы (тротуарлар) буйлап бара, алар
булмаган урыннарда - урамнарның узу урыннарында бара, бу юл-транспорт
һҽлакҽтлҽре килеп чыгуга китерҽ. Шҽхси торак төзелеше зонасында, шулай ук
асфальт-бетон өслеге булмаган урыннарда җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽте өчен тротуарлар
җиһазланмаган. Коркачык авыл җирлегенең торак пунктларында җҽяҥлелҽр
хҽрҽкҽтен оештыру проблемасы бар, чөнки алар тҥбҽн сыйфатлы яисҽ
тротуарларның тулысынча булмавы белҽн бҽйле.
Велосипед хҽрҽкҽте, җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽте кебек ҥк, шул ук өстенлеклҽргҽ ия,
ҽмма ераграк дистанциялҽргҽ кҥчеп йөрергҽ мөмкинлек бирҽ. Велосипедчыларның
хҽрҽкҽте гомуми файдаланудагы юллар буенча юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽре талҽплҽре
нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
1.8 Йөк транспорты чаралары хәрәкәтенә характеристика, көнкҥреш һәм
юл хезмәте транспорт чаралары эшен бәяләҥ, әлеге транспорт чаралары өчен
инфраструктура торышы
Йөк транспорты җитештерҥ урыныннан куллану урынына йөк кҥчерҥ өчен төп
транспорт төре булып тора.
Коркачык авыл җирлегендҽ йөк транспорты хҽрҽкҽтенең төп маршруты торак
пунктлар чиклҽрендҽ җирлек территориясе аша узучы региональ автомобиль
юллары буйлап уза.
Авыл җирлеге территориясендҽ йөк ташучы транспорт оешмалары бар.
Коркачык авыл җирлегенең коммуналь хезмҽтлҽре ҥзлҽренең транспорт чараларына
ия тҥгел, гомуми кулланылыштагы җирле ҽһҽмияткҽ ия булган автомобиль юлларын
карап тоту өчен махсус техника кулланганда муниципаль контрактлар төзелҽ.
Җирлекнең автотранспортка техник хезмҽт кҥрсҽтҥ өчен ҥз җитештерҥ-техник
базасы, җиһазлары һҽм персоналы юк.
1.9 Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәрәҗәсенә анализ
Юл-транспорт һҽлакҽтлҽре турында мҽгълҥматларны һҽрьяклап анализлау юл
хҽрҽкҽте иминлеген оештыру һҽм тҽэмин итҥ буенча эшнең иң мөһим өлешлҽренең
берсе булып тора.
Автомобиль транспорты белҽн бҽйле һҽлакҽтлҽр проблемасы юл-транспорт
инфраструктурасының куркынычсыз юл хҽрҽкҽтендҽ җҽмгыять һҽм дҽҥлҽт
ихтыяҗларына туры килмҽве, юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ системасының
нҽтиҗҽле эшлҽмҽве һҽм юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның ҥтҽ тҥбҽн дисциплинасы
белҽн бҽйле рҽвештҽ аеруча кискен тора.
Автомобиль юлларын төзҥ, реконструкциялҽҥ һҽм ремонтлау кҥлҽмнҽрен
киметҥ, транспорт чаралары паркының артуы, автомобиль юлларын карап тотуны
финанслау җитҽрлек булмау хҽрҽкҽт шартлары начарлануга китерде.
Торак пунктлар урамнарында һҽм җирлек автомобиль юлларында юл хҽрҽкҽте
иминлеген тҽэмин итҥ, юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен (юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен)
кисҽтҥ һҽм аларның нҽтиҗҽлҽрен киметҥ бҥгенге көндҽ актуаль бурычларның берсе
булып тора.

Коркачык авыл җирлегендҽ авариялҽр статистикасын анализлау җирлек
территориясендҽ 2018 елда булган биш юл-транспорт һҽлакҽте булуын кҥрсҽтҽ.
Соңгы елларда юл-транспорт һҽлакҽтлҽре урыннары һҽм юл-транспорт һҽлакҽтлҽре
концентрациясе урыннары табылмады.
Килҽчҽктҽ шҽхси автотранспорт саны артуга һҽм юл хҽрҽкҽтен оештыруның
техник чаралары камил булмауга бҽйле рҽвештҽ ситуациянең начараюы мөмкин,
юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен концентрациялҽҥ мөмкинлеге юк.
Юл хҽрҽкҽтен оештыруның иң мөһим техник чараларыннан берсе булып юл
билгелҽре, машина йөртҥчелҽрнең һҽм җҽяҥлелҽрнең хҽрҽкҽт итҥ шартлары һҽм
режимнары турында мҽгълҥмат бирҥ өчен билгелҽнгҽн мҽгълҥмати кҥрсҽткечлҽр
тора.
Юл билгелҽрен сыйфатлы ҽзерлҽҥ, аларны тиешле кҥлҽмдҽ дөрес урнаштыру
һҽм мҽгълҥматлылык юл-транспорт һҽлакҽтлҽре санын киметҥгҽ зур йогынты ясый
һҽм гомумҽн хҽрҽкҽтнең уңайлылыгын арттыра. Коркачык авыл җирлегендҽ авария
куркынычы булган участокларда муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыру
кысаларында юл билгелҽре куярга кирҽк. Яңа юл билгелҽре кую схемасы, буяу
формасы, төсе ГОСТ Р 52289-2004 "Юл билгелҽрен, билгелҽрне, светофорларны, юл
киртҽлҽрен һҽм юнҽлдерҥче җайланмаларны куллану кагыйдҽлҽре" нигезендҽ кабул
ителде. Авариялҽр өлкҽсендҽ хҽллҽр начарлану һҽм юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин
итҥ проблемасы булуга бҽйле рҽвештҽ озак сроклы стратегияне эшлҽҥ һҽм гамҽлгҽ
ашыру, барлык кызыксынучы хезмҽтлҽрнең һҽм халыкның, җирле ҥзидарҽ
органнарының тырышлыгын координациялҽҥ талҽп ителҽ.
Килеп туган проблеманың кискенлеген киметҥ максатында программа максатчан методны куллану тҥбҽндҽгелҽргҽ ирешергҽ мөмкинлек бирҽчҽк:
- юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ өлкҽсендҽ җирле ҥзидарҽ органнары
эшчҽнлеген координациялҽҥ;
- юл шартларына бҽйле зыян кҥрҥчелҽр булган юл-транспорт һҽлакҽтлҽре
санын киметҥ, шулай ук юл-транспорт һҽлакҽте нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булучылар
санын киметҥ буенча чаралар комплексын, шул исҽптҽн профилактик характердагы
чараларны гамҽлгҽ ашыру.
Юл-транспорт һҽлакҽте белҽн бҽйле проблемаларны нҽтиҗҽле хҽл итҥ һҽм
аның кҥрсҽткечлҽрен киметҥне тҽэмин итҥ өчен юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру һҽм
аларны финанс ресурслары белҽн тҽэмин итҥ буенча чараларны системалы гамҽлгҽ
ашыруны дҽвам итҥ зарур.
Бҽян ителгҽннҽрне исҽпкҽ алып, муниципаль программа кысаларында юл
хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ өлкҽсендҽ эшне дҽвам итҥ кирҽклеге актуаль һҽм
нигезле булуы турында нҽтиҗҽ ясарга мөмкин.
Муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыру тҥбҽндҽгелҽргҽ мөмкинлек бирҽчҽк:
- юл эшлҽренең кирҽкле төрлҽрен һҽм кҥлҽмнҽрен билгелҽргҽ;
- юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҽргҽ;
-финанс ресурсларын өстенлекле бурычларны гамҽлгҽ ашыруга туплап,
бурычлар буенча чыгым йөклҽмҽлҽрен формалаштырырга.
1.10 Транспорт инфраструктурасының әйләнә-тирә мохиткә, халыкның
иминлегенә һәм сәламәтлегенә начар йогынтысы дәрәҗәсен бәяләҥ

Территориянең заманча экологик торышы табигый мохит компонентларына
пычрануның локаль чыганакларының тҽэсире, һава юлы белҽн пычраткыч
матдҽлҽрне янҽшҽ территориялҽрдҽн чик аша кҥчерҥ, шулай ук катнашмаларны
таркату һҽм юу шартларын билгели торган климат ҥзенчҽлеклҽреннҽн билгелҽнҽ.
Һава бассейнының торышы экологик вҽзгыятьне һҽм халыкның яшҽҥ шартларын
билгели торган төп экологик факторларның берсе булып тора. Муниципаль
берҽмлек территориясендҽ атмосфераның пычрану дҽрҽҗҽсе табигый-климат
кҥрсҽткечлҽре, кҥчмҽ чыганаклардан (транспорт) һҽм стационар (сҽнҽгать һҽм
инженерлык объектлары) чыгарулар белҽн билгелҽнҽ.
Автомобиль транспорты һҽм автотранспорт комплексы инфраструктурасы
ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычратуның төп чыганагына карый. Автотранспорт
чыгарылмалары белҽн һава бассейнының пычрануының төп сҽбҽбе - автотранспорт
микъдары арту, аның таушалуы һҽм сыйфатсыз ягулык. Эчке янулы
двигательлҽрнең эшлҽгҽн газлары зарарлы матдҽлҽрдҽ һҽм кушылмаларда, шул
исҽптҽн канцероген матдҽлҽрдҽ бар. Нефть продуктлары, шиннарның тузган
продуктлары, тормоз накладкалары, юл өслеклҽрен бозланудан саклый торган
хлоридлар юл буе полосаларын һҽм су объектларын пычраталар. Эчке янулы
двигательлҽрнең төп компоненты (тавыштан тыш) – углерод окисе (угар газ) - кеше,
хайваннар өчен куркыныч, концентрациясенҽ карап, төрле дҽрҽҗҽдҽ агулану
тудыра. Автомобильлҽр һҽм пычраткыч матдҽлҽр катнашмалары тҽэсир итешкҽндҽ
һавада яңа агрессиврак матдҽлҽр барлыкка килергҽ мөмкин. Автомобиль юлларына
якын урнашкан территориялҽрдҽ су, туфрак һҽм ҥсемлеклҽр берничҽ төр канцероген
матдҽлҽрне йота. Монда яшелчҽ, җилҽк-җимеш ҥстерҥ һҽм хайваннарга ҥлҽн ашату
ярамый.
Транспортның ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ тискҽре йогынтысы шунда ки, аның
эшлҽве өчен ягулык кирҽк, ул ҥзеннҽн-ҥзе токсик була; төрле двигательлҽр
эшлҽгҽндҽ кислород йотыла һҽм газлар аерылып чыга, аларның кҥбесе табигатькҽ
тискҽре йогынты ясый. Двигательлҽрне караганда кулланыла торган матдҽлҽрне
рациональ файдаланмау шулай ук тышкы тирҽлекне пычрата. Транспорт эше шаушу, вибрациялҽр, электр магнит тирбҽнешлҽрен нурландыру, яшҽҥ тирҽлеген
җылылык белҽн пычрату белҽн бара. Машиналар грунт юлларында хҽрҽкҽт иткҽндҽ
туфракның өске катламы бозыла, тузанлау барлыкка килҽ һ.б. Транспорт чараларын
эксплуатациялҽгҽндҽ газ хҽлендҽге (кҥкерт, азот оксидлары, угарлы газ, төрле
углеводородлар, ягулык составының тулысынча янып бетмҽҥ һҽм таркалу
продуктлары), пар хҽлендҽге (тетраэтилкургаш һҽм башка матдҽлҽр), сыек
(ҥзгҽрҥчҽн составлы агымсулар) һҽм пычраткыч матдҽлҽрне бҥлеп чыгаралар.
Бензин двигательлҽрендҽ эшлҽҥче транспорт чаралары мохитне угар газ,
тетраэтилкургаш, азот оксидлары һҽм углеводородлар белҽн нык пычрата. Дизель
двигательлҽрендҽ эшлҽҥче транспорт чаралары СО тирҽлеген азрак, кҥбрҽк - кҥкерт
һҽм азот оксидлары белҽн пычрата.
Автомобиль юллары янҽшҽсендҽге территориядҽ су, туфрак һҽм ҥсемлеклҽр
берничҽ канцероген матдҽ йөртҥчелҽр, ҽ җирлек - куркыныч зона, анда яшелчҽ,
җилҽк-җимеш ҥстерҥ һҽм хайваннарга ҥлҽн ашату ярамый. Автомагистральлҽрдҽн
ерагайган саен, канцероген матдҽлҽрнең концентрациясе кими бара. Килеп туган
транспорт схемасына бҽйле рҽвештҽ, чит шҽһҽрдҽге транзит транспорт, шул исҽптҽн

йөк транспорты, билгелҽнгҽн урынга авыл җирлеге территориясе аша бара. Җирлек
территориясендҽ автомобиль юллары аша җҽяҥлелҽр өчен җир асты һҽм җир өсте
кичҥлҽре юк, юл чатлары бер дҽрҽҗҽдҽ ҥтҽлгҽн, бу автомобиль транспортының
хҽрҽкҽт динамикасын ҥзгҽртҥгҽ һҽм, нҽтиҗҽдҽ, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ ягулык һҽм
зарарлы матдҽлҽр чыгаруны арттыруга китерҽ. Һавада ҥлчҽнгҽн һҽм тузан өслегендҽ
утырган тузан санының артуы, шиплаган шиннарны салкын чорда куллану
нҽтиҗҽсендҽ автомобиль юлларының асфальт тҥшҽмҽсенең югары абразив тузуына
китерҽ.
Муниципаль берҽмлек территориясендҽ шҽхси автомобильлҽрнең шактый
өлеше йорт янындагы кишҽрлеклҽрдҽ урнаштырыла.
Яшел утыртмаларга карны һҽм бозны хлорлы матдҽлҽр ярдҽмендҽ химик ысул
белҽн арындырганда, туры контакт нҽтиҗҽсендҽ дҽ, туфрак аша да зарарлы йогынты
булырга мөмкин. Кар катламын юл кырыена һҽм ҥсентелҽр урнашкан аерым
полосага ташлаганда турыдан-туры контакт булырга мөмкин. Куаклыклар урнашкан
зоналарга тозлы сулар агып төшҥ туфракны тозландыра. Ҥсемлеклҽр китергҽн зарар
су җыелып торган урыннарында бигрҽк тҽ сизелҽ. Автомобиль юлларының юл
өлешеннҽн агып төшкҽн суларда ҥлчҽнгҽн кисҽкчҽлҽр, нефть продуктлары, авыр
металлар (кургаш, кадмий һ.б.) һҽм кышкы чорда бозлавыкка каршы көрҽшҥ өчен
кулланыла торган хлоридлар, шулай ук юлларда автомобиль шиннарының тузуы
нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килҽ торган корым кисҽкчҽлҽре бар. Автомобильлҽр саны
арту аларны эксплуатациялҽҥ калдыкларының пропорциональ артуына китерҽ.
Автомобиль кузовы (корыч), автомобиль шиннары, аккумуляторлар (кургаш),
салонны тышлау материаллары (пластмасса), эксплуатациялҽҥдҽн калган
сыеклыклар һ.б. автотранспортның төп калдыклары булып тора.
1.11 Татарстан Республикасы Биектау районы Коркачык авыл
җирлегенең транспорт инфраструктурасының гамәлдәге шартларына һәм
ҥсеш перспективаларына һәм урнаштырылуына характеристика
Территориаль һҽм стратегик ҥсеш планнары нигезендҽ тҥбҽндҽге чаралар
планлаштырыла:
“Коркачык авыл җирлеге Башкарма комитетының” генераль планында булган
юлларны һҽм урамнарны реконструкциялҽҥ планлаштырыла, аларны төзеклҽндерҥ,
өслеклҽрне камиллҽштерҥ, транспорт чишелешлҽрен һҽм кушылган урыннарны
урнаштыру кҥздҽ тотыла.
Урам-юл
челтҽрен
реконструкциялҽгҽндҽ
җҽяҥлелҽр
хҽрҽкҽтенең
уңайлылыгын һҽм куркынычсызлыгын тҽэмин итҥгҽ аерым игътибар бирергҽ кирҽк.
Автомобильлҽр паркына хезмҽт кҥрсҽтҥ өчен автосервис предприятиелҽре
челтҽрен киңҽйтҥ каралган.
1.12 Коркачык авыл җирлеге транспорт инфраструктурасының
эшчәнлегенә һәм ҥсешенә кирәкле норматив-хокукый базаны бәяләҥ
Бөтен транспорт системасы эшчҽнлегенең нигезе булып Коркачык авыл
җирлеге халкына транспорт хезмҽте кҥрсҽтҥ принципларына туры килҽ торган
норматив-хокукый база тора.
Бҥгенге көндҽ җирлекнең транспорт инфраструктурасы эшчҽнлеге һҽм ҥсеше

өчен кирҽкле норматив-хокукый база җитҽрлек ҥсеш алмаган. Җирлекнең транспорт
инфраструктурасын ҥстерҥ норматив-хокукый базаны даими камиллҽштерҥ
зарурлыгын талҽп итҽ, ҽ документацияне сыйфатлы эшлҽҥ суд инстанциялҽренҽ,
контроль-кҥзҽтчелек органнарына мөрҽҗҽгатьлҽр белҽн бҽйле куркынычларны
булдырмый калырга мөмкинлек бирҽчҽк.
Коркачык авыл җирлегенең транспорт инфраструктурасы эшчҽнлеге һҽм аны
ҥстерҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла:
- Россия Федерациясенең Шҽһҽр төзелеше кодексы ;
- Татарстан Республикасының Шҽһҽр төзелеше кодексы;
- "Россия Федерациясендҽ автомобиль юллары һҽм юл эшчҽнлеге турында һҽм
Россия Федерациясенең аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турындагы" 2007
елның 08 ноябрендҽге 257-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн;
- "Юл хҽрҽкҽте иминлеге турында" 1995 елның 10 декабрендҽге 196-ФЗ
номерлы Федераль закон белҽн;
- РФ Хөкҥмҽтенең 1993 елның 23 октябрендҽге 1090 нче номерлы “Юл
хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽре турында”гы карары белҽн;
- Татарстан Республикасын территориаль планлаштыру схемасы (ҥзгҽрешлҽр
һҽм өстҽмҽлҽр белҽн 2019 елның 01 гыйнварыннан ҥз көченҽ кергҽн өстҽмҽ)
Министрлар Кабинетының 21.02.2011 № 134 карары белҽн расланды (15.12.2018
редакциясендҽ);
- "2014-2022 елларга Татарстан Республикасы транспорт системасын ҥстерҥ"
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт программасы;
- Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык авыл
җирлегенең генераль планы.
1.13 Транспорт инфраструктурасын финанслауны бәяләҥ
Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык авыл
җирлегенең транспорт инфраструктурасы Биектау районы Башкарма комитеты
ягыннан Коркачык авыл җирлегенең гомуми кулланылыштагы җирле ҽһҽмияткҽ ия
булган автомобиль юлларын тоту, капиталь ремонтлау һҽм ремонтлау өчен
финанслау һҽм субсидиялҽр исҽбеннҽн матди яктан тҽэмин ителҽ.
II БҤЛЕК. “Коркачык” АҖ территориясендә транспорт ихтыяҗына, халык
хәрәкәте һәм йөк ташу кҥләме һәм характеры ҥзгәрҥгә фараз
2.1 Социаль-икътисади ҥсешкә фараз
Демографик ситуацияне анализлау территориянең икътисадый ҥсеш
тенденциялҽрен бҽялҽҥнең иң мөһим өлешлҽреннҽн берсе булып тора, чөнки алга
таба икътисадый ҥсеш уңышы кешенең җҽмгыятьнең төп җитештерҥ көче, аның
хезмҽт сҽлҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру мөмкинлеге буларак роле белҽн билгелҽнҽ.
Халыкның санын, аның яшь, җенес һҽм милли составын билгеле бер чорга белгҽндҽ,
мҽшгуль халыкның санын һҽм структурасын, торак төзелеш кҥлҽмнҽрен һҽм
социаль-көнкҥреш өлкҽсен фаразларга мөмкин.
Авыл җирлегенең социаль-икътисадый һҽм шҽһҽр төзелеше ҥсеше

кҥрсҽткечлҽрен анализлаганда, тҥбҽндҽгелҽр билгелҽп ҥтелҽ:
- җирлек торак пунктларының транспортта йөрҥ мөмкинлеге җитҽрлек
дҽрҽҗҽдҽ югары тҥгел;
- Җитештерҥ объектлары халык яши торган урынга якын урнашкан, бу
корреспонденциялҽрнең төп төрен - хезмҽт объектларын җиңелҽйтҽ.
Ил буенча, Татарстан Республикасы территориясенең кҥпчелек өлешендҽ
урбанизациянең дҽрҽҗҽсе югары булу сҽбҽпле, берничҽ ел дҽвамында халыкның
табигый кимҥе саклана.
Хҽзерге вакытта Коркачык авыл җирлегенең торак фонды гомуми торак
мҽйданының 18700 кв. м тҽшкил итҽ.
Коркачык авыл җирлегенең генераль планында торак инфраструктурасын
ҥстерҥ буенча барлык чаралар Биектау муниципаль районының территориаль
планлаштыру схемасы исҽплҽҥлҽре һҽм чаралары нигезендҽ каралган.
Торак төзелеше мҽйданчыклары торак пунктларда: Коркачык бистҽсе. Яңа
торак төзелеше һҽм тузган торакны алыштыру төзҥчелҽр көче белҽн гамҽлгҽ
ашырылачак, шул исҽптҽн, финанслауның төрле схемаларын кулланып (төзҥчелҽр
акчалары, ипотека акчалары, шул исҽптҽн социаль ипотека, төзҥчелҽрнең
ташламалы категориялҽренҽ субсидиялҽр, яшь белгечлҽрне авылда калдыру
программалары һ.б.).
Коркачык авыл җирлегенең торак пунктлары буенча 2028 елга демографик
вҽзгыять фаразы 3 нче Таблицада тҽкъдим ителгҽн.
3 нче таблица – Коркачык авыл җирлегенең торак пунктлары буенча 2028
елга демографик вҽзгыять фаразы

N
т/б

Торак пункт

2019 ел

2028 ел

1

Коркачык т.ю.рзд пос..

1936

2044

2.2 Биектау районы транспорт инфраструктурасын ҥстерҥгә фараз
Транспорт инфраструктурасы торак пунктлар территориялҽреннҽн уңайлы
файдалана алуны тҽэмин итҽргҽ, халыкның хҽрҽкҽтчҽнлеге һҽм йөк ташу кҥлҽмнҽре,
катгый экологик талҽплҽр шартларында эчке һҽм тышкы транспорт элемтҽлҽренең
иминлеген һҽм ышанычлылыгын тҽэмин итҽргҽ тиеш. Ҽлеге бурычлар индивидуаль
һҽм җҽмҽгать транспортының ҥзара хезмҽттҽшлеген, бер-берсен тулыландыруны
тҽэмин итҽ торган бердҽм транспорт системасын ҥстерҥне талҽп итҽ.
Авыл җирлегендҽ чагыштырмача тотрыклы демографик вазгыять транспорт
ихтыяҗының, халыкның Биектау авыл җирлеге территориясендҽ хҽрҽкҽт итҥ
кҥлҽменең һҽм характерының шактый ҥзгҽрҥе хисап чорында булмаячак, дигҽн
нҽтиҗҽ ясарга мөмкинлек бирҽ.
Авыл җирлеге территориясендҽ транспортның төп төре булып автомобиль
тора, башка төрлҽре кҥрсҽтелмҽгҽн. Транспорт ихтыяҗы аз булу сҽбҽпле,
автомобиль транспортының гамҽлдҽге инфраструктурасы хҽл ителҽ торган
бурычларны ҥти һҽм реструктуризациялҽҥне талҽп итми.

Авыл җирлеге территориясендҽ эре сҽнҽгать предприятиелҽре төзҥ планнары
булмау аркасында йөк транспортының ешлыгы исҽп-хисап чорына бик нык
ҥзгҽрмҽячҽк.
Җирлекнең транспорт инфраструктурасына кагылышлы норматив-хокукый
база нигезендҽ тимер юл, һава һҽм су транспорты төрлҽрен ҥстерҥ буенча чаралар
планлаштырылмый.
Автомобиль транспорты – Коркачык авыл җирлеге инфраструктурасының
мөһим состав өлеше, ул икътисадның барлык тармаклары һҽм халыкның
ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерҽ торган йөк һҽм пассажирлар ташуда, халыкка һҽркем
файдалана алырлык транспорт хезмҽте кҥрсҽтҥче җитештерҥчелҽр һҽм
кулланучылар арасында продукциянең төрле төрлҽрен кҥчерҽ торган ҽһҽмиятле
өлеше.
Федераль ҽһҽмияттҽге яңа автомобиль юллары төзҥ планлаштырылмый.
Халыкның ихтыяҗын өйрҽнҥ өчен пассажирлар йөртҥ конкурсларын дҽвам
итҥ планлаштырыла. Гомуми сандагы җиңел автомобильлҽр һҽм норматив
талҽплҽрдҽн чыгып, АЗС һҽм СТО комплексы төзелеше рөхсҽт ителҽ.
2.3 Прогноз развития улично-дорожной сети
Предлагаемая проектом транспортная инфраструктура включает в себя
сооружения внешнего и внутреннего транспорта, классификацию улично-дорожной
сети, размещение стоянок транспорта. На прогнозный период не предусмотрено
мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог
федерального и регионального значения.
2.4 Автомобильләштерҥ дәрәҗәсенә, юл
парковкалау пространствосына ихтыяҗга фараз

ҥсеше

параметрларына,

"Автостат" агентлыгы мҽгълҥматлары буенча, 2016 елның 1 июленҽ Россиядҽ
автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсе 1000 кешегҽ 285 автомобиль кҥрсҽткеченҽ җиткҽн.
Исҽп-хисап срогына автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсе фаразы - 2028 елга Биектау
районы буенча 4 нче Таблицада китерелҽ.
4 нче таблица - 2010 - 2027 елларда автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽлҽре
2010 ел 2015 ел 2020 ел 2028-2035 еллар
Биектау районының
автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсе, авт./1000
кеше

256

268

285

290

Исҽп-хисап срогына, бҽлки, икътисадка инвестициялҽр суммасы һҽм җирле
инфраструктураны яхшырту артыр дип көтелҽ, бу гражданнарның тормыш дҽрҽҗҽсе
артуга китерергҽ мөмкин, шҽһҽрдҽ җиңел автомобильлҽр саны артырга тиеш.
Димҽк, исҽп-хисап срогына автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсе 1000 кешегҽ 300
автомобильгҽ җитҽргҽ мөмкин.
Шулай итеп, килҽчҽктҽ җирлек халкы файдалана торган транспорт чаралары

саны артачак.
Юл хҽрҽкҽте параметрларын билгелҽҥ юлда һҽлакҽтлҽрне киметҥ чараларын
билгелҽгҽндҽ, шулай ук юл хҽрҽкҽтен җайга салуны камиллҽштерҥ өчен аерылгысыз
өлеш булып тора. Юл хҽрҽкҽтенең төп параметрларына тҥбҽндҽгелҽр керҽ: хҽрҽкҽт
ешлыгы, яшел сигналга килҥ ешлыгы, транспорт агымы составын китерҥ динамик
коэффициенты, автомобиль чиратының кимҥе, хҽрҽкҽт полосасының йөклҽнеше
коэффициенты, циклда яшел сигнал өлеше, чиратның арту коэффициенты,
автомобильлҽрдҽ һҽм метрларда чиратның уртача озынлыгы, автомобиль
тукталышларының чагыштырма саны, туктаусыз узу коэффициенты.
Авыл
җирлегендҽ юл хҽрҽкҽте параметрларын исҽплҽҥ срогына ҥзгҽртҥ фаразланмый.
2.5 Прогноз показателей безопасности дорожного движения
Коркачык авыл җирлегенең гамҽлдҽге урам-юл челтҽрен капиталь ремонтлау,
ремонтлау һҽм карап тоту гамҽлдҽге нормалар нигезендҽ урамнарның һҽм
автомобиль юлларының юл өлешен тотарга һҽм шуның белҽн авария хҽлен
киметергҽ мөмкинлек бирҽчҽк.
Авыл җирлегендҽ 2018 елда биш юл-транспорт һҽлакҽте теркҽлгҽн.
Җирлек территориясендҽ авария хҽлендҽге юл-транспорт һҽлакҽтлҽре
урыннары һҽм юл-транспорт һҽлакҽтлҽре туплану урыннары юк.
Килҽчҽктҽ ситуациянең тҥбҽндҽге сҽбҽплҽр аркасында начараюы мөмкин:
- халыкның даими рҽвештҽ арта барган мобильлеге;
- хҽрҽкҽттҽ катнашучылар тарафыннан юл хҽрҽкҽте иминлеге талҽплҽрен
массакҥлҽм ҥтҽмҽҥлҽре;
- автомобиль юлларының канҽгатьлҽнмҽслек торышы;
- юл хуҗалыгының техник дҽрҽҗҽсе җитҽрлек булмау;
- юл хҽрҽкҽтен оештыруның техник чараларының камил булмавы.
Ситуациянең тискҽре ҥсешенҽ юл куймас өчен тҥбҽндҽгелҽрне башкарырга
кирҽк:
- Коркачык 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, ҥз-ҥзеңне
куркыныч тоту турында хокукый аңны кҥтҽрҥ һҽм кисҽтҥ;
- юл хҽрҽкҽтен оештыруның комплекслы схемаларын һҽм юл хҽрҽкҽтен
оештыру проектларын эшлҽҥ һҽм алар тарафыннан каралган чараларны гамҽлгҽ
ашыру исҽбенҽ юл хҽрҽкҽтен оештыруны оештыру дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ.
Ҽгҽр исҽп-хисап чорында ҽлеге чаралар башкарылса, юл хҽрҽкҽте иминлеге
кҥрсҽткечлҽрен фаразлау уңай планлаштырыла.
2.6 Транспорт инфраструктурасының әйләнә-тирә мохиткә, халыкның
иминлегенә һәм сәламәтлегенә начар йогынтысына фараз
Автомобильлҽшҥ дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап срогына артуы фаразлана, нҽтиҗҽдҽ
авыл җирлегендҽ җиңел автомобильлҽр саны артмаячак. Кҥрсҽтелгҽн динамика
автомобиль транспортының элеккечҽ җирлек экосистемасын пычратуның төп

чыганагы булып калуын расларга мөмкинлек бирҽ.
Планлаштырылган чорга тимер юл транспорты инфраструктурасын ҥстерҥ
көтелми. Транспорт-юл комплексының ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ тискҽре йогынтысын
киметҥ өчен, автотранспорт чараларының санын арттыру һҽм автомобиль
юлларында хҽрҽкҽтнең интенсивлыгын арттыру шартларында тҥбҽндҽге чараларны
гамҽлгҽ ашыру кҥздҽ тотыла:
-яңа торак йортлар һҽм яңа урамнар төзегҽндҽ мөһим экологик чаралар
кҥрергҽ (юлдан алып торак корылмаларына, яшел утыртмалар полосаларына кадҽр
санитар-саклау зоналары төзергҽ);
- бозлавыкка каршы материалларның тискҽре йогынтысын киметергҽ
мөмкинлек бирҽ торган гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын, бигрҽк тҽ
кышкы чорда, карап тотуның яңа ысулларын эшлҽҥ һҽм кертҥ;
- автомобиль юлларын ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне зарарлы йогынтылардан саклау
чаралары белҽн, шул исҽптҽн, шау-шу йогынтысы дҽрҽҗҽсен һҽм янҽшҽдҽге
территориялҽрне пычратуны киметҥ өчен, автомагистраль буйлап ясалма һҽм
ҥсемлек киртҽлҽрен куллануны да кертеп, төзеклҽндерҥ.
Кҥрсҽтелгҽн чараларны гамҽлгҽ ашыру автомобиль юлларын проектлауга,
төзҥгҽ, ремонтлауга һҽм карап тотуга экологик талҽплҽрне арттыру нигезендҽ
гамҽлгҽ ашырылачак.
Бу өлкҽдҽ төп бурыч - автотранспорт чаралары бҥлеп чыгарган газлар
кҥлҽмен, автомобиль юлларын төзегҽндҽ, реконструкциялҽгҽндҽ, ремонтлаганда һҽм
саклаганда калдыклар санын кыскарту.
Гомумҽн алганда, транспорт инфраструктурасының ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ
һҽм халыкның сҽламҽтлегенҽ тискҽре йогынтысын киметҥ фаразлана, беренче
чиратта,
экологик-чиста
транспорт
чараларыннан
һҽм
транспорт
инфраструктурасын төзеклҽндерҥ материалларыннан файдалануга кҥчҥ исҽбенҽ.
III БҤЛЕК. Транспорт инфраструктурасын ҥстерҥнең принципиаль
вариантлары һәм аларны транспорт инфраструктурасы ҥсешенең максатчан
кҥрсәткечләре буенча (индикаторлары буенча), ҥз чиратында тормышка
ашыруга тәкъдим ителгән вариантын сайлау белән, эреләндереп бәяләҥ
3.1 Транспорт инфраструктурасының гамәлдәге торышы яки
Программаны тормышка ашыру чорында транспорт инфраструктурасы
торышы кҥрсәткечләре
Төзелҽ торган чараларның нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ өчен максатчан кҥрсҽткечлҽр
мөһим, алар хҽрҽкҽт иминлеген тҽэмин итҥдҽ, автомобиль ташуларының тизлеген
һҽм транспорт инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ программасы проекты
кысаларында барлык чараларны гамҽлгҽ керткҽннҽн соң, аларның экономиялелеген
тҽэмин итҥдҽ нинди дҽрҽҗҽдҽ уңай нҽтиҗҽлҽргҽ ирешелгҽн дигҽн сорауга җавап
бирергҽ тиеш.
Кҥрсҽткечлҽр системасы аеруча прогрессив дөнья тенденциялҽре нигезендҽ
муниципаль берҽмлеклҽрнең транспорт системаларын ҥстерҥгҽ ярдҽм итҽргҽ тиеш.
Автомобиль юллары табигый ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит, кешенең хуҗалык эшчҽнлеге
һҽм транспорт чараларының даими йогынтысына дучар ителҽ, нҽтиҗҽдҽ юлларның

техник-эксплуатация торышы ҥзгҽрҽ.
Юллар челтҽренең торышы аны карап тоту, капиталь ремонт эшлҽрен
вакытында башкару, тулылыгы һҽм сыйфаты белҽн билгелҽнҽ һҽм турыдан-туры
финанслау кҥлҽменҽ бҽйле. Юл комплексына инвестициялҽр кҥлҽме җитҽрлек
булмаган шартларда, ҽ автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсе ҥсеше юлларны карап тоту һҽм
эксплуатациялҽҥ эшлҽре беренче планга чыга. Шуңа кҥрҽ Программада юлларны
сыйфатлы тоту һҽм капиталь ремонтлау варианты сайлана, аларга ярашлы рҽвештҽ
тҥбҽндҽге максатчан индикаторлар һҽм кҥрсҽткечлҽр кулланыла:
- каты өслекле гомуми файдаланудагы җирле ҽһҽмияттҽге юлларның
озынлыгы(км);
- ГОСТ һҽм СНИП талҽплҽренҽ туры килҽ торган тротуарларның озынлыгы;
- транспорт-эксплуатация торышына карата норматив талҽплҽргҽ туры килҽ
торган авыл җирлеге юл челтҽренең озынлыгы өлеше (%);
- теркҽлгҽн юл-транспорт һҽлакҽтлҽре саны;
- яңа җиһазландырылган машина-урыннар саны.
3.2 Транспорт инфрастрктурасын ҥстерҥнең принципиаль вариантларын
эреләндереп бәяләҥне ҥткәрҥ һәм тормышка ашыруга тәкъдим ителгән
вариантны сайлау
Коркачык авыл җирлегенең транспорт инфраструктурасын ҥстерҥнең
принципиаль вариантларын караганда халык санын фаразлауны, социальикътисадый һҽм шҽһҽр төзелешен фаразлауны, җирлек территориясендҽ эшлекле
активлыкны исҽпкҽ алырга кирҽк.
Транспорт комплексы ҥсеше сценарийларын эшлҽгҽндҽ, социаль-икътисадый
ҥсешнең төп кҥрсҽткечлҽреннҽн тыш, макроикътисадый тенденциялҽр исҽпкҽ
алынды, шулай итеп, ике төп вариант составында - 1 (база) варианты, 2 (уртачаоптимистик) варианты һҽм торак пункт ҥсешенең барлык перспективаларын исҽпкҽ
алып гамҽлгҽ ашыруга тҽкъдим ителҽ торган 3 (икътисадый яктан нигезлҽнгҽн)
вариант ҽзерлҽнде.
Фаразның 1, 2 нче вариантлары тышкы шартларның бердҽм гипотезасы
нигезендҽ эшлҽнгҽн. Вариантларның төрлелеге шҽхси бизнесның ҥз-ҥзен тоту
модельлҽренең
аермасы,
аның
конкуренциягҽ
сҽлҽтлелеген
арттыру
перспективалары һҽм ҥсешнең дҽҥлҽт сҽясҽтен гамҽлгҽ ашыруның нҽтиҗҽлелеге
белҽн аңлатыла.
1 нче вариант (база). Соңгы чорда барлыкка килгҽн инерцион трендларны
саклап калу, хосусый компаниялҽрнең консерватив инвестицион сҽясҽтен, дҽҥлҽт
ихтыяҗы стагнациясендҽ инфраструктур сектор компаниялҽрне ҥстерҥгҽ чыгымнар
чиклҽнгҽн булуы кҥздҽ тотыла. Шулай ук ҽлеге вариант тарафыннан Европа берлеге
һҽм Көнбатыш иллҽре санкциялҽре һҽм санкцион сҽясҽте нҽтиҗҽсендҽ барлыкка
килгҽн агрессив тышкы мохит исҽпкҽ алына.
2 нче вариант (уртача-оптимистик). Авыл җирлеге территориясендҽ
геополитик киеренкелекне ҥстерҥгҽ бҽйле тискҽре нҽтиҗҽлҽрне киметҥгҽ һҽм
тотрыклы рҽвештҽ ҥсҥ өчен шартлар тудыруга юнҽлтелгҽн активрак сҽясҽт ҥткҽрҥ
кҥздҽ тотыла. Сценарий шҽхси бизнесның ышанычын арттыру, яңа инфраструктура
проектларын финанслау, икътисадның аеруча зҽгыйфь секторларын кредитлауга

ярдҽм итҥ, кеше капиталын ҥстерҥне финанслауны арттыру буенча бюджет
чыгымнарына бҽйле өстҽмҽ кызыксындыру чаралары куллану шартларында
икътисадны ҥстерҥне характерлый.Сценарий транспорт һҽм пассажир ташуның
икътисадый активлыгы арту, эшлекле активлык арту белҽн характерлана, шулай ук
инвестициялҽр җҽлеп итҥне кҥздҽ тота.
3 нче вариант (икътисадый нигезлҽнгҽн). Җирлек территориясендҽ геосҽяси
киеренкелекне ҥстерҥгҽ бҽйле тискҽре нҽтиҗҽлҽрне киметҥгҽ һҽм тотрыклы рҽвештҽ
ҥсҥ өчен шартлар тудыруга юнҽлтелгҽн активрак сҽясҽт ҥткҽрҥ кҥздҽ тотыла.
Сценарий шҽхси бизнесның ышанычын арттыру, яңа инфраструктура проектларын
финанслау, икътисадның аеруча зҽгыйфь секторларын кредитлауга ярдҽм итҥ, кеше
капиталын ҥстерҥне финанслауны арттыру буенча бюджет чыгымнарына бҽйле
өстҽмҽ кызыксындыру чаралары куллану шартларында икътисадны ҥстерҥне
характерлый. Сценарий гомуми файдаланудагы региональ һҽм җирле ҽһҽмияттҽге
автомобиль юлларын реконструкциялҽҥне, төзелҽ торган перспектив индивидуаль
торак төзелеше зоналарында урамнар һҽм юлларны салуны, автомобиль сервисы
объектларын проектлауны һҽм төзҥне, шулай ук җҽмҽгать транспорты хҽрҽкҽт итҽ
торган юлларга капиталь ремонт ясауны кҥздҽ тота. Бҽян ителгҽннҽрдҽн
аңлашылганча, транспорт инфраструктурасы мөмкинлеклҽрен тулырак куллануны
һҽм халыкның ихтыяҗларын максималь канҽгатьлҽндерҥне гарантиялҽҥче иң
оптималь вариант булып 3 нче Вариант тора. Перспективалы торак төзелеше
зоналарында транспорт инфраструктурасын ҥстермичҽ транспорт ихтыяҗы һҽм
транспорт тҽкъдиме дисбалансы ҥсҽчҽк.
IV БҤЛЕК. Транспорт инфраструктурасын ҥстерҥне тормышка ашыруга
тәкъдим ителгән вариантның транспорт инфраструктурасы объектларын
проектлаштыру, төзҥ, реконструкцияләҥ буенча чараларын финанслау
(инвестиция проектлары) кҥләмнәрен һәм чыганакларын бәяләҥ
4.1 Транспорт инфраструктурасының транспорт төрләре буенча ҥсеше
Программаның максатларына һҽм бурычларын хҽл итҥ җирлекнең транспорт
инфраструктурасы системасы торышын һҽм ҥсешен һҽркем ала алырлык кҥзҽтҥдҽн
һҽм ҥлчҽҥдҽн гыйбарҽт максатчан индикаторлардан чыгып эшлҽнҽ торган
чараларны гамҽлгҽ ашыру юлы белҽн тҽэмин ителҽ. Эшлҽнгҽн программа чаралары
аларның актуальлеге дҽрҽҗҽсе буенча системалаштырылган. Конкрет объектта
чаралар исемлеге проект-смета документларын эшлҽгҽннҽн соң детальлҽштерелҽ.
Чараларның бҽясе, инде ҥткҽрелгҽн шундый ук чаралар бҽясенҽ нигезлҽнеп, якынча
билгелҽнгҽн. Программа чараларын финанслау чыганаклары - җирле һҽм региональ
бюджетлар акчалары, шулай ук бюджеттан тыш акчалар:
1. Урам-юл челтҽренең юллар билгелҽрен кую, Коркачык т/ю.рзд пос.
урамнары: Горький, Молодѐжная, Лесная.
2. Автомобиль юлларын яктырту, Коркачык т/ю.рзд пос. урамнары буенча:
Горький, Молодѐжная,Лесная, Набережная, Трудовая.
3. Автомобиль юлын ремонтлау (вак таш өслек җайланмасы), Коркачык
т/ю.рзд пос. урамнары: Мирная, Набережная, Энергетиклар.
4. Автомобиль юлын ремонтлау (асфальт-бетон өслек ясау), Коркачык т/ю.рзд

пос. урамнары буенча: Молодѐжная, Тукай, Королѐв, Завод, Строителей.
Программаны гамҽлгҽ ашыру механизмы авыл җирлегендҽ гомуми
кулланылыштагы җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын тикшерҥ, карап тоту,
ремонтлау, паспортлаштыру, тротуарларны, велосипед юлларын проектлау һҽм төзҥ
чараларын, юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ (юл билгелҽрен сатып алу), халыкка
транспорт хезмҽте кҥрсҽтҥне оештыру чараларын ҥз эченҽ ала.
Программаны гамҽлгҽ ашыру буенча юллар, кҥперлҽрне ремонтлау чаралары
исемлеге Коркачык авыл җирлеге администрациясе тарафыннан елга кимендҽ бер
тапкыр, көзге яисҽ язгы чор башында юл өслегенең торышын тикшерҥ йомгаклары
буенча һҽм беренче дҽрҽҗҽдҽге проблемалы хҽллҽрне, шул исҽптҽн гражданнардан
кергҽн мөрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) исҽпкҽ алып төзелҽ.
Автомобиль юлларын һҽм алардагы ясалма корылмаларны карап тоту һҽм
агымдагы ремонтлау эшлҽре исемлеге һҽм төрлҽре аларда автомобиль юлының
конкрет участогына эшлҽнгҽн проект-смета документациясен капиталь ремонтлау,
реконструкциялҽҥ һҽм төзҥ функциялҽрен, дҽҥлҽт сҽясҽтен һҽм норматив-хокукый
көйлҽҥне гамҽлгҽ ашыручы федераль башкарма хакимият органы билгелҽгҽн
классификация нигезендҽ муниципаль контракт (килешҥ) белҽн билгелҽнҽ.
Транспорт төрлҽре буенча транспорт инфраструктурасы структурасына
ҥзгҽрешлҽр кертҥ планлаштырылмый.
4.2 Гомуми кулланышлы пассажир автомобиль транспортын ҥстерҥ,
транспорт-кҥчеп утыру урыннарын ясау буенча чаралар
Транспорт-кҥчеп утыру узелларын булдыру планлаштырылмый. Гомуми
файдаланудагы автомобиль пассажир транспортын ҥстерҥ чаралары халык
тарафыннан ихтыяҗ җитҽрлек булганда гына урынлы булырга мөмкин, бу
транспорт өлкҽсендҽ җҽмҽгать фикерен өйрҽнҥ өчен вакытлы социологик
тикшеренҥлҽр уздыруга шарт була.
4.3 Җиңел автомобиль транспорты өчен, бердәм парковкалау
пространствосын ҥстерҥне дә кертеп, инфраструктураны ҥстерҥ
Юл сервисы объектларын төзҥ һҽм проектлау буенча чаралар озак сроклы
перспективага планлаштырыла, АЗС һҽм авыл җирлеге территориясендҽ СТО төзҥ
мөмкин булачак. Җирлек территориясендҽ автотранспортны саклау җирлек
халкының йорт янындагы участокларында гамҽлгҽ ашырыла. Алга таба, халыкны
автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсе фаразлана торган артуын исҽпкҽ алып, җҽмҽгать
билгелҽнешендҽге биналар янында автомобильлҽр кую урыннарын оештыруны кҥз
алдында тотарга кирҽк.
Җирлек
территориясендҽ
башка
чаралар
исҽп-хисап
чорына
планлаштырылмый.
4.4 Җәяҥлеләр һәм велосипед хәрәкәте инфраструктурасын ҥстерҥ
Тротуар салу Коркачык ж/д рзд бистҽсенең тҥбҽндҽге урамнары буенча
планлаштырылган: Молодежная, Горький, Строителей, Лесная.
Хисап чорында велосипедта йөрҥ инфраструктурасын ҥстерҥ чаралары
планлаштырылмый.

4.5 Йөк транспорты, көнкҥреш һәм юл хезмәте транспорт чаралары өчен
инфраструктура ҥстерҥ
Йөк транспорты, көнкҥреш һҽм юл хезмҽте транспорт чаралары өчен
инфраструктура ҥстерҥ чаралары планлаштырылмый.
4.6 Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык
авыл җирлеге юл челтәрен ҥстерҥ
Җирлекнең юллар челтҽрен ҥстерҥ максатларында кайбер чаралар
планлаштырыла.
1. Гомуми файдаланудагы җирле ҽһҽмиятле автомобиль юлларын карап тоту
чаралары. Ҽлеге чараларны гамҽлгҽ ашыру автомобиль юлларын норматив талҽплҽр
нигезендҽ карап тоту эшлҽрен башкарырга мөмкинлек бирҽчҽк.
2. Гомуми файдаланудагы җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын ремонтлау
чаралары. Чараларны гамҽлгҽ ашыру гомуми файдаланудагы җирле ҽһҽмияттҽге
автомобиль юллары участокларының озынлыгын саклап калырга мөмкинлек
бирҽчҽк, аларда аларның эксплуатация торышы кҥрсҽткечлҽре автомобиль
юлларының эксплуатация кҥрсҽткечлҽренҽ стандартлар талҽплҽренҽ туры килҽ.
3. Гомуми файдаланудагы җирле ҽһҽмиятле автомобиль юлларын
реконструкциялҽҥ чаралары. Чаралар авыл җирлегенең юл челтҽрен ҥстерҥгҽ
юнҽлдерелгҽн.
4. Гомуми файдаланудагы җирле ҽһҽмиятле автомобиль юлларын төзҥ
чаралары. Чаралар авыл җирлегенең юл челтҽрен ҥстерҥгҽ юнҽлдерелгҽн
V БҤЛЕК. Транспорт инфраструктурасын ҥстерҥне тормышка ашыруга
тәкъдим ителгән вариантның транспорт инфраструктурасы объектларын
проектлау, төзҥ, реконструкцияләҥ буенча чараларын финанслау (инвестиция
проектлары) кҥләмнәрен һәм чыганакларын бәяләҥ
Программаны финанслау җирле һҽм региональ бюджетлар һҽм бюджеттан
тыш акчалар исҽбеннҽн гамҽлгҽ ашырыла. Программаны финанслауның еллык
кҥлҽме Коркачык авыл җирлегенең тиешле финанс елына расланган бюджеты һҽм
өстҽмҽ финанс чыганакларын исҽпкҽ алып билгелҽнҽ.
Программаның чараларын гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле финанс чараларының
гомуми кҥлҽме исҽп-хисап чорына 6500,0 мең сум тҽшкил итҽ. Программаны
гамҽлгҽ ашыруга чыгымнар турында мҽгълҥмат еллар буенча 5.1 нче Таблицада һҽм
финанслау чыганаклары буенча 5.2 нче Таблицада бирелгҽн.
5.1 нче Таблица – Чараларны финанслау кҥлҽмнҽрен бҽялҽҥ
N
т/б

Чараның исеме

Финанслау кҥлҽме, мең сум
2019 2020 2021

2022 2023 2024 -2028

1

Җирле ҽһҽмияттҽге гомуми
файдаланудагы (шул исҽптҽн
тротуарлар) юлларны төзҥ
(асфальтлаштыру) һҽм
реконструкциялҽҥ

300

300

300

350

350

500

2

Җирле ҽһҽмияттҽге гомуми
300
файдаланудагы автомобиль
юлларын ремонтлау һҽм карап тоту

300

300

350

350

750

3

Яңа машина-урыннар булдыру

-

-

-

-

-

-

4

Тышкы электр яктыртуы
линиялҽрен төзҥ

100

100

100

50

50

100

5

Кҥпер корылмаларын төзҥ

-

-

-

-

-

-

6

Утырту пунктларын камиллҽштерҥ чаралары

-

-

-

-

-

5.2 таблица - Чараларны финанслау чыганакларын бҽялҽҥ
Исеме

N
т/б

Финанслау чыганаклары, мең сум
Җирле
бюджет

Төбҽк
бюджеты

ВБС

Барлыгы

1

2019-2023 елларга
инвестициялҽрнең гомуми
кҥлҽме

3600

14400

14400 18000

2

2023-2028 елларга
инвестициялҽрнең гомуми
кҥлҽме

1350

5400

5400

4950

19800

19800 24750

Барлыгы

6750

VI БҤЛЕК. Транспорт инфраструктурасын ҥстерҥне тормышка ашыруга
тәкъдим ителгән вариантның транспорт инфраструктурасы объектларын
проектлау, төзҥ, реконструкцияләҥ буенча чараларының (инвестиция
проектлары) нәтиҗәлелеген бәяләҥ
Программа чараларын гамҽлгҽ ашыруның нҽтиҗҽлелеген комплекслы бҽялҽҥ
ел саен аны гамҽлгҽ ашыруның бөтен срогы дҽвамында һҽм гамҽлгҽ ашыру
тҽмамланганнан соң гамҽлгҽ ашырыла һҽм муниципаль программа чараларын ҥтҽҥ

дҽрҽҗҽсен бҽялҽҥне һҽм муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыруның
нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥне ҥз эченҽ ала
Бҽялҽҥ критерийлары:
- эффективлык;
- нҽтиҗҽлелек;
- финанс ҥтҽлеше.
Проект максатында чагылыш тапкан кҥрсҽткечлҽр, проектны гамҽлгҽ ашыру
еллары буенча һҽм 2028 елга кадҽр 6 нчы Таблицада китерелгҽн.
6 нчы Таблица – Проектның максатчан индикаторлары һҽм кҥрсҽткечлҽре

N
т/б

Кҥрсҽткеч

Ҥлч Баз.
ҽҥ кыйм
берҽ .
м.

Чор, ел

2019 2020 2021 2022 2023

1

Уртак файдаланудагы
асфальт-бетон өслекле
юлларның озынлыгы

км

2

Яңа җиһазланган машинаурыннар саны

шт. 0

3

Авыл җирлегенең юл
%
челтҽренең тиешле норматив
талҽплҽргҽ туры килҽ торган
озынлыгы өлеше

4

Авыл җирлеге
территориясендҽ юлтранспорт һҽлакҽте саны

0

60

шт. 0

2024
2028

0,200 0,350 0,350 0,350 0,250 0,350

0

0

0

0

0

0

63

68

70

73

77

80

2

1

0

0

0

0

VII БҤЛЕК. Транспорт инфраструктурасы объектларын проектлау, төзҥ,
реконструкцияләҥ өлкәсендәге эшчәнлекне хокукый һәм мәгълҥмати тәэмин
итҥне камилләштерҥ, институциональ ҥзгәртеп корулар буенча тәкъдимнәр
Ҽлеге Программаны гамҽлгҽ ашыру кысаларында транспорт инфраструктурасы
объектларын проектлау, төзҥ һҽм реконструкциялҽҥ өлкҽсендҽге эшчҽнлекне
гамҽлгҽ ашырганда институциональ ҥзгҽртеп корулар, идарҽ һҽм ҥзара бҽйлҽнешлҽр
структурасын ҥткҽрҥ кҥздҽ тотылмый. Программа өчен норматив-хокукый база
формалаштырылган.

