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Проект Чёваш Республикин Цифра 
аталанёв.пе информаци политикин 
тата массёллё коммуникацисен мини-
стерстви пулёшнипе пурнё=ланать?

«Хăрушлăхсăр тата пахалăхлă автомобиль çулĕсем»
«Хăрушлăхсăр тата пахалăхлă автомобиль çулĕсем» наци проекчĕн бюджечĕ пĕтĕмĕшле 4779,7 млрд тенкĕпе танлашать. Çак наци проекчĕн 

шайĕнче федерацин 4 проекчĕ пурнăçланать.
Наци проекчĕн тĕллевĕсем Раççейри çул-йĕрпе куçса çÿрессине хăрушлăхсăр тата хăтлă тумаллипе çыхăннă. Çавна май регион тата муниципа-

литет пĕлтерĕшлĕ çулсене, çавăн пекех çар хулисенчи çулсене юсамалла. Çул-йĕр çинче час-часах авари тухакан вырăнсене пĕтермелле. Çул-йĕр 
çинчи юхăма йĕркелекен хальхи вăхăтри системăсене ĕçе кĕртмелле, çул-йĕр правилисене пăхăннин контрольне вăйлатмалла. Пĕтĕмĕшле илсен, 
çул-йĕр çинчи инкексенче çын вилесси виçĕ хута яхăн чакмалла.

Республикёра регионён 3 проекч. 
пурнё=а к.рет

«Хăрушлăхсăр тата пахалăхлă ав-
томобиль çулĕсем» наци проекчĕ шай-
ĕнче Чăваш Республикинче регионăн  
3 проектне пурнăçа кĕртессипе ĕçсем 
пыраççĕ. Кусем вĕсем: «Çул-йĕр сечĕ», 
«Çул-йĕр хуçалăхне аталантарассин 
пĕтĕмĕшле система мерисем», «Çул 
çÿрессин хăрушсăрлăхĕ». Вĕсене пур-
нăçа кĕртмелли тапхăр – 2019 çулхи 
январĕн 1-мĕшĕнчен тытăнса 2024 
çулхи декабрĕн 31-мĕшĕччен. Бюджечĕ 
(вĕсене пурнăçа кĕртме хывакан укçа-
тенкĕн пĕтĕмĕшле сумми) 17 млрд та 
617,74 млн тенкĕпе танлашать.

«Çул-йĕр сечĕ»
Асăннă регион проекчĕ шайĕнче çул-йĕр 

хуçалăхĕн ĕç-хĕлне регион пĕлтерĕшлĕ 
тата муниципалитетсем хушшинчи пурте 
усă куракан автомобиль çулĕсем çинче 
пĕтĕмĕшле 1539,9 километр туса ирттер-
мелле пулать. Кунпа пĕрлех Шупашкар 
агломерацийĕн шутне кĕрекен муниципа-
литет йĕркеленĕвĕсенче урам тата çул-
йĕр сечĕсен объекчĕсене 920,2 километр 
хута яма пăхнă.

«Шупашкар агломерацийĕ» термин 
мĕне пĕлтерет-ха? Агломерацин тĕп 
тытăмĕнче Шупашкар хули шутланать. 
Агломерацие вара Шупашкар хулипе 
пĕрле Çĕнĕ Шупашкар хули тата Мур-
кашпа Шупашкар районĕсем йĕркелеççĕ. 
Шăпах вĕсем çĕнĕ технологиллĕ про-

изводствăпа, транспорт тата культура 
çыхăнăвĕсемпе çыхăннă нумай компо-
нентлă система «спутникĕсем» пулса 
тăраççĕ.

Шупашкар агломерацийĕн шутĕнче 
федераци пĕлтерĕшлĕ çулсем 80,1 ки-
лометр, регион тата муниципалитет хуш-
шинчи пĕлтерĕшлисем 230,9 километр, 
вырăнти пĕлтерĕшлисем 609,2 километр.

Çулсене юсанипе тата тĕпрен юсани-
пе регион тата муниципалитетсем хуш-
шинчи пĕлтерĕшлĕ çулсене 2024 çул 
вĕçленнĕ тĕле 789,2 километр норматив-
лă шая çитерме палăртаççĕ. Ку вăл вĕсен 
пĕтĕмĕшле тăршшĕн 51,3 проценчĕ пу-
лать. Шупашкар агломерацийĕн шайĕпе 
илес пулсан, норматива тивĕçтерекен 
çулсене 781,8 километра е 85 процента 
çитерме палăртнă.

Кунпа пĕрлех çул çинче тăтăшах ин-
кек пулакан вырăнсене сахаллатас тĕл-
левпе çуран çÿрекенсем валли çул урлă 
каçмалли вырăнсем йĕркелессипе,  ку 
вырăнсене çутатса тăрассипе, барьер 
чикĕлевĕсем тăвассипе тата ытти енпе 
калăпăшлă ĕçсем туса ирттерме пăхнă.

«Çул-йĕр хуçалăхне 
аталантарассин пĕтĕмĕшле 

система мерисем»
Çак регион проекчĕ çул çÿрессине 

йĕркелессин тата çул-йĕр правилисене 
пăхăннине тĕрĕслесе тăрассин авто-

матизаци тата роботизаци технологий-
ĕсене пурнăçа кĕртессипе çыхăннă.

2010 çулхи январĕн 1-мĕшĕ тĕлне 
çул-йĕр правилисене пăснине çырса 
илме фотовидеофиксацин стационарлă 
камерисене республикипе федераци, 
регион тата муниципалитетсем хуш-
шинчи, вырăнти пĕлтерĕшлĕ çулсем 
çинче 372 вырнаçтарнă. Çавна май кун 
пек комплекссем пур çĕрте çулсем çин-
че пулакан инкексен шучĕ палăрмал-
лах чакни курăнать. 2024 çул тĕлне кун 
пек камерăсен шутне татах 135 выр-
наçтарма  палăртнă. Асăннă камерăсе-
не 2020 çулта 27, 2021 çулта 27, 2022 
çулта 27, 2023 çулта 27, 2024 çулта 27 
туянма пăхнă. Камерăсен пĕтĕмĕшле 
шучĕ 2024 çул вĕçленнĕ тĕле 507-е 
çитмелле.

Асăннă проект шайĕнче республикăра 
çуллен 1 АПВГК (автоматический пункт 
весогабаритного контроля) ĕçе кĕрт-
ме палăртаççĕ. Çапла вара вĕсен 
пĕтĕмĕшле шучĕ 2024 çулта 6-па тан-
лашмалла.

Çавăн пекех республикăра 2020 – 2022 
çулсенче «ăслă» транспорт системипе 
усă курма тытăнма палăртаççĕ. Çапла 
вара хула агломерацийĕнче çул çÿресси-
не автоматла системăпа йĕркелеме май 
килĕ. Çĕнĕ системăна 300 пинрен кая мар 
çын пурăнакан хуласенче пурнăçа кĕртĕç.

«Çул çÿрессин 
хăрушсăрлăхĕ»

Ку регион проекчĕпе килĕшÿллĕн 
туса ирттермелли ĕçсем унăн ятĕнче-
нех курăнаççĕ. Çак ĕçсем, чи малтанах 
– çул çинче инкексем пулассине асăр-
хаттарассипе çыхăннисем. Унăн шай-
ĕнче ачасене çул çинче асăрхануллă 
та тимлĕ пулма вĕрентесси пысăк 
пĕлтерĕшлĕ пулса тăрать. Вĕсем çул-
йĕр правилисене ан пăсчăр, хăйсене 
çул çинче тĕрĕс тытчăр. Çавна май 
тĕрлĕ ÿсĕмри ачасем валли хăйсене 
çул çинче пулнă чухне мĕнле тытмал-
лине вĕрентме электрон техника тата 
ытти оборудовани, методика матери-
алĕ туянассине, вĕренекенсене çутта 
сирекен япаласемпе тивĕçтересси-
не пăхса хунă. Кунсăр пуçне çул-йĕр 
хăрушсăрлăхĕн тата ачасен çул çинчи 
культурин ыйтăвĕсемпе çуллен кон-
курссем тата ытти мероприяти ирттер-
ме палăртнă.

2017 çулта çул-йĕр çинчи инкексен-
че кашни 100 пин çын пуçне вăтамран 
13 çын вилнĕ пулсан, регион проектне 
пурнăçа кĕртсе пынă май, 2020 çул-
та ку кăтартăва 10,92-е çити чакарма 
палăртнă. 2024 çулта вара çул çинчи 
инкексенче вилекенсен шучĕ 100 пин 
çын пуçне 4 çынран ытла пулмалла 
мар.

2017 çул
«Хăрушлăхсăр тата пахалăхлă автомо-

биль çулĕсем» наци проекчĕ 2019 çултан 
вăя кĕме тытăнчĕ. Автомобиль çулĕсене 
тĕпрен юсаса нормативлă шая çитересси-
пе вара Раççей Федерацийĕн Транспорт 
министерствин «Хăрушлăхсăр тата па-
халăхлă çулсем» приоритетлă програм-
ми 2017 çултах ĕçлеме тытăнчĕ. Муркаш 
районне Шупашкар агломерацийĕн шутне 
кĕртнĕ май, çулсене юсассин федераци 

программи шайĕнче 2017 çултах районти 
«Волга» – Вăрăмой» çула тĕпрен юсаса 
çĕнетме май килнĕччĕ. 1,7 километр тăр-
шшĕ çула чикĕллĕ яваплăхлă «СМУ» об-
щество юсарĕ.

Кунсăр пуçне пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан 6 
шкул (Мăн Сĕнтĕр, Йÿçкасси, Ярапайкас-
си, Юнкă, Муркаш, Чуманкасси) çывăхĕн-
чи çынсем çул урлă каçмалли вырăнсе-
не хăрушсăрлăх мелĕсемпе тивĕçтернĕ. 
Çавăн пекех 8,4 километр тăршшĕ респу-

блика пĕлтерĕшлĕ «Муркаш – Лантăш» 
çула та тĕпрен юсарĕç.

2018 çул
Тепĕр çулне приоритетлă программа 

шайĕнчи çул-йĕр юсав ĕçĕсем районта ма-
лалла тăсăлчĕç. 2018 çул районта çулсене 
юсассипе чăннипех те ÿсĕмлĕ çул пулчĕ. 
Федераци программипе çулсене 24 кило-
метр таран юсама май килчĕ. Юсав ĕçĕсе-
не 6,9 километр тăршшĕ «Мăн Сĕнтĕр 
– Мăн Хураçка – Ишмула», 9 километр 
тăршшĕ «Муркаш – Хорнуй – Платкасси», 
6,4 километр тăршшĕ «Волга» – Шомик», 
1,5 километр тăршшĕ «Тойкилтĕ – Кĕр-
текасси» çулсем çинче туса ирттерчĕç. 
Юсав ĕçĕсем валли уйăрнă сумма 129 млн 
тенкĕпе танлашрĕ.

2019 çул
«Хăрушлăхсăр тата пахалăхлă автомо-

биль çулĕсем» наци проекчĕ пурнăçа кĕме 
тытăннă май, пĕлтĕр районта çул-йĕр 
юсав ĕçĕсем асăннă наци проекчĕ шайĕн-
че малалла тăсăлчĕç.

Çапла вара районта 3 автомобиль çулне 
пĕтĕмĕшле 9 километра яхăн юсанă, юсав 
ĕçĕсем валли 113,5 млн тенкĕ уйăрнă. 7,29 
километр тăршшĕ «Исетерккĕ – Актай», 
1,27 километр тăршшĕ «Сура» – Çĕмĕрт-
лĕх Чемей» çулсене, çавăн пекех Мур-
кашри Парковая урам çулне 0,41 километр 
тĕпрен юсанă.

2020 çул
Кăçал район администрацийĕ «Хăруш-

лăхсăр тата пахалăхлă автомобиль 
çулĕсем» наци проекчĕ шайĕнчи «Çул-йĕр 
сечĕ» тата «Çул-йĕр хуçалăхне аталан-
тарассин пĕтĕмĕшле система мерисем» 
федераци проекчĕсене пурнăçа кĕртесси-
пе ĕçлет. Вĕсен шайĕнче кăçал район тер-
риторийĕнчи 3 автомобиль çулне тĕпрен 
юсаса нормативлă шая çитерме палăртнă. 
Кусем вĕсем: 2,2 километр тăршшĕ «Вол-
га» – Кăпас», 1,55 километр тăршшĕ «Мур-
каш – Çурлатри» тата 1 километр тăршшĕ 
«Мăн Шашкар – Мемеккасси – Хунтăкас-
си» çулсем.

Наци проекчĕ шайĕнче çулсене юсама 
кăçал пĕтĕмĕшле 38,5 млн тенкĕ уйăрма 
пăхнă. Вăл шутран федераци бюджетĕн-
чен 19,2 млн тенкĕ, республика бюд-
жетĕнчен 18,3 млн тенкĕ уйăрĕç, вырăнти 
бюджетран 964,4 пин тенкĕ уйăрмалла 
пулать.

Сăн ÿкерчĕкре: иртнĕ çул «Исетер-
ккĕ – Актай» çула юсанă çĕрте «ТУС» 
акционер обществин строителĕсем 
тăрăшрĕç.

Районта юсавлё =улсем ытларах та ытларах


