
АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ҮЧҼЛЛЕ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕН  

ТҾЗЕКЛҼНДЕРҮ КАГЫЙДҼЛҼРЕ 

 

1 БҮЛЕК. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

 

1.1. Үчҽлле авыл җирлеге территориясен тҿзеклҽндерү кагыйдҽлҽре (алга 

таба – Кагыйдҽлҽр) куркынычсыз, уңайлы һҽм күркҽм авыл тирҽлеген булдыру 

ҿчен тҿп параметрларны һҽм тҿзеклҽндерү элементларының зарури минималь 

кушылмасын билгели, тышкы тҿзеклҽндерү ҿлкҽсендҽ бердҽм һҽм үтҽү ҿчен 

мҽҗбүри булган кагыйдҽлҽрне һҽм талҽплҽрне билгели, физик затлар ҿчен дҽ, 

юридик затлар ҿчен дҽ авыл җирлеге территориялҽрен карап тоту тҽртибен 

ачыклый. 

1.2. Кагыйдҽлҽр территориялҽрне тҿзеклҽндерү, тҿзеклҽндерелгҽн 

территориялҽрне эксплуатациялҽү буенча чараларны проектлаганда, аларга 

контрольлекне гамҽлгҽ ашырганда кулланылырга мҿмкин. 

1.3. Кагыйдҽлҽр Үчҽлле авыл җирлеге территориясендҽ торучы һҽм (яки) 

үзенең эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы органнар, оешмалар, берлҽшмҽлҽр һҽм 

үзлҽренең оешу-хокукый формасы һҽм кайсы ведомствоныкы булуына бҽйсез 

рҽвештҽ бүтҽн юридик затлар, шулай ук гражданнар һҽм вазыйфаи затлар 

тарафыннан үтҽү ҿчен мҽҗбүри булып тора. 

1.4. Ҽлеге Кагыйдҽлҽрдҽ түбҽндҽге норматив документларга сылтамалар 

кулланылды: 

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Тавыштан яклау». 

СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76. Түбҽлҽр. Проектлау нормасы». 

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Басымнар һҽм йогынтылар». 

СНиП 2.01.15-90 «Территориялҽрне, биналарны һҽм корылмаларны 

куркынычлы геологик процесслардан инженер саклау».  

СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84*. Су белҽн тҽэмин итү. Тышкы 

челтҽрлҽр һҽм корылмалар. 

СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Тышкы челтҽрлҽр һҽм 

корылмалар» 

СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобиль юллары» 

СП 42.13330.20011 «СНиП 2.07.01-89*. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен 

планлаштыру һҽм тҿзеп тутыру». 

СанПиН 42-128-4690-88 «Торак урыннар территориялҽрен карап тотуның 

санитар нормалары». 

СНиП 21-01-97* «Биналарның һҽм корылмаларның янгын 

куркынычсызлыгы». 

СП  52.13330.2011 «СНиП 23-05-95*. Табигый һҽм ясалма яктырту». 

СН 541-52 «Шҽһҽрлҽрне, бистҽлҽрне һҽм авыл торак пунктларын тышкы 

яктан яктыртуны проектлау буенча күрсҽтмҽ». 

СП 59.13330.2010 «СНиП 35-01-2001. Биналарның һҽм корылмаларның аз 

хҽрҽкҽтлҽнүче халык тҿркемнҽре ҿчен мҿмкинлекле булуы». 



СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Предприятиелҽрнең, корылмаларның һҽм 

бүтҽн объектларның санитар-саклык зоналары һҽм санитар классификациясе». 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Ҿслек суларын саклауга карата гигиена 

талҽплҽре». 

ГОСТ Р 52289-2004 «Юл хҽрҽкҽтен оештыруның техник чаралары». 

ГОСТ 26804-86 «Барьер тибындагы металл юл коймалары». 

ГОСТ Р 52290-2004 «Юл билгелҽре. Гомуми техник талҽплҽр». 

ГОСТ Р 51256-99 «Юл тамгасы». 

ГОСТ Р 52044-2003 «Тышкы реклама чараларына гомуми техник 

талҽплҽр. Урнаштыру кагыйдҽлҽре». 

1.5. Ҽлеге Кагыйдҽлҽрдҽ тиешле билгелҽмҽлҽре белҽн түбҽндҽге 

терминнар кулланыла: 

Территорияне тҿзеклҽндерү – инженер ҽзерлек һҽм куркынычсызлык 

тҽэмин итү, яшеллҽндерү, түшҽмҽлҽр урнаштыру, яктырту, кече архитектура 

формаларын һҽм монумент сҽнгате объектларын урнаштыру буенча чаралар 

комплексы. 

Территорияне тҿзеклҽндерү элементлары – тҿзеклҽндерүнең җыелма 

ҿлеше буларак кулланыла торган декоратив, техник, планлаштыру, конструктив 

җайланмалар, үсемлек компонентлары, җиһазлауның һҽм бизҽүнең тҿрле 

тҿрлҽре, кече архитектура формалары, капиталь һҽм стационар булмаган 

корылмалар, тышкы реклама һҽм мҽгълүмат. 

Тҿзеклҽндерү элементларын нормага салу комплексы – авыл җирлеге 

территориясендҽ куркынычсыз, уңайлы һҽм күркҽм тирҽлек булдыру ҿчен 

кирҽкле тҿзеклҽндерү элементларының минималь кушылмасы. 

Тҿзеклҽндерү элементларын нормага салу комплексы җирле нормалар 

һҽм Авыл җирлеге территориясен тҿзеклҽндерү кагыйдҽлҽре составында 

билгелҽнҽ. 

Территорияне тҿзеклҽндерү объектлары – тҿзеклҽндерү эшчҽнлеге 

гамҽлгҽ ашырыла торган авыл җирлеге территориялҽре: мҽйданчыклар, 

ишегаллары, кварталлар, вазыйфаи-планлаштыру берҽмлеклҽре, шулай ук 

бердҽм шҽһҽр тҿзү регламентациясе (саклык зоналары) яки визуаль-тирҽлекле 

кабул итү (тҿзелмҽлҽре булган мҽйдан, чиктҽш территориясе һҽм тҿзелҽмҽлҽре 

булган урам) принцибы буенча аерып чыгарыла торган территориялҽр, авыл 

җирлегенең башка территориялҽре. 

Территорияне тҿзеклҽндерүне нормага салу объектлары – 

Территорияне тҿзеклҽндерү кагыйдҽлҽрендҽ алар ҿчен түбҽндҽгелҽр билгелҽнҽ 

торган авыл җирлеге территориялҽре: тҿзеклҽндерү элементларын нормага салу 

комплексы, аларны ҽлеге территориядҽ урнаштыру кагыйдҽлҽре. Мондый 

территориялҽр булып түбҽндҽгелҽр торырга мҿмкин: тҿрле вазыйфаи 

билгелҽнештҽге мҽйданчыклар, җҽяүлелҽр ҿчен коммуникациялҽр, юллар, 

иҗтимагый тирҽлеклҽр, иҗтимагый, торак тҿзелеше урыннары һҽм зоналары, 

җитештерү тҿзелешенең санитар-саклык зоналары, рекреация объектлары, 

торак пунктының урам-юл челтҽре, инженер коммуникациялҽрнең техник (сак-

эксплуатация) зоналары. 



Территориялҽрне җыештыру – җитештерү һҽм куллану калдыкларын, 

башка чүпне җыюга, калдыкларның махсус билгелҽнгҽн урыннарына чыгаруга 

бҽйле эшчҽнлек тҿре, шулай ук халыкның экологик һҽм санитар-эпидемиологик 

иминлеген һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклауны тҽэмин итүгҽ юнҽлдерелгҽн 

бүтҽн чаралар. 

Ташландык транспорт чарасы – милекчесе тарафыннан алты һҽм аннан 

күбрҽк айлык срокка башка затларның аннан ирекле файдалана алуын чиклҽми 

торган торышта (ишеклҽре, кузовның тҽрҽзҽ элементлары, кузовның башка 

тҿрле элементлары булмавы, ишеклҽренең биклҽнмҽве, ишеклҽрен биклҽү 

мҿмкинлеге булмавы сҽбҽпле һ.б.) калдырылган, шулай ук билгелҽнеше буенча 

файдалану мҿмкинлеге булмау билгелҽренҽ ия булган (тҽгҽрмҽчлҽре тишелгҽн, 

тҽгҽрмҽчлҽре яки башка тҿрле конструктив детальлҽре юк һҽм башкалар) һҽм 

шул ук вакытта уртак файдалана торган (йорт яны территориялҽрендҽ), 

транспорт чараларын саклау ҿчен билгелҽнмҽгҽн (транспорт чараларын 

урнаштыру ҿчен махсус билгелҽнгҽн урыннардан читтҽ) урыннарда торган яки 

озак вакыт дҽвамында (алты ай һҽм аннан да күбрҽк) транспорт чараларын 

урнаштыру ҿчен махсус билгелҽнгҽн урыннарда (парковкаларда, парковкага 

куя торган урыннарда, түлҽүле автотукталышларда, гаражлардан яки техника 

саклау ҿчен билгелҽнгҽн башка тҿрле биналардан, урыннардан тыш) торучы 

һҽм транспорт белҽн үтҽргҽ, җҽяүлелҽргҽ йҿрергҽ, территорияне җыештырырга, 

ашыгыч хезмҽт күрсҽтүче автомашиналарның, башка тҿрле махсус 

транспортларның, чүп җыючы машиналарның подъездларга, чүп 

контейнерларына үтеп керүенҽ комачаулый торган һҽм (яки) Җирлек 

территориясен тҿзеклҽндерү кагыйдҽлҽрен бозып урнаштырылган транспорт 

чарасы. Ташландык транспорт чарасы, транспорт белҽн үтҽргҽ, җҽяүлелҽргҽ 

йҿрергҽ, территорияне җыештырырга, ашыгыч хезмҽт күрсҽтүче 

автомашиналарның, башка тҿрле махсус транспортларның, чүп җыючы 

машиналарның подъездларга, чүп контейнерларына үтеп керүдҽ булган 

каршылыкларны бетерү, шулай ук потенциаль террорчылык куркынычын юкка 

чыгару максатларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эвакуациялҽнергҽ тиеш.  

Транспорт чараларын урнаштыру ҿчен махсус билгелҽнгҽн урыннар – 

законнарга туры китереп оештырылган автомобиль тукталышы урыннары, 

гаражлар, тҿзҽтҽ торган остаханҽлҽр һҽм техника саклау (техникага хезмҽт 

күрсҽтү) ҿчен билгелҽнгҽн башка тҿрле биналар, урыннар; Министрлар Советы 

– Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Юл йҿрү кагыйдҽлҽре турында» 1993 

елның 23 октябрендҽге 1090 номерлы карары белҽн расланган Россия 

Федерациясе Юл йҿрү кагыйдҽлҽре нигезендҽ билгелҽнгҽн парковкалар 

(парковкага кую урыннары). 

Йорт яны территориясе – торак күпфатирлы бинага чиктҽш булып 

торучы, яшеллҽндерү элементларын, керҽ торган урыннарга җҽяүлҽп керҽ 

торган, йортка транспорт белҽн килҽ торган юлларны, ҽлеге йортта яшҽүчелҽр 

ҿчен мҽйданчыкларны (балалар ҿчен, спорт, ял итү, контейнерлар, этлҽрне 

йҿртеп керү ҿчен) һҽм йортка хезмҽт күрсҽтү, аны эксплуатациялҽү һҽм 



тҿзеклҽндерү ҿчен билгелҽнгҽн бүтҽн объектларны үз эченҽ алган җир 

кишҽрлеге. 

Йорт хайваны – физик яки юридик затта асрауда торучы хайван. 

Йорт хайваны асрау – йорт хайванының хуҗасы тарафыннан хайванның 

гомерен һҽм сҽламҽтлеген саклау, йорт хайваныннан сҽламҽт токым алу, шулай 

ук җҽмҽгатьчелек тҽртибен һҽм кешелҽрнең һҽм хайваннарның иминлеген 

тҽэмин итү ҿчен күрелҽ торган чаралар. 

1.6. Үчҽлле авыл җирлеге территориясендҽ ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 

талҽплҽре үтҽлүен тикшерүдҽ тотуны авыл җирлеге башкарма комитеты 

җитҽкчесе яки белгеч гамҽлгҽ ашыра. 

 

2 БҮЛЕК.  

ТЕРРИТОРИЯНЕ ТҾЗЕКЛҼНДЕРҮ ЭЛЕМЕНТЛАРЫ 

 

2.1. Территорияне инженер ҽзерлҽү һҽм саклау элементлары  

2.1.1. Территорияне инженер ҽзерлҽү һҽм саклау элементлары 

территориядҽн файдалануның куркынычсыз һҽм уңайлы булуын, яңа тҿзелешкҽ 

яки реконструкциягҽ бҽйле рҽвештҽ аны табигый һҽм техноген йогынтының 

тискҽре күренешлҽреннҽн саклауны тҽэмин итҽ. Территорияне инженер ҽзерлҽү 

һҽм яклау элементларын проектлау рельефны һҽм җир ҿслеге сулары 

агынтысын оештыру буенча чаралар составында башкарыла. 

2.1.2. Тҿзеклҽндерүне проектлаганда рельеф оештыру бурычларын 

территориянең вазыйфаи билгелҽнешеннҽн һҽм аны үзгҽртеп кору һҽм 

реконструкциялҽү максатларыннан чыгып билгелҽргҽ кирҽк. 

Реконструкциялҽнҽ торган территория рельефын оештыруны, кагыйдҽ буларак, 

рефльефны, туфрак капламын, булган яшел утыртмаларны, тиешле җир ҿслеге 

су бүлгече шартларын максималь саклауга, чыгарыла торган грунтларны 

тҿзелеш мҽйданчыгында файдалануга юнҽлтергҽ кирҽк. 

2.1.3. Рефльефны оештырганда туфракның 150-200 мм калынлыгындагы 

уңдырышлы ҿслеген салдыруны һҽм аны вакытлыча саклау урынын 

җиһазландыруны, ҽ анда телҽсҽ нинди тҿрдҽге пычратуның нормадан артык 

ҿлеше булмавы расланса, пычранудан яклау чараларын күздҽ тотарга кирҽк. 

Грунтны ҿстҽп салганда территориядҽ фҽкать минерал грунтларны һҽм 

туфракның ҿске уңдырышлы катламнарын гына кулланырга рҿхсҽт ителҽ. 

2.1.4. Рельефны террасалаганда терҽүгҽ куелган диварчыклар һҽм авыш 

янтыклар проектларга. Авыш янтык почмакларының максималь рҿхсҽт ителҽ 

торган зурлыклары грунтларның тҿренҽ, аларның консистенциясенҽ, 

тыгызлыгына һҽм тҿзелеш нормалары һҽм кагыйдҽлҽре нигезендҽ авыш янтык 

биеклегенҽ карап билгелҽнҽ. 

2.1.5. Авыш янтыкларны ныгытырга. Ныгыту материалын һҽм 

технологиясен сайлау авыш янтык урнашкан урынга, сҿзҽк урынга механик 

басымнарның күзалланган дҽрҽҗҽсенҽ, сҿзҽклекнең һҽм формалаштырыла 

торган тирҽлекнең текҽлегенҽ бҽйле. 

2.1.6. Терҽүгҽ куела торган диварчыкларны берлҽштерелҽ торган 



террасалар биеклегенең аермасын исҽпкҽ алып проектларга кирҽк. 0,4 м азрак 

тҿшкҽн рельефны борт ташы яки табигый таш салып ясарга киңҽш ителҽ. 

Рельеф 0.4 м артыграк тҿшкҽндҽ, терҽүгҽ куела торган диварчыклар терҽүле 

диварчыкларның гравитацияле (авыр итеп корылган монолитлы) яки субайлы 

(юка анкерлы, субайлы түшҽлмҽлҽр) тҿрлҽре белҽн ҿске террасаның 

тотрыклылыгын тҽэмин итеп, инженер корылма буларак проектлана. 

2.1.7. Аларга транспорт коммуникациялҽрен урнаштырганда терҽүле 

диварчыкларны һҽм авыш янтыкларның ҿске кырый сызыкларын                         

ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804 туры китереп киртҽлҽүне күздҽ тотарга кирҽк. 

Шулай ук ҽлеге корылмалар тирҽли урнаштырыла торган җҽяүле юлларын да, 

терҽүле диварчык 1,0 м биегрҽк, ҽ авыш янтык 2 м биегрҽк булганда, киртҽлҽп 

алуны күздҽ тотарга кирҽк. Коймаларның биеклеге – кимендҽ 0,9 м. 

2.1.8. Магистраль юллар буйлап урнаша торган ясалма рельеф 

элементлары (терҽк диварлар, җир ҿемнҽре, уемнар) тавыштан саклаучы 

экраннар рҽвешендҽ файдаланылырга мҿмкин. 

2.1.9. Җир ҿслеге сулары агынтысын проектлаганда СНиП 2.04.03  

таянып эш итҽргҽ кирҽк. Агынты оештырганда рельефны оештыру һҽм су агызу 

җайланмаларының ачык яки ябык системасын: су агызу трубаларын (су агып 

тҿшҽ торган җайланмаларны), улакларны, кюветларны, нык авыш улакларны, 

яңгыр суларын кабул итүче коеларны урнаштыру мҽсьҽлҽлҽренең комплекслы 

хҽл ителүен тҽэмин итҽргҽ кирҽк. Җир ҿслегендҽге су бүлгечне проектлау җир 

эшлҽренең минималь күлҽмендҽ һҽм суның тиз, туфрак эрозиясе мҿмкинлеген 

калдырмаслык итеп агуын күздҽ тотып гамҽлгҽ ашырылырга тиеш. 

2.1.10. Ачык су бүлү җайланмаларын куллану парклар һҽм урман 

парклары территориялҽре чиклҽрендҽ рҿхсҽт ителҽ. Ачык улакларны 

(канауларны, кюветларны) тҿбе яки барлык периметры буенча ныгытырга           

(кҽс, таш, монолит бетон, җыелма тимер-бетон, керамика һ.б.), кюветларның 

авыш янтыклы почмагын грунт тҿрлҽренҽ карап кулланырга кирҽк. 

2.1.11. Минималь һҽм максималь авышлыкларны суның юдырмый торган 

тизлеклҽрен исҽпкҽ алып билгелҽргҽ кирҽк, мондый тизлеклҽр су бүлү 

элементларының каплау тҿренҽ карап билгелҽнҽ. Яңгыр суларының агу тизлеге 

максималь мҿмкин булганнан югарырак булган рефльеф урыннарында суны тиз 

агыза торган җайланмалар (басмалы су тҿшергечлҽр) урнаштырылуын тҽэмин 

итҽргҽ кирҽк. 

2.1.12. Рекреация объектлары территориялҽрендҽ су бүлү улаклары 

җҽяүле коммуникациялҽре түшҽмҽсенең газон белҽн тоташуын тҽэмин итҽ ала, 

аларны түшҽү элементларыннан (яссы йомры таш, шакмаклап ватылган яки 

киселгҽн таш, таш плитҽ һ.б.) ясарга киңҽш ителҽ, ялганыш урыннарын югары 

сыйфатлы балчык измҽсе белҽн сылап куярга киңҽш ителҽ. 

2.2. Яшеллҽндерү. 

2.2.1. Яшеллҽндерү – территорияне яшеллҽндерү һҽм ландшафтын 

оештыру элементы, авыл җирлеге тирҽлеген үсемлек компонентларыннан актив 

файдаланып формалаштыруны, шулай ук авыл җирлеге территориясендҽ 

элегрҽк ясалган яки баштан ук булган табигый тирҽлекне саклап тотуны тҽэмин 



итҽ. 

2.2.2. Утыртмаларның һҽм яшеллҽндерүнең тҿп типлары булып 

түбҽндҽгелҽр тора: агач билҽмҽлҽре, агач тҿркемнҽре, агачтан тасма 

суалчаннар, тере читҽннҽр, ян утыртмалар, кечкенҽ урманнар, ике яклап 

утыртылган агачлар, газоннар, чҽчҽклеклҽр, утыртмаларның тҿрле тҿрлҽре 

(аллея, рҽт, бҽйлҽм итеп һ.б.). Утыртмаларның тибын сайлауга карап, 

утыртмаларның күлҽм-структура тҿзелеше билгелҽнҽ һҽм яшеллҽндерелгҽн 

территориялҽрнең үзара һҽм торак пунктындагы тҿзелмҽлҽр белҽн визуаль-

композицион һҽм вазыйфаи бҽйлҽнеше тҽэмин ителҽ. 

2.2.3. Үчҽлле авыл җирлеге территориясендҽ яшеллҽндерүнең ике тҿре 

кулланылырга мҿмкин: стационар – үсемлеклҽрне грунтка утырту һҽм мобиль – 

үсемлеклҽрне махсус күчмҽ савытларга (контейнерларга, чүлмҽклҽргҽ һ.б. 

утырту). Стационар һҽм мобиль яшеллҽндерү гадҽттҽ табигый һҽм ясалма 

рельеф элементларында архитектура-ландшафт объектларын (газоннар, 

бакчалар, чҽчҽклеклҽр, куаклы һҽм агачлы мҽйданчыклар һ.б.) булдыру ҿчен, 

биналарның һҽм корылмаларның түбҽлҽрендҽ (түбҽ яшеллҽндерү), 

фасадларында (вертикаль яшеллҽндерү) кулланыла. 

2.2.4. Яшеллҽндерүне проектлаганда: агач һҽм куаклык утыртмаларының 

инженер челтҽрлҽренҽ, биналарга һҽм корылмаларга кадҽрге минималь 

аралыгын, утыртмаларны утырту ҿчен кантарларның, чокырларның һҽм 

траншеялҽрнең зурлыкларын (ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ 2 нче кушымтаның 2 нче 

таблицасы) исҽпкҽ алырга кирҽк. Торак пунктының тҿрле территориялҽрендҽ 

утыртмаларның максималь күлҽмен (ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ 2 нче кушымтаның 3 

нче таблицасы), тҿрле вазыйфаи билгелҽнештҽге урыннарда яшеллҽндерелҽ 

торган территориялҽрнең чамаланган процентын һҽм утырту материалын 

сортларга аеру ҿчен талҽплҽрне (ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ 2 нче кушымтаның 4-9 

таблицалары) сакларга киңҽш ителҽ. 

2.2.6. Җылылык трассалары эшлҽгҽн зоналарда агачлар утыртканда 

җылылык трассасы күчҽреннҽн һҽр яклап туфрак интенсив җылынганда – 2 м 

кадҽр, уртача җылынганда – 2-6 м, аз җылынганда – 6-10 м аралыгында 

туфракның җылыну факторын исҽпкҽ алу зарур. Җылылык трассалары янында 

түбҽндҽгелҽрне урнаштырырга киңҽш ителми: юкҽ, ҿрҽңге, сирин, зелпе – 2 м 

якынрак, дүлҽнҽ, кизил куагы, кҽслҽр, карагай, каен – 3-4 м якынрак. 

2.2.7. Тискҽре техноген һҽм климат факторлары торак пунктындагы тҿрле 

территориялҽргҽ йогынты ясаганда, яклагыч утыртмалар формалаштырырга 

киңҽш ителҽ; берничҽ фактор йогынтысы булганда ешлыгы һҽм (яки) 

территориянең вазыйфаи билгелҽнеше ҿчен аеруча ҽһҽмиятлелеге буенча ҿстен 

торучысын сайларга киңҽш ителҽ. 

2.2.8.1. Җилдҽн саклау ҿчен чаршавының вертикаль йомыклыгы                     

60-70%лы челтҽрле конструкцияле яшел утыртмаларны куллану киңҽш ителҽ. 

2.2.8.2. Тавыштан саклаучы утыртмаларны бер рҽтле яки күп рҽтле 

кимендҽ 7 м рҽт утыртмалары рҽвешендҽ, рҽттҽ ҿлкҽн агачларның кҽүсҽлҽре 

арасындагы аралыкны 8-10 м зурлыгында (киң ябалдашлы булганда), 5-6 м 

(уртача ябалдашлы), 3-4 м (тар ябалдашлы) тҽэмин итеп проектларга, тирҽлекне 



куак рҽтлҽре белҽн тутырырга. Тавыш кимүнең кҿтелгҽн дҽрҽҗҽсе ҽлеге 

Кагыйдҽлҽргҽ 2 нче кушымтаның 7 таблицасында күрсҽтелде. 

2.2.8.3. Һаваның пычрану дҽрҽҗҽсе югары торган шартларда күп рҽтле 

агач-куак утыртмалары формалаштырырга: җиллҽтү режимы яхшы булганда – 

ябык типлы (ябалдашлары йомыла), җиллҽтү режимы начар булганда – ачык, 

илҽклҽүче тибында (ябалдашлары йомылмый). 

2.3. Ҿслеклҽрне тоташтыру.  

2.3.1. Ҿслеклҽрне тоташтыру элементларына борт ташларының тҿрле 

тҿрлҽрен, пандусларны, басмаларны, баскычларны кертҽлҽр. 

Борт ташлары  

2.3.2. Тротуар белҽн юл тоташкан ҿлештҽ бортлы юл ташларын куярга 

киңҽш ителҽ. Борт ташларын юл ҿслеге дҽрҽҗҽсеннҽн кимендҽ 150 мм 

норматив арттырып куярга киңҽш ителҽ, ул түшҽмҽ ҿслеклҽрен тҿзҽткҽн 

очракта да сакланырга тиеш. Газон белҽн юл түшҽмҽсе тоташкан урыннарда 

газонга автотранспорт үтеп керүен булдырмас ҿчен үзҽк урамнарда, шулай ук 

эре хезмҽт күрсҽтү объектларындагы автотукталыш мҽйданчыкларында 

биегҽйтелгҽн борт ташын кулланырга киңҽш ителҽ. 

2.3.3. Җҽяүле коммуникациялҽре түшҽмҽсе газон белҽн тоташканда 

кимендҽ 0,5 м аралыгында газон ҿстеннҽн кимендҽ 50 мм биеклек бирҽ торган 

бакча бортын урнаштырырга мҿмкин, ул газонны саклый һҽм түшҽмҽгҽ пычрак 

һҽм үсемлек чүбе элҽгүен булдырмый, аның хезмҽт итү срогын озынайта. 

Җҽяүлелҽр зоналары территориясендҽ тҿрле типтагы түшҽмҽлҽргҽ тоташкан 

урыннарны ясау ҿчен табигый материаллардан (кирпеч, агач, йомры ташлар, 

керамик борт һ.б.) файдаланырга мҿмкин. 

Басмалар, баскычлар, пандуслар 

2.3.4. Җҽяүле коммуникациялҽренең авышлыгы 60% артыграк булганда 

баскычлар урнаштыруны күздҽ тотарга кирҽк. Сҽламҽтлек саклау 

учреждениелҽре һҽм массакүлҽм килҽ торган башка объектлар урнашкан 

урыннарда тҿп җҽяүле коммуникациялҽрендҽ авышлыкларның дҽрҽҗҽсе 50% 

артыграк булганда зарури тҽртиптҽ пандуслар белҽн тҽэмин итеп, басмаларны 

һҽм баскычларны күздҽ тотарга кирҽк. Тҿп җҽяүле коммуникациялҽре юллар 

белҽн кисешкҽндҽ яки башка, бинада проектлау ҿчен сҿйлҽшенгҽн очракларда 

тротуар түшҽмҽсеннҽн юл түшҽмҽсенҽ чыгуны тҽэмин итү ҿчен бордюр 

пандусын күздҽ тотарга кирҽк. 

2.3.5. Рельеф сикертмҽлҽрендҽ ачык баскычларны проектлаганда 

басмаларның биеклеге – кимендҽ 120 мм, киңлеге – кимендҽ 400 мм һҽм югары 

торучы басма ягына таба авышлыгы – 10-20%.  Һҽр 10-12 басмадан соң кимендҽ 

1,5 м озынлыгында мҽйданчыклар урнаштырырга. Тҿшкҽндҽ һҽм менгҽндҽ 

баскычларның беренче басма кырыйларын ачык контраст тҿсендҽге полосалар 

белҽн аерып күрсҽтергҽ. Бер марш чиклҽрендҽге тышкы баскычларның барлык 

басмаларын да басманың киңлеге һҽм күтҽрелеш биеклеге буенча бертҿрле 

итеп урнаштырырга кирҽк. Инде бар булган торак пункты территориялҽрен 

реконструкциялҽү шартларында баскычлар проектлаганда, басмаларның 

биеклеге 150 мм кадҽр арттырылырга, ҽ басмаларның киңлеге һҽм 



мҽйданчыкның озынлыгы тиешенчҽ 300 мм кадҽр һҽм 1,0 м кадҽр киметелергҽ 

мҿмкин. 

2.3.6. Пандус шумый торган материалдан кытыршы текстуралы ҿслек 

белҽн, яссы чокырлар калдырмыйча ясала. Читлҽтеп тора торган пандус 

конструкциялҽре булмаганда биеклеге кимендҽ 75 мм һҽм тоткычлары булган 

киртҽлҽп торучы бортны күздҽ тотарга кирҽк. Күтҽрелеш биеклегеннҽн пандус 

авышлыгының бҽйлҽнешен ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 2 нче кушымтасындагы 12 

нче таблицасына карап кулланырга. Бордюр пандусы авышлыгын иң күбе 1:12 

исҽбеннҽн кулланырга. 

2.3.7. Пандус борылганда яки аның озынлыгы 9 м артыграк булганда,            

һҽр 9 м артмаган ешлыкта 1,5x1,5 м зурлыгындагы яссы мҽйданчыклар ясауны 

күздҽ тотарга кирҽк. Тҿшү ҿлеше тҽмамланган яссы мҽйданчыкларда дренаж 

җайланмаларын проектларга кирҽк. Пандус башында һҽм ахырында юлның 

яссы ҿлешлҽрен ҽйлҽнҽ-тирҽлек ҿслегеннҽн аерылып тора торган текстура һҽм 

тҿс белҽн эшлҽргҽ кирҽк. 

2.3.8. Баскычның яки пандусның ике ягыннан да 800-920 мм биеклегендҽ 

түгҽрҽклҽр яки дүртпочмаклап киселгҽн, кул белҽн тоту ҿчен уңайлы һҽм 

стенадан 40 мм ераклыкта торучы тоткычлар карарга кирҽк. Баскычларның 

киңлеге 2,5 м һҽм аннан күбрҽк булганда, аерып торучы тоткычларны күздҽ 

тотарга. Тоткычларның озынлыгын пандус яки баскыч озынлыгыннан һҽр яктан 

да кимендҽ 0,3 м зуррак итеп, тоткычларның башларын йомры һҽм шома итеп 

урнаштырырга кирҽк. Проектлаганда кулның металл белҽн тоташуын чикли 

торган тоткыч конструкциялҽрен карарга кирҽк. 

2.3.9. Җирнең (шул исҽптҽн үлҽн түшҽлгҽн) сҿзҽк урыннары баскычларга, 

пандусларга, терҽүле диварларга, башка техник инженер корылмаларына 

тоташкан зоналарда ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 2.1.5 пунктына ярашлы чаралар 

башкарыла. 

2.4. Коймалар. 

2.4.1. Тҿзеклҽндерү максатларында Үчҽлле авыл җирлеге 

территориясендҽ коймаларның тҿрле тҿрлҽрен күздҽ тотарга киңҽш ителҽ, алар 

түбҽндҽгечҽ аерыла: билгелҽнеше буенча (бизҽү, саклау ҿчен, икесенең бергҽ 

кушылуы), биеклеге буенча (тҽбҽнҽк – 0,3-1,0 м, уртача – 1,1-1,7 м, биек –             

1,8-3,0 м), материал тҿре буенча (металл, тимер-бетон һ.б.), карау буенча үтеп 

керүчҽнлек дҽрҽҗҽсе буенча (үтҽкүренмҽле, каты), стационар дҽрҽҗҽсе буенча 

(даими, вакытлыча, күчереп йҿртелҽ торган). 

2.4.2. Коймаларны аларның урнашкан урынына һҽм ГОСТлар буенча 

билгелҽнешенҽ, сертификатланган эшлҽнмҽлҽрнең каталогларына, хосусый 

проектлау проектларына туры китереп проектларга кирҽк. 

2.4.2.1. Тарихи-мҽдҽни мирас һҽйкҽллҽре территориялҽрен ҽлеге 

территориялҽр ҿчен билгелҽнгҽн регламентларга ярашлы рҽвештҽ коймаларга 

киңҽш ителҽ. 

2.4.2.2. Иҗтимагый, торак, рекреация билгелҽнешендҽге территориялҽрдҽ 

каты һҽм тимер-бетон коймалар проектлау рҿхсҽт ителми. Декоратив металл 

коймалар кулланырга киңҽш ителҽ. 



2.4.3. Газоннар подъездларга, автотранспорт тукталышы урыннарына 

тоташкан җирлҽрдҽ, автомобильлҽрнең газонга үтү һҽм газон аша сукмаклар 

тапталу мҿмкинлеге булган урыннарда кимендҽ 0,5 м биеклегендҽ яклаучы 

металл коймалар урнаштыруны күздҽ тоту киңҽш ителҽ. Коймаларны газон 

территориясендҽ тоташкан урын чигеннҽн 0,2-0,3 м тирҽсе аралык калдырып 

урнаштырырга киңҽш ителҽ. 

2.4.4. Җир асты корылмалары белҽн кисешкҽн урыннарда коймаларның 

уртача һҽм биек тҿрлҽрен проектлаганда тҿзҽтү яки тҿзү эшлҽрен башкару 

мҿмкинлеген бирҽ торган койма конструкциялҽрен күздҽ тотарга кирҽк. 

2.4.5. Җҽяүлелҽр интенсив йҿргҽн зоналарда яки тҿзү һҽм үзгҽртеп кору 

эшлҽрен башкару зоналарында агачлар үскҽндҽ, яклауның башка тҿрлҽре 

булмаганда агачның яшенҽ, токымына һҽм башка тҿрле сыйфатламаларына 

карап, биеклеге 0,9 м һҽм аннан биегрҽк, диаметры 0,8 м һҽм аннан артыграк 

булган кҽүсҽ тирҽли яклагыч коймалар урнаштыруны күздҽ тотарга кирҽк. 

2.5. Кече архитектура формалары. 

2.5.1. Кече архитектура формаларына (КАФ) түбҽндҽгелҽр карый: Үчҽлле 

авыл җирлеге территориясендҽ монумент-декоратив бизҽклҽү элементлары, 

мобиль һҽм вертикаль яшеллҽндерү җайланмалары, су җайланмалары, 

муниципаль мебель, коммуналь-кҿнкүреш һҽм техник җайланмалар. Кече 

архитектура формаларын проектлаганда һҽм сайлаганда сертификатлы 

эшлҽнмҽлҽр каталогларын кулланырга.  

Яшеллҽндереп бизҽклҽү җайланмалары  

2.5.2. Мобиль һҽм вертикаль яшеллҽндереп бизҽклҽү ҿчен түбҽндҽге тҿр 

җайланмаларны кулланырга киңҽш ителҽ: рҽшҽткҽлҽр, үрелеп үсҽ торган 

үсемлеклҽр ҿчен баскычлар, үрмҽлҽп үсҽ торган үсемлек ҽвеслеклҽре, 

чҽчҽклеклҽр, гҿл чүлмҽклҽре. Рҽшҽткҽлҽр һҽм үрелеп үсҽ торган үсемлеклҽр 

ҿчен баскычлар – үрелеп яки терҽлеп үсҽ торган үсемлеклҽр белҽн яшеллҽндерү 

ҿчен рҽшҽткҽ рҽвешендҽге җиңел агач яки металл конструкциялҽр, тыныч ял 

почмакларын, кояштан ышыклану урыннарын ясау, мҽйданчыкларны, техник 

җайланмаларны һҽм корылмаларны киртҽлҽү ҿчен кулланылырга мҿмкин. 

Үрмҽлҽп үсҽ торган үсемлек ҽвеслеклҽре – чатыр, галерея яки ҽвеслек 

рҽвешендҽ агачтан яки металлдан эшлҽнҽ торган җиңел рҽшҽткҽ 

җайланмалары, «яшел тоннель», мҽйданчыклар яки архитектура объектлары 

арасындагы кичү буларак кулланыла. Чҽчҽклеклҽр, гҿл чүлмҽклҽре – үсемлек 

грунты белҽн зур булмаган савытлар, аларга чҽчҽк үсемлеклҽре утыртыла. 

Су җайланмалары  

2.5.3. Су җайланмаларына фонтаннар, эчҽ торган фонтанчыклар, 

бюветлар, чишмҽлҽр, декоратив сулыклар керҽ. Су җайланмалары декоратив-

эстетик функцияне башкара, микроклиматны, һава һҽм акустика тирҽлеген 

яхшырта. Барлык тҿр су җайланмаларын су агыза торган, артык суны читкҽ 

дренаж челтҽренҽ һҽм явым-тҿшем канализациясенҽ җибҽрҽ торган трубалар 

белҽн җиһазларга кирҽк. 

2.5.3.1. Фонтаннарны хосусый проект эшлҽнмҽлҽренҽ нигезлҽнеп 

проектларга киңҽш ителҽ. 



2.5.3.2. Эчҽ торган фонтанчыклар типик та, махсус башкарылган проект 

буенча да ясалырга мҿмкин, аларны ял зоналарында урнаштырырга кирҽк һҽм 

спорт мҽйданчыкларында – киңҽш ителҽ. Эчҽ торган фонтанчык урнаштыру 

урынын һҽм аңа бара торган юлны каты тҿрдҽге түшҽмҽ белҽн түшҽргҽ кирҽк, 

аның биеклеге ҿлкҽннҽр ҿчен 90 см биегрҽк булырга һҽм балалар ҿчен 70 см 

артмаска тиеш. 

2.5.3.3. Шунысын исҽпкҽ алырга кирҽк: авыл җирлеге территориясендҽге 

чишмҽлҽр СанПиН талҽплҽренҽ ярашлы рҽвештҽ су сыйфатына туры килергҽ 

һҽм санитар-эпидемиологик күзҽтчелек органнарыннан уңай бҽялҽмҽ алырга 

тиеш, табигый комплекслы махсус сакланучы территориялҽрдҽ чишмҽ 

ясаганда, югарыда аталган бҽялҽмҽдҽн тыш, табигатьтҽн файдалану һҽм ҽйлҽнҽ-

тирҽ мохитне саклау буенча вҽкалҽтле органнардан рҿхсҽт алу талҽп ителҽ. 

Чишмҽлҽрне каты түшҽмҽле килү юлы һҽм мҽйданчыгы белҽн, чишмҽ суын 

бирү җайланмасы (улак, труба, башка тҿрле су агыза торган җайланма) белҽн, 

су алу чынаягы, су агызу системасы белҽн җиһазларга киңҽш ителҽ. 

2.5.3.4. Декоратив сулыкларны рельефтан файдаланып яки тигез ҿслектҽ 

газон белҽн берлҽштереп, плитҽ түшҽмҽсе, чҽчҽклеклҽр, агач-куак утыртмалары 

белҽн корырга киңҽш ителҽ. Сулыкның тҿбе шома, чистарту ҿчен җайлы 

булырга тиеш. Чҽчҽкле һҽм тҿсле бизҽлеш алымнарыннан файдаланырга киңҽш 

ителҽ. 

Мебель 

2.5.4. Үчҽлле авыл җирлеге мебеленҽ (муниципаль мебель) түбҽндҽгелҽр 

карый:  

җҽмҽгать транспорты, рекреация һҽм ишегалды территориялҽрендҽ 

урнаштырыла торган тҿрле тҿрдҽге ял итү эскҽмиялҽре;  

эскҽмиялҽр һҽм ҿстҽллҽр – ҿстҽл уеннары, җҽйге кафе һ.б. 

мҽйданчыкларында. 

2.5.4.1. Эскҽмиялҽрне каты түшҽмҽле урыннарга яки фундаментка 

урнаштырырга. Ял итү, урман-парк, балалар мҽйданчыклары зоналарында 

эскҽмиялҽрне йомшак тҿрле түшҽмҽлҽргҽ урнаштырырга рҿхсҽт ителҽ. 

Фундамент булганда, аның ҿлешлҽрен җир ҿслегенҽ чыгып тормаслык итеп 

ясарга кирҽк. Ҿлкҽн кешегҽ ял итү ҿчен эскҽмия биеклеге юл түшҽмҽсе 

ҿслегеннҽн башлап яссы утыру ҿлешенҽ кадҽр – 420-480 мм. Ял итү 

эскҽмиясенең ҿслеген агачтан, суга каршы торырлык итеп тҿрлечҽ эшкҽртеп 

ясарга киңҽш ителҽ (барыннан бигрҽк яклагыч состав белҽн). 

2.5.4.2. Урнаштырыла торган муниципаль мебель саны территориянең 

функциональ билгелҽнешенҽ һҽм ҽлеге территориягҽ килүчелҽр санына карап 

билгелҽнҽ.  

Урамдагы коммуналь-кҿнкүреш җайланмалары  

2.5.3. Урамдагы коммуналь-кҿнкүреш җайланмалары гадҽттҽ чүп җыя 

торган савытларның – контейнерларның һҽм чүп савытларының тҿрле 

тҿрлҽреннҽн гыйбарҽт. Теге яки бу коммуналь-кҿнкүреш җайланмасын 

сайлаганда тҿп талҽплҽр булып түбҽндҽгелҽр тора: экологиялелек, 

куркынычсызлык (очлы почмакларының булмавы), файдаланудагы җиңеллеге, 



чистарту җиңеллеге, күркҽм тышкы кыяфҽте. 

2.5.3.1. Кҿнкүреш чүбен җыю ҿчен урамнарда, мҽйданнарда, рекреация 

объектларында кечкенҽ габаритлы (кече) контейнерларны (0,5 куб. м. азрак) 

һҽм (яки ) чүп савытларын кулланырга, аларны сҽүдҽ һҽм җҽмҽгать туклануы 

объектларына, иҗтимагый билгелҽнештҽге башка учреждениелҽргҽ, торак 

йортларга һҽм транспорт корылмаларына (автобус тукталышлары) керҽ торган 

урыннарда урнаштырырга кирҽк. Кече контейнерларны һҽм чүп савытларын 

(югарыда саналган объектлар янында мҽҗбүри урнаштыруны исҽпкҽ алмыйча) 

урнаштырганда интервал түбҽндҽгечҽ булырга тиеш: тҿп җҽяүле 

коммуникациялҽрендҽ – 60 м артык түгел, авыл җирлегендҽге башка 

территориялҽрдҽ – 100 м артык түгел. Рекреация объектлары территориясендҽ 

кече контейнерларны һҽм чүп савытларын эскҽмиялҽр, капиталь стационар 

булмаган корылмалар һҽм урамдагы, туклану продуктларын сатуга 

юнҽлдерелгҽн техник җайланмалар янҽшҽсендҽ урнаштыруны күздҽ тотарга 

кирҽк. Барлык очракларда да җҽяүлелҽргҽ, инвалид һҽм бала коляскалары белҽн 

йҿрүгҽ комачауламаслык итеп урнаштыруны күздҽ тотарга. 

Урамдагы техник җайланмалар 

2.5.4. Урамдагы техник җайланмаларга түбҽндҽгелҽр карый: таксофон 

корылмалары, почта ҽрҗҽлҽре, су һ.б. сатучы автоматлар, сҽүдҽ палаткалары, 

инженер җайланмасы элементлары (инвалид коляскаларын күтҽртү 

мҽйданчыклары, карый торган люклар, яңгыр суларын кабул итү коеларының 

рҽшҽткҽлҽре, җир асты коммуникациялҽренең җиллҽтү шахталары, телефон 

элемтҽсе шкафлары һ.б.). 

2.5.4.1. Урамда техник җайланма урнаштыру җайланмага уңайлы килү 

урынын тҽэмин итҽргҽ һҽм 3 СНиП 35-01 бүлегенҽ туры килҽргҽ тиеш. 

2.5.4.2. Иҗтимагый, торак, рекреация билгелҽнешендҽге территориялҽрдҽ 

таксофоннар урнаштырганда аларны электр белҽн яктыртуны күздҽ тотарга 

киңҽш ителҽ. Таксофоннар урнаштыру урыннарын телефон канализациясе 

каналының (труба) салынма җайланмаларына тоташу урыннарыннан һҽм 

электр белҽн тҽэмин итү ҿчен каналдан (трубадан) максималь якын тирҽдҽ 

проектларга кирҽк. Таксофоннарны тимер акча кабул итү ярыгының түшҽмҽ 

ҿслегеннҽн 1,3 м тҽшкил итҽрлек биеклектҽ; почта ҽрҗҽсенең кабул итү ярыгын 

түшҽмҽ ҿслегеннҽн 1,3 м биеклектҽ урнаштырырга. 

2.5.5. Инженерлык җайланмалары элементларын ясау формалаштырыла 

торган тирҽлекнең тҿзеклҽндерелү дҽрҽҗҽсен бозарга, хҽрҽкҽт итү шартларын 

начарайтырга, техник шартларга каршы килергҽ тиеш түгел, шул исҽптҽн: 

– җҽяүле коммуникациялҽре (шул исҽптҽн урам юлларында) 

территориясендҽ урнашкан карау коеларының люк капкачларын чиктҽш 

территориялҽр түшҽмҽсе белҽн бер дҽрҽҗҽдҽ проектларга кирҽк, яки 

тамгаларның аерылып тора торган ҿлеше 20 мм артмаска, ҽ люк кырые белҽн 

тротуар түшҽмҽсе арасындагы аралыклар – иң күбе 15 мм;  

– вентиляция шахталарын рҽшҽткҽлҽр белҽн җиһазларга. 

2.6. Уен һҽм спорт җайланмалары. 

2.6.1. Авыл җирлеге территориясендҽ уен һҽм спорт җайланмалары уен, 



физик культура-савыктыру җайланмаларыннан, корылмаларыннан һҽм (яки) 

аларның комплексларыннан гыйбарҽт булырга мҿмкин. Балалар һҽм 

яшүсмерлҽр ҿчен уен һҽм спорт җайланмалары составын сайлаганда 

җайланманың тҿрле яшь тҿркемнҽренең анатомик-физиологик үзенчҽлеклҽренҽ 

(ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ 2 нче кушымтаның 13 нче таблицасы) ярашуын тҽэмин 

итҽргҽ кирҽк. 

Уен җайланмасы  

2.6.2. Шунысын исҽпкҽ алырга кирҽк: уен җайланмасы санитар-гигиена 

нормаларына, баланың гомерен һҽм сҽламҽтлеген саклау талҽплҽренҽ җавап 

бирергҽ, техник эксплуатациядҽ уңайлы, эстетик күркҽм булырга тиеш. 

Элементларның бҽйлҽнеш вариантларын тҽэмин итҽ торган модульле җайланма 

кулланырга тҽкъдим ителҽ. 

2.6.3. Уен җайланмалары материалына һҽм аны эшкҽртү шартларына 

карата талҽплҽр: 

– каты токымлы агачтан ясалган, черүгҽ, коруга, янып китүгҽ, ярылуга 

каршы махсус эшкҽртелгҽн агач җайланма; шомартылган, очлы почмаклары 

йомрыландырылган;  

– металл ҿстенлекле рҽвештҽ терҽк булып торучы җайланма 

конструкциялҽре ҿчен, ялгану ҿлешлҽре ышанычлы һҽм тиешенчҽ эшкҽртелгҽн 

булырга тиеш (суга чыдарлык итеп буялган, тутыгуга каршы тышча белҽн 

капланган); металл-пластик кулланырга киңҽш ителҽ (җҽрҽхҽтлҽми, тутыкмый, 

кышкы салкыннарга чыдам);  

– җайланмаларның бетон һҽм тимер-бетон элементлары кимендҽ 300 

маркалы, кимендҽ 150 салкыннарга чыдамлы, шома ҿслекле бетоннан ясалган 

булырга тиеш; 

– пластик һҽм полимер җайланмалар шома ҿслекле һҽм якты, климат 

факторлары тҽэсирендҽ уңмый торган чиста буяу тҿслҽре гаммасы белҽн 

ясалырга тиеш. 

2.6.4. Уен җайланмалары конструкциялҽренҽ булган талҽплҽрдҽ очлы 

почмакларны, баланың тҽне кысылып калырга мҿмкин булган урыннарны, 

аларның хҽрҽкҽт итү торышында җайланма элементларына элҽгүен 

булдырмаска кирҽк; җайланма тоткычлары тулысынча бала кулы белҽн 

тотарлык булырга тиеш; балаларга ашыгыч ярдҽм күрсҽтү ҿчен уен 

җайланмалары комплексларына, эчке тирҽлек тирҽнлеге 2 м артык булганда, 

кимендҽ 500 мм диаметрындагы тишеклҽр (кимендҽ ике) рҽвешендҽ эчкҽ үтеп 

керү мҿмкинлеген калдыруны күздҽ тотарга кирҽк. 

2.6.5. Балаларның уен мҽйданчыкларына уен җайланмаларын 

урнаштырганда ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ 2 нче кушымтаның 15 нче таблицасына 

туры китереп, минималь куркынычсызлык аралыкларын сакларга кирҽк. 

Аталган аралыклар чигендҽ мҽйданчык территориясе урыннарында башка 

тҿрле уен җайланмаларын, эскҽмиялҽр, чүп савытлары, борт ташлары һҽм каты 

тҿрдҽге түшҽмҽлҽр, шулай ук ботаклар, кҽүсҽлҽр, агач тамырлары урнаштыру 

рҿхсҽт ителми. Уен җайланмалары һҽм аның аерым ҿлешлҽре параметрларына 

карата талҽплҽр ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 2 нче кушымтасындагы 14 нче таблицада 



күрсҽтелде. 

Спорт җайланмалары  

2.6.6. Халыкның барлык яшьтҽге тҿркемнҽре ҿчен билгелҽнгҽн спорт 

җайланмалары спорт, физик культура мҽйданчыкларына яисҽ рекреациялҽр 

составында махсус җиһазландырылган җҽяүле коммуникациялҽрендҽ 

(сҽламҽтлек сукмаклары) урнаштырыла. Махсус физик культура снарядлары 

һҽм тренажерлар рҽвешендҽге спорт җайланмасы заводта ясалган да булырга 

мҿмкин, шулай ук ҿслеген җҽрҽхҽт алуны булдырмаслык итеп (ярыклары, 

китеклҽре һ.б. булмаслык итеп) махсус эшкҽртелгҽн бүрҽнҽлҽрдҽн һҽм 

борыслардан да эшлҽнергҽ мҿмкин. Урнаштырганда сертификатлы җайланма 

каталогларына таянып эш итҽргҽ кирҽк. 

2.7. Яктырту һҽм яктырту җайланмалары. 

2.7.1. Тҿрле шҽһҽр тҿзелеше шартларында утилитар, яктылыкны 

планлаштыру һҽм яктылык композициясе бурычларын хҽл итү максатында, 

шул исҽптҽн авыл җирлеге территориясен яктылык-тҿс белҽн зоналарга бүлү 

һҽм яктылык тирҽлеге ансамбльлҽре системасын формалаштыру зарурлыгы 

булганда функциональ, архитектураны һҽм мҽгълүматларны яктыртуны күздҽ 

тотарга кирҽк. 

2.7.2. Яктырту җайланмаларының һҽр тҿп тҿркемен (функциональ, 

архитектура яктырту, мҽгълүмат яктырту) проектлаганда түбҽндҽгелҽрне 

тҽэмин итҽргҽ: 

– йортлар салу ҿчен билгелҽнгҽн территориялҽрне ясалма яктырту һҽм 

тышкы архитектураны яктырту буенча гамҽлдҽге нормаларда каралган сан һҽм 

сыйфат күрсҽткечлҽрен (СП 5213330.2011 «СНиП 23-05-95. Табигый һҽм 

ясалма яктырту); 

– Электр җайланмаларын урнаштыру нормаларына туры китереп, 

җайланмаларның ышанычлы эшлҽвен, халыкның, хезмҽт күрсҽтүче 

персоналның иминлеген һҽм, зарурлык булган очракларда, вандаллыкка каршы 

якланганлыкны; 

– кулланыла торган җайланмаларның экономияле һҽм энергия ягыннан 

нҽтиҗҽле булуын, электр энрегиясенең рациональ бүленешен һҽм 

файдаланылуын; 

– яктырткыч җайланма элементларының эстетикасын, аларның дизайнын, 

кҿндезге һҽм тҿнге вакытта кабул итүне исҽпкҽ алып, материалларның һҽм 

эшлҽнмҽлҽрнең сыйфатын; 

– җайланмаларның тҿрле эш режимнарында хезмҽт күрсҽтүенең һҽм 

аларга идарҽ итүнең уңайлылыгын. 

Функциональ яктырту  

2.7.3. Функциональ яктырту (ФЯ) юл ҿслеклҽрен һҽм транспорт һҽм 

җҽяүле зоналарындагы тирҽлеклҽрне станционар җайланмалардан яктыртып 

гамҽлгҽ ашырыла. ФЯ җайланмалары, кагыйдҽ буларак, гадҽти, югары мачталы, 

парапетлы, газонлы һҽм кертеп корылган була. 

2.7.3.1. Гадҽти җайланмаларда яктырткычларны баганаларга (кидереп 

куела торган, консольле), элгечлҽргҽ яки фасадларга (бра, плафоннар) 3 м алып 



15 м кадҽр биеклектҽ урнаштырырга. Аларны иң гадҽти буларак транспорт һҽм 

җҽяүле зоналарында кулланырга киңҽш ителҽ. 

2.7.3.2. Югары мачталы җайланмаларда яктырту җиһазларын 

(прожекторларны яки яктырткычларны) 20 м һҽм аннан биегрҽк булган 

баганаларга урнаштырырга. Ҽлеге җайланмаларны киң тирҽлеклҽрне, 

борылышларны һҽм магистральлҽрне, ачык паркингларны яктырту ҿчен 

кулланырга киңҽш ителҽ. 

2.7.3.3. Парапет җайланмаларындагы яктырткычларны линиялҽп яки 

пунктирлап, юлүткҽргечлҽрнең юл ҿлешен, күперлҽрне, эстакадаларны, 

пандусларны, борылышларны, шулай ук тротуарларны һҽм мҽйданчыкларны 

киртҽлҽп торучы 1,2 метрга кадҽрле биеклектҽге парапетка урнаштырырга 

киңҽш ителҽ. Аларның кулланылышы техник-икътисадый һҽм (яки) сҽнгать 

аргументлары белҽн нигезлҽнҽ. 

2.7.3.4. Газон яктырткычлары газоннарны, чҽчҽклеклҽрне, җҽяүле 

юлларын һҽм мҽйданчыкларны яктырту ҿчен хезмҽт итҽ. Алар иҗтимагый 

тирҽлек һҽм рекреация объектлары территориялҽрендҽ минималь вандаллык 

зоналарында күздҽ тотылырга мҿмкин. 

2.7.3.5. Баскычларга, терҽүле диварчыкларга, коймаларга, бина һҽм 

корылма цокольлҽренҽ, КАФ беркетелгҽн яктырткычларны иҗтимагый 

билгелҽнештҽге территориялҽрдҽ җҽяүле зоналарын яктырту ҿчен кулланырга 

киңҽш ителҽ. 

Архитектура яктырту 

2.7.4. Архитектураны яктыртуны (АЯ) кичен сҽнгатьле ачык визуаль 

тирҽлекне формалаштыру, архитектура, тарих һҽм мҽдҽният, инженер һҽм 

монумент сҽнгате һҽйкҽллҽрен, КАФ, доминант һҽм исҽтлекле объектларны, 

ландшафт композициялҽрен караңгыда абайлау һҽм образлы интерпретациялҽү, 

тҿслҽр ансамблен тудыру ҿчен кулланырга киңҽш ителҽ. Ул гадҽттҽ 

объектларны стационар яки вакытлыча яктырту җайланмалары ярдҽмендҽ, иң 

ҽүвҽл, аларның фасад ҿслеклҽрен тыштан яктырту юлы белҽн гамҽлгҽ 

ашырыла. 

2.7.4.1. Вакытлыча АЯ җайланмаларына бҽйрҽм иллюминациясе керҽ: 

утлы гирляндалар, ятьмҽлҽр, контур тышлыклары, яктыртучы графика 

элементлары, панно һҽм яктыртучы, разрядлы, светодиод лампаларыннан 

күлҽмле композициялҽр, яктырту проекциялҽре, лазерлы рҽсемнҽр һ.б. 

2.7.5. Архитектураны яктырту максатларында шулай ук ФЯ 

җайланмалары да кулланылырга мҿмкин – биналарның, корылмаларның, яшел 

утыртмаларның фасадларына тҿбҽлҽ торган прожекторларны монтажлау ҿчен, 

иллюминациялҽү, яктыртылучы мҽгълүмат һҽм реклама ҿчен, аларның 

элементлары урам яктырткычлары баганаларына беркетелергҽ мҿмкин. 

Мҽгълүмат яктырту 

 2.7.6. Мҽгълүматны яктырту (МЯ), шул исҽптҽн, рекламаны яктырту 

җҽяүлелҽргҽ һҽм автотранспорт йҿртүчелҽргҽ тирҽлектҽ юнҽлеш алырга ярдҽм 

итҽргҽ һҽм яктыртучы-композиция бурычларын хҽл итүдҽ катнашырга тиеш. 

Мондый мҽгълүмат элементларын урнаштыруны, аларның габаритларын, 



формаларын һҽм яктыртучы тҿсе буенча исҽплҽнгҽн аралыклардан кабул итү 

тҿгҽллеген һҽм гамҽлдҽге Юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽренҽ каршы килми торган, 

халыкка яшҽү уңайлыгын бозмый торган тҿслҽр ансамбленең гармониялелеген 

тҽэмин итүче параметрларын исҽпкҽ алырга киңҽш ителҽ. 

Яктырту чыганаклары  

2.7.7. Стационар ФЯ һҽм АЯ җайланмаларында энергия ягыннан 

нҽтиҗҽле яктырту чыганакларын, нҽтиҗҽле яктырту җиһазларыннан һҽм 

системаларыннан, дизайны һҽм эксплуатациялҽү сыйфатламалары буенча 

сыйфатлы эшлҽнмҽлҽрдҽн һҽм материаллардан: гамҽлдҽге илкүлҽм 

стандартларның талҽплҽренҽ җавап бирҽ торган баганалардан, 

кронштейннардан, яклагыч рҽшҽткҽлҽрдҽн, экраннардан һҽм конструктив 

элементлардан файдаланырга киңҽш ителҽ. 

2.7.8. ФЯ җайланмаларыннан яктырту чыганакларын талҽплҽрне, юнҽлеш 

алуны яхшыртуны, уңайлыклы күренеш шартларын формалаштыруны, шулай 

ук, зарурлык булган очракта, яктыртучы тҿс белҽн зоналарга бүленешне исҽпкҽ 

алып сайларга киңҽш ителҽ. 

2.7.9. АЯ һҽм МЯ җайланмаларында формалаштырыла торган яктылык 

һҽм тҿс адаптациясе шартларын һҽм барлык тҿркемнҽрдҽге яктырту 

җайланмаларының, аеруча торак пунктының конкрет тирҽлегендҽ 

функциялҽүче хроматик утның яки утлар ансамбленең уртак тҽэсире белҽн 

булдырыла торган суммар күренеш нҽтиҗҽсен исҽпкҽ алган ак яки тҿсле 

яктырту чыганакларыннан файдаланырга киңҽш ителҽ. 

Транспорт һҽм җҽяүле зоналарын яктырту  

2.7.10. Транспорт һҽм җҽяүле зоналарындагы ФЯ җайланмаларында туры, 

чҽчмҽ яки чагылдыра торган утның түбҽнге ярымсферасына юнҽлдерелгҽн 

яктырту җиһазларын кулланырга. Яктылык бүленеше чиклҽнмҽгҽн 

яктырткычларны (үтҽкүренмҽле яки яктылык чҽчҽ торган материалдан шарлар 

тибында) газоннарда, фасадларда (бра яки плафон тибында) һҽм киертеп куела 

торган һҽм консоль җиһазлары булган баганаларга урнаштырырга рҿхсҽт ителҽ. 

Соңгыларын яшеллҽндерелгҽн территориялҽргҽ яки яктыртылган биналарның, 

корылмаларның фасадлары, рельеф таулары фонында урнаштырырга киңҽш 

ителҽ. 

2.7.11. Урамнарның юл ҿлешен һҽм алар белҽн янҽшҽ торган 

тротуарларны яктырту ҿчен җҽяүлелҽр интенсив хҽрҽкҽт иткҽн зоналарда тҿрле 

биеклектҽге, утның тҿрле спектр чыганаклары белҽн тҽэмин ителгҽн 

яктырткычлы ике консольле баганаларны кулланырга киңҽш ителҽ. 

2.7.12. Транспорт һҽм җҽяүле зоналарында ФЯ яктырткычларының 

тибын, аларны урнаштыру урынын һҽм ысулын яктылык тирҽлегенең 

формалаша торган күлҽмен исҽпкҽ алып сайларга киңҽш ителҽ. Урамнарның, 

юлларның һҽм мҽйданнарның юл ҿслегендҽ яктырткычларны кимендҽ 8 м 

биеклектҽге баганаларга урнаштырырга кирҽк. Җҽяүле зоналарында 

яктырткычларны баганаларга урнаштыру биеклеге – кимендҽ 3,5 м һҽм иң күбе 

5,5 м. Юлларны, тротуарларны һҽм биналар янындагы мҽйданчыкларны 

яктырту ҿчен яктырткычларны (бра, плафоннар) кимендҽ 3 м биеклегендҽ 



урнаштырырга кирҽк. 

2.7.13.  Магистраль урамнарның (районнарның) юл ҿлешен яктырту ҿчен 

урам яктырткычлары баганалары борт ташының тышкы чигеннҽн багана 

цоколенҽ кадҽр кимендҽ 0,6 м ераклыкта урнаша ала, җирле ҽһҽмияттҽге урам 

челтҽрендҽ автобус хҽрҽкҽте булмау, шулай ук йҿк машиналарының даими 

йҿрмҽү шарты белҽн, ҽлеге аралыкны 0,3 м кадҽр киметергҽ рҿхсҽт ителҽ. 

Багана янгын гидранты белҽн урманраның һҽм юлларның йҿри торган ҿлеше 

арасында урнашырга тиеш түгел. 

2.7.14. Магистраль урамнар һҽм юллар кисешкҽн урыннардагы баганалар, 

кагыйдҽ буларак, тротуарлар түгҽрҽклҽнҽ башлаганчы ук һҽм тҿрле тҿрдҽге 

чыгу юлларына кадҽр, аларны урнаштыру линиясенең бердҽм сафын бозмыйча, 

кимендҽ 1,5 м ераклыкта урнаша. 

Яктырту җайланмаларының эш режимнары  

2.7.15. Яктырту җайланмаларының барлык ҿч тҿркемен дҽ (ФЯ, АЯ, МЯ) 

проектлаганда электр энергиясеннҽн рациональ файдалану һҽм торак 

пунктында тҽүлекнең тҿнге чорында визуаль тҿрлелекне тҽэмин итү 

максатларында аларның түбҽндҽгечҽ эш режимнарын күздҽ тотарга кирҽк: 

– кичке кҿндҽлек режим, бу вакытта барлык ФЯ, АЯ, МЯ станционар 

җайланмалары да эшли, бҽйрҽмчҽ яктырту системаларыннан тыш; 

– тҿнге кизү режимы, бу вакытта ФЯ, АЯ һҽм МЯ җайланмаларында 

яктыртучы җиһазларның бер ҿлеше яктырту нормаларында рҿхсҽт ителгҽнчҽ 

һҽм авыл хакимияте боерыклары нигезендҽ сүндерелергҽ мҿмкин; 

– бҽйрҽм режимы, бу вакытта ҿч тҿркемнең барлык стационар һҽм 

вакытлыча яктырту җайланмалары да авыл хакимияте билгели торган тҽүлек 

сҽгатьлҽрендҽ һҽм атна кҿннҽрендҽ эшли; 

– сезонлы режим, иң ҽүвҽл ФЯ һҽм АЯ стационар һҽм вакытлыча 

җайланмалары ҿчен билгеле бер срокларда (кышын, кҿзен) рекреация 

зоналарында күздҽ тотыла. 

2.7.16. Яктыртучы җайланмаларның барлык тҿркемнҽре дҽ, аларның 

кайсы ведомствоныкы булуына бҽйсез рҽвештҽ, табигый яктылык дҽрҽҗҽсе             

20 лк кадҽр кимегҽндҽ кичен кабызылырга мҿмкин.  

Сүндерүне түбҽндҽгечҽ башкарырга: 

– ФЯ җайланмаларын – иртҽн, яктылык дҽрҽҗҽсе 10 лк кадҽр артканда; 

кичке режимнан тҿнге режимга күчергҽндҽ урам утларын сүндерү мҿмкин 

булган вакыт авыл җирлеге хакимияте тарафыннан билгелҽнҽ; 

– АЯ җайланмаларын – авыл җирлеге хакимияте карары нигезендҽ, анда 

яктыртыла торган күпчелек объектлар ҿчен кышкы һҽм җҽйге яртыеллыкта 

кичке режим тиешенчҽ тҿнге уникегҽ кадҽр һҽм тҿнге бергҽ кадҽр билгелҽнҽ, ҽ 

кайбер объектларда (шҽһҽр тҿзелеше доминантлары һ.б.) АЯ җайланмалары 

кояш батканнан алып таң атканчыга кадҽр эшлҽргҽ мҿмкин; 

– МЯ җайланмаларын – тиешле ведомстволарның яки хуҗаларының 

карары буенча. 

2.8. Тышкы реклама һҽм мҽгълүмат чаралары.  

2.8.1. Тышкы реклама һҽм мҽгълүмат чараларын торак пункты 



территориясендҽ ГОСТ Р 52044 туры китереп урнаштырырга кирҽк. 

2.9. Капиталь һҽм стационар булмаган корылмалар. 

2.9.1. Җиңел конструкциялҽрдҽн ясалган, тирҽнҽйтелгҽн фундаментлар 

һҽм җир асты корылмалары урнаштыруны күздҽ тотмый торган корылмалар 

ныклап тҿзелмҽгҽн стационар булмаган корылмалар була – болар ваклап сҽүдҽ 

итүче, юл буенда кҿнкүреш хезмҽтлҽре күрсҽтүче һҽм туклану объектлары, 

тукталыш павильоннары, җир ҿсте бҽдрҽф кабиналары, бокс гаражлары, 

капиталь булмаган холыклы башка объектлар. Корылмаларның тышкы 

тҿзеклҽндерү материаллары санитария-гигиена талҽплҽренҽ, янгын 

куркынычсызлыгы нормаларына, дизайны һҽм яктыртылышы буенча 

архитектура-сҽнгать талҽплҽренҽ, торак пунктының барлыкка килгҽн тирҽлек 

холкына һҽм озак вакытлы эксплуатациялҽү шартларына җавап бирергҽ тиеш. 

Витриналарны пыяла белҽн тышлаганда китеклҽре булмаган, бҽрелүгҽ чыдам 

материаллар, куркынычсыз күпкатлы ныгыта торган пленкалы тышчалар, 

поликарбонат пыялалар кулланырга кирҽк. Мини-маркетлар, мини-базарлар, 

сҽүдҽ рҽтлҽрен проектлаганда җиңел конструкциялҽрдҽн ясалучы тиз 

торгызыла торган модульле комплекслардан файдаланырга киңҽш ителҽ. 

2.9.2. Капиталь һҽм стационар булмаган корылмаларны авыл җирлеге 

территориясендҽ урнаштыру җҽяүлелҽргҽ хҽрҽкҽт итү ҿчен комачауларга, 

янгынга каршы талҽплҽрне бозарга, үзлҽре янҽшҽсендҽ урнашкан 

территориянең һҽм бүлмҽлҽрнең инсоляция шартларын бозарга, торак 

пунктындагы тирҽлекне визуаль кабул итүне һҽм территориялҽрнең һҽм тҿзеп 

тутырылган урыннарның тҿзеклеген начарайтырга тиеш түгел. Корылмаларны 

теркҽлгҽн мҽдҽни мирас (табигый) һҽйкҽллҽренең саклык зоналары чиклҽрендҽ 

һҽм махсус сакланучы табигый территориялҽрнең зоналарында урнаштырганда, 

корылмаларның параметрларын (биеклеге, киңлеге, озынлыгы), вазыйфаи 

билгелҽнешен һҽм аларны урнаштыру буенча башка шартларны һҽйкҽллҽрне 

саклау, табигать саклау һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау буенча вҽкалҽтле 

органнар белҽн килештерергҽ кирҽк. 

2.9.2.1. Ныклап тҿзелмҽгҽн стационар булмаган корылмаларны 

газоннарда, мҽйданчыкларда (балалар, ял, спорт, транспорт тукталышлары), 

пассажир транспортына утыру мҽйданнарында, суүткҽргеч һҽм канализация 

челтҽрлҽренең, трубаүткҽргечлҽрнең саклык зоналарында, шулай ук 

вентиляция шахталарына – 25 м, торак бина тҽрҽзҽлҽре, сҽүдҽ 

предприятиелҽренең витриналары каршысында – 20 м, агач кҽүсҽсеннҽн 3 м 

якынрак урынга урнаштыру рҿхсҽт ителми. 

2.9.3. Ваклап сҽүдҽ итүче предприятиелҽрнең, кҿнкүреш хезмҽтлҽре 

күрсҽтүче һҽм туклану корылмаларын җҽяүле зоналары территориялҽрендҽ, 

паркларда, бакчаларда, торак пункты бульварларында урнаштырырга киңҽш 

ителҽ. Корылмаларны түшҽмҽнең каты тҿрлҽренҽ урнаштырырга, яктырту 

җайланмалары, чүп ҿчен чүплек савытлары һҽм кече контейнерлар белҽн, 

туклану корылмаларын бҽдрҽф кабиналары (чиктҽш территориядҽ 200 м 

аралыгында җҽмҽгать бҽдрҽфлҽре булмаганда) белҽн  җиһазларга. 

2.9.4. Тукталыш павильоннарын җир ҿсте пассажир транспорты 



тукталышы урыннарында урнаштыруны күздҽ тотарга кирҽк. Павильонны 

урнаштыру ҿчен 2,0х5,0 м һҽм аннан зуррак күлҽмдҽ түшҽмҽлҽрнең каты тҿре 

җҽелгҽн мҽйданны карарга кирҽк. Юлның кырый ҿлешеннҽн павильонның иң 

якын конструкциясенҽ кадҽрге аралык – кимендҽ 3,0 м, павильонның ян-як 

конструкциялҽреннҽн агачлар кҽүсҽсенҽ булган аралык – җыйнак ябалдашлы 

агачлар ҿчен – кимендҽ 2,0 м. Тукталыш пунктларын проектлаганда һҽм 

тукталыш мҽйданчыклары коймаларын урнаштырганда тиешле ГОСТ һҽм 

СНиП таянып эш итҽргҽ кирҽк. 

2.9.5. Бҽдрҽф кабиналарын, җҽмҽгать бҽдрҽфлҽре булмаганда яки алардан 

файдалану мҿмкинлеге җитҽрлек булмаганда, торак пунктының кешелҽр актив 

йҿри торган территориялҽрендҽ: массакүлҽм чаралар уздырылган урыннарда, 

сҽүдҽ итүче һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтүче зур объектларда, рекреация объектлары 

территориялҽрендҽ (паркларда, бакчаларда), автотукталышларда, шулай ук 

ныклап тҿзелмҽгҽн стационар булмаган туклану корылмалары янында 

урнаштырырга киңҽш ителҽ.  Шунысын исҽпкҽ алырга кирҽк: бҽдрҽф 

кабиналарын йорт яны территориясендҽ урнаштырырга рҿхсҽт ителми, бу 

вакытта торак һҽм җҽмҽгать биналарына кадҽрле аралык кимендҽ 20 м калырга 

тиеш. Бҽдрҽф кабинасын түшҽмҽлҽрнең каты тҿрлҽренҽ урнаштырырга кирҽк. 

2.10. Биналарны һҽм корылмаларны бизҽү һҽм җиһазлау. 

2.10.1. Биналарны һҽм корылмаларны бизҽү һҽм җиһазлау түбҽндҽгелҽрне 

үз эченҽ ала: стеналарның тышкы ҿслеклҽрен тҿрле тҿслҽргҽ буяу, түбҽ 

тҿзеклҽндерү, бинаның конструктив элементларын җиһазлауның кайбер 

мҽсьҽлҽлҽре (керү тҿркемнҽре, цокольлҽр һ.б.), антенналар, су агызу трубалары, 

фундамент күперчеклҽре, йорт тамгалары, яклагыч ятьмҽлҽр урнаштыру һ.б. 

2.10.2. Биналарны һҽм корылмаларны тҿрле тҿслҽр белҽн буяуны              

Үчҽлле авыл җирлегендҽ урамнарны һҽм территориялҽрне тҿзеп тутыруның 

гомуми тҿс чишелеше концепциясен исҽпкҽ алып проектларга киңҽш ителҽ. 

2.10.2.1. Лоджиялҽрне һҽм балконнарны пыяла белҽн тышлату, рам 

алмаштыру, торак пунктларындагы биналарның стеналарын буяу мҿмкинлеге 

шҽһҽр тҿзелеше регламенты составында билгелҽнҽ. 

2.10.2.2. Торак пунктының магистраль урамнары буйлап урнашкан 

биналарга тышкы кондиционерларны һҽм «тҽлинкҽ»-антенналарны ишегалы 

фасадлары ягыннан урнаштыруны күздҽ тотарга киңҽш ителҽ. 

2.10.3. Торак пункты биналарында һҽм корылмаларында түбҽндҽге йорт 

тамгаларын урнаштыруны күздҽ тотарга киңҽш ителҽ: урамның, мҽйданның, 

проспектның исемен күрсҽткеч, йортның яки корпусның номерын күрсҽткеч, 

подъездның һҽм фатирның номерын күрсҽткеч, объектның инвалидлар ҿчен 

үтемле булуының халыкара символы, флаг тоткычылар, истҽлекле такталар, 

полигонометрик тамга, янгын гидрантына күрсҽтү, грунт геодезия тамгаларын 

күрсҽтү, магистраль камераларын һҽм суүткҽрү челтҽрлҽре коелары 

күрсҽткечлҽре, канализациягҽ күрсҽтү, җир асты газүткҽргеч корылмаларына 

күрсҽтү. Билгеле бер бинада йорт тамгаларының составы һҽм аларны 

урнаштыру шартлары биналарның вазыйфаи билгелҽнеше һҽм юл-урам 

челтҽренҽ карата урнашуы нигезендҽ билгелҽнҽ. 



2.10.4. Биналардан һҽм корылмалардан җир ҿслеге суларын читкҽ 

агызуны тҽэмин итү ҿчен аларның периметры буенча ышанычлы 

гидроизоляцияле күперчеклҽр урнаштыру күздҽ тотыла. Күперчекнең 

авышлыгы – бина ягыннан кимендҽ 10%. Биналар һҽм корылмалар ҿчен 

күперчек киңлеге – 0,8-1,2 м, катлаулы геология шартларында (карстлы 

грунтлар) – 1,5-3 м. Бина җҽяүле коммуникациялҽренҽ тоташкан очракта, 

гадҽттҽ түшҽмҽнең каты тҿре белҽн ясалган тротуар күперчек ролен башкара. 

2.10.5. Тигез түбҽлҽрдҽн җыелган суны шуның ҿчен билгелҽнгҽн 

трубадан агызуны оештырганда: 

– бина стеналарына трубалар урнаштырганда фасадларның пластикасын 

бозмаска, ялгап тоташтыру урыннарының герметиклы булуын һҽм, су 

агынтысының исҽплҽнгҽн күлҽмнҽреннҽн чыгып, талҽп ителгҽн үткҽрү 

мҿмкинлеген тҽэмин итҽргҽ; 

– трубаның чыгып тора торган тишегеннҽн суның ирекле агып тҿшү 

биеклегенең 200 мм артык булуына юл куймаска; 

– трубадан тҿп җҽяүле коммуникациялҽренҽ су агып тҿшкҽн урыннарда  

су агызу улаклары юнҽлешендҽ кимендҽ 5% авышлыгында каты түшҽмҽ 

җҽелүен, яки улакларның каплавыч эчендҽ (ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 2.1.14 

пунктына туры китереп, ябык яки рҽшҽткҽлҽр белҽн ябылган) урнаштырылуын 

күздҽ тотарга; 

– трубадан газонга яки түшҽмҽнең йомшак тҿрлҽренҽ су агып тҿшкҽн 

урыннарда дренаж урнаштыруны күздҽ тотарга. 

2.10.6. Торак һҽм иҗтимагый билгелҽнештҽге биналарның керү 

тҿркемнҽрен яктыртучы җайланма, ҽвеслек (каплап торучы ярымтүбҽ), 

ҿслеклҽрне тоташтыру элементлары (басмалар һ.б.), инвалидларга һҽм 

халыкның азмобильлекле тҿркемнҽренҽ хҽрҽкҽт итү җиһазлары һҽм 

җайланмалары (пандуслар, тоткычлар һ.б.) белҽн тҽэмин итҽргҽ киңҽш ителҽ. 

2.10.6.1. Керү тҿркемнҽре янҽшҽсендҽ түшҽмҽнең каты тҿрлҽре һҽм 

яшеллҽндерүнең тҿрле алымнары кулланылган мҽйданчыкларны күздҽ тотарга. 

Керү ҿлешендҽ мҽйданчыкларны оештыру ҽлеге урын территориясе чиклҽрендҽ 

дҽ, шулай ук торак пунктының керү тҿркемнҽренҽ чиктҽш булган иҗтимагый 

территориялҽрендҽ дҽ каралырга тиеш. 

2.10.6.2. Керҽ торган тҿркемнҽр янҽшҽсендҽге мҽйданчыкның бер 

ҿлешендҽ җиңел транспортны вакытлыча кую рҿхсҽт ителҽ, ҽгҽр бу вакытта 

җҽяүлелҽр агымын үткҽреп җибҽрү ҿчен кирҽкле юл киңлеге тҽэмин ителсҽ, 

анысы исҽплҽмҽ белҽн раслана (ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ 3 нче кушымта). Бу 

очракта бүлеп тора торган элементлар (стационар яки күчмҽ коймалар) булуын, 

контейнер яшеллҽндерүне күздҽ тотарга кирҽк. 

2.10.6.3. Керҽ торган тҿркемнҽрне тротуарның минималь норматив 

киңлеге белҽн урам-юл челтҽре тротуарлары зонасында урнаштырган очракта, 

керү тҿркемнҽре элементларын (басмаларны, падусларны, болдырны, 

яшеллҽндерүне) 0,5 м артмаган аралыкка янҽшҽ торучы тротуарга чыгарырга. 

2.10.7. Җҽяүлелҽрне һҽм чыгып тора торган пыяла витриналарны түбҽ 

кырыеннан кар һҽм боз сҿңгелҽре ишелеп тҿшүдҽн, шулай ук 70 нче елларга 



кадҽр тҿзелгҽн чоргы аерым биналарның стеналарыннан тышлагыч плитҽлҽр 

очып тҿшүдҽн саклау ҿчен икенче кат дҽрҽҗҽсендҽ махсус яклагыч ятьмҽлҽр 

урнаштыруны күздҽ тотарга кирҽк. Боз сҿңгелҽре барлыкка килүне булдырмас 

ҿчен түбҽнең тышкы периметры буйлап электр контурын кулланырга киңҽш 

ителҽ. 

2.11. Мҽйданчыклар. 

2.11.1. Торак пункты территориясендҽ мҽйданчыкларның түбҽндҽге 

тҿрлҽрен проектларга киңҽш ителҽ: балаларга уйнау ҿчен, ҿлкҽннҽргҽ ял итү 

ҿчен, спорт белҽн шҿгыльлҽнү, чүп җыя торган савытлар урнаштыру, этлҽрне 

йҿртеп керү һҽм күнекмҽлҽргҽ ҿйрҽтү, автомобильлҽр кую ҿчен.  

Балалар мҽйданчыклары  

2.11.2. Балалар мҽйданчыклары тҿрле яшьтҽге балаларга уйнау һҽм актив 

ял итү ҿчен билгелҽнгҽн: мҽктҽп алды яшендҽге (3 яшькҽ кадҽрле), мҽктҽпкҽчҽ 

яшьтҽге (7 яшькҽ кадҽр), кече һҽм урта мҽктҽп яшендҽге (7-12 яшь). 

Мҽйданчыклар тҿрле яшь тҿркемнҽре ҿчен аерым мҽйданчыклар рҽвешендҽ яки 

яшь мҽнфҽгатьлҽре буенча зоналарга аерылган комплекслы уен мҽйданчыклары 

рҽвешендҽ дҽ оештырылырга мҿмкин. Балалар һҽм яшүсмерлҽр (12-16 яшь) 

ҿчен спорт-уен комплексларын (микроскалодромнар, велодромнар һ.б.) 

оештырырга һҽм самокатларда, тҽгҽрмҽчле такталарда һҽм тимераякларда йҿрү 

ҿчен махсус урыннар җиһазларга киңҽш ителҽ. 

2.11.3. Торак йортларның һҽм иҗтимагый биналарның тҽрҽзҽлҽреннҽн 

мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балалар мҽйданчыклары чиклҽренҽ кадҽрле аралыгы 

кимендҽ 10 м, кече һҽм урта мҽктҽп яшендҽгелҽр ҿчен – кимендҽ 20 м, 

комплекслы уен мҽйданчыкларыннан – кимендҽ 40 м, спорт-уен 

комплексларыннан – кимендҽ 100 м. Мҽктҽпкҽчҽ һҽм мҽктҽп яшендҽгелҽр ҿчен 

балалар мҽйданчыкларын тораклар тҿзелгҽн урында урнаштырырга, кече һҽм 

урта мҽктҽп яшендҽге балалар мҽйданчыкларын, комплекслы уен 

мҽйданчыкларын торак тҿркеменең яки микрорайонның яшеллҽндерелгҽн 

территориялҽрендҽ, спорт-уен комплексларын һҽм тҽгҽрмҽчле җайланмаларда 

йҿрү урыннарын торак район паркларында урнаштырырга киңҽш ителҽ. 

2.11.4. Торак билгелҽнешендҽге территориялҽрдҽ балалар ҿчен уен 

мҽйданчыкларын 1 кешегҽ 0,5-0,7 кв. м. исҽбеннҽн проектларга киңҽш ителҽ. 

Мҽйданчыкларның зурлыкларын һҽм аларны урнаштыру шартларын 

балаларның яшь тҿркемнҽренҽ һҽм тҿзелгҽн торакларның урнашу урынына 

карап проектларга киңҽш ителҽ. 

2.11.4.1. Мҽктҽп алды яшендҽге балалар мҽйданчыклары зур булмаска 

(50-75 кв.м.), аерым яки ҿлкҽннҽр ҿчен тыныч ял урыннары белҽн бергҽ 

урнаштырылырга мҿмкин – бу очракта мҽйданчыкның гомуми мҽйданын 

кимендҽ 80 кв. метр итеп билгелҽргҽ киңҽш ителҽ. 

2.11.4.2. Уен мҽйданчыкларының оптималь зурлыгын мҽктҽпкҽчҽ  

яшьтҽге балалар ҿчен 70-150 кв.м, мҽктҽп яшендҽгелҽр ҿчен 100-300 кв.м, 

комплекслы уен мҽйданчыклары ҿчен 900-1600 кв. м күлҽмендҽ билгелҽргҽ 

киңҽш ителҽ. Бу вакытта мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽгелҽр мҽйданчыгын ҿлкҽннҽрнең ял 

мҽйданчыгы белҽн берлҽштерергҽ мҿмкин (мҽйданчыкның зурлыгы –  кимендҽ 



150 кв.м.). Күрше булып торучы балалар һҽм ҿлкҽннҽр мҽйданчыкларын куе 

яшел утыртмалар һҽм (яки) декоратив диварлар белҽн аерырга. 

2.11.5. Балалар мҽйданчыклары транзит җҽяүле хҽрҽкҽтеннҽн, юллардан, 

борылыш ясау мҽйданчыкларыннан, килгҽн-киткҽн машиналар туктап тора 

торган урыннардан, чүп җыю савытлары урнаштырыла торган 

мҽйданчыклардан, автотранспорт чараларын даими һҽм вакытлыча саклау 

урыннарыннан изоляциялҽнгҽн булырга тиеш. Балалар мҽйданчыкларына            

бара торган юлларны машина юлларыннан һҽм урамнардан оештырмаска 

кирҽк. Балалар мҽйданчыкларын яшел утыртмалар (агачлар, куаклыклар) белҽн 

аерып алганда, балалар мҽйданчыгы чиклҽреннҽн килгҽн-киткҽн машиналар 

туктала торган урынга һҽм автотранспорт чараларын даими һҽм вакытлыча 

саклау урыннарына кадҽр минималь аралыгын СанПиН туры китереп 

билгелҽргҽ кирҽк, чүп җыю мҽйданнарына кадҽр – 15 м. 

2.11.6. Балалар мҽйданчыкларын реконструкциялҽгҽндҽ травматизм 

алуны булдырмас ҿчен мҽйданчык территориясендҽ чыгып тора торган 

ботакларны яки сыгылып тҿшкҽн тҽбҽнҽк ботакларны, җир ҿслегендҽ торган 

иске, кисек җайланма калдыкларын (баганалар, фундаментлар), җиргҽ 

күмелмҽгҽн, кагыйдҽ буларак, турникларны һҽм таганнарны беркетүче металл 

җайланмаларны калдырмаска кирҽк. Янҽшҽ торучы территориялҽрне 

реконструкциялҽгҽндҽ балалар мҽйданчыкларын эшлҽр алып барылган 

урыннардан һҽм тҿзелеш материаллары ҿелҽ торган җирлҽрдҽн изоляциялҽргҽ 

кирҽк. 

2.11.7. Балалар мҽйданчыгында территорияне тҿзеклҽндерү 

элементларының зарури исемлегенҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: түшҽмҽлҽрнең йомшак 

тҿрлҽре, мҽйданчык ҿслегенең газонга тоташу элементлары, яшеллек, уен 

җайланмалары, эскҽмиялҽр һҽм чүп савытлары, яктырту җайланмалары. 

2.11.7.1. Түшҽмҽлҽрнең йомшак тҿрлҽрен (ком, грунт нигезендҽ яки 

гравий кыйпылчыкларында тыгызландырылган ком, йомшак резин яки йомшак 

синтетик) балалар мҽйданчыгының уен җайланмалары урнаштырылган 

урыннарга һҽм балалар егылырга мҿмкин булган башка урыннарга җҽяргҽ 

кирҽк. Эскҽмиялҽр урнаштырылган урыннарны ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 2.6.4.1 

пункты нигезендҽ түшҽмҽнең каты тҿрлҽре яки фундамент белҽн җиһазларга. 

Мҽйданчыклар ҿслеген үлҽн белҽн каплаганда каты, йомшак яки катнаш 

түшҽмҽ тҿрлҽреннҽн ясалган җҽяүле юлларын күздҽ тотарга. 

2.11.7.2. Мҽйданчык ҿслеклҽрен һҽм газоннарны тоташтыру ҿчен 

чабылган яки йомрыландырылган кырыйлы бакча борт ташларын кулланырга. 

2.11.7.3. Балалар мҽйданчыкларын, кҿннең якты ҿлешендҽ 5 сҽгать 

эчендҽге инсоляцияне исҽпкҽ алып, агачлар һҽм куаклар утыртып 

яшеллҽндерергҽ. Мҽйданчыкның кҿнчыгыш һҽм тҿньяк ҿлешлҽрендҽге агачлар 

мҽйданчык кырыеннан алып агач үзҽгенҽ кадҽр 3 метрдан якынрак булмаган 

аралыкта, ҽ кҿньяк һҽм кҿнбатыш ҿлешлҽрендҽ 1 метрдан якынрак булмаган 

аралыкта утыртылырга тиеш. Мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балалар мҽйданчыкларында 

чҽнечкеле үсемлек тҿрлҽрен кулланырга ярамый. Бҿтен тҿр балалар 

мҽйданчыкларында агулы җимеш бирҽ торган үсемлеклҽрне кулланырга 



ярамый. 

2.11.7.4. Уен җайланмалары урнаштыруны ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 2 нче 

кушымтасындагы 14 нче таблицасында күрсҽтелгҽн куркынычсызлыкның 

норматив параметрларын исҽпкҽ алып проектларга кирҽк. Спорт-уен 

комплекслары мҽйданчыкларын Мҽйданчыкта үз-үзеңне тоту һҽм спорт-уен 

җайланмаларыннан файдалану нормалары эленгҽн стенд белҽн җиһазларга. 

2.11.7.5. Яктырткыч җайланмалар мҽйданчык урнашкан территорияне 

яктырту режимында эшлҽргҽ тиеш. Яктырту җайланмасын 2,5 метрдан 

тҽбҽнҽгрҽк итеп урнаштырырга рҿхсҽт ителми. 

Ял мҽйданчыклары  

2.11.8. Ял мҽйданчыклары гадҽттҽ ҿлкҽн халык ҿчен тынычлап ял итү һҽм 

ҿстҽл уеннары уйнау ҿчен билгелҽнҽ, аларны тораклар тҿзелгҽн урыннарда 

урнаштырырга кирҽк, торак тҿркемнҽренең һҽм микрорайонның 

яшеллҽндерелгҽн территориялҽрендҽ, паркларда һҽм урман-паркларда рҿхсҽт 

ителҽ. Ял мҽйданчыкларын үтеп йҿрерлек итеп, подъездларга, тукталышта 

утыру мҽйданчыкларына, транспорт чаралары борылыш ясый торган 

мҽйданчыкларга тоташтырып урнаштырырга – алар белҽн ял мҽйданчыклары 

арасында кимендҽ 3 м  яшеллек полосасын (куаклык, агачлар) күздҽ тотарга 

киңҽш ителҽ. Ял мҽйданчыгы чигеннҽн автомобильлҽрне саклау урыннарына 

кадҽрге аралыкны СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 туры китереп кабул итҽргҽ. Торак 

йортлар тҽрҽзҽлҽреннҽн тынычлап ял итү мҽйданчыклары чигенҽ кадҽрге 

аралык кимендҽ 10 м тҽшкил итҽргҽ тиеш, шау-шулы ҿстҽл уеннары 

мҽйданчыкларына кадҽр – кимендҽ 25 м. 

2.11.9. Торак территориялҽрдҽге ял мҽйданчыкларын бер кешегҽ                        

0,1-0,2 кв.м исҽбеннҽн проектларга кирҽк. Мҽйданчыкның оптималь зурлыгы 

50-100 кв.м, ял мҽйданчыгының минималь зурлыгы – кимендҽ 15-20 кв.м. 

Ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 2.12.4.1 пункты нигезендҽ тынычлап ял итү 

мҽйданчыкларын балалар мҽйданчыклары белҽн берлҽштерергҽ рҿхсҽт ителҽ. 

Тынычлап ял итүне һҽм шау-шулы ҿстҽл уеннарын бер мҽйданчыкка 

урнаштырырга киңҽш ителми. Парклар территориялҽрендҽ үлҽндҽ ял итү ҿчен 

чирҽмлек мҽйданчыкларын оештырырга киңҽш ителҽ. 

2.11.10. Ял итү мҽйданчыгында тҿзеклҽндерү элементларының зарури 

исемлегенҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: түшҽмҽлҽрнең каты тҿрлҽре, мҽйданчык ҿслеген 

газонга тоташтыру элементлары, яшеллек, ял эскҽмиялҽре, эскҽмиялҽр һҽм 

ҿстҽллҽр, чүп савытлары (иң аз дигҽндҽ һҽр эскҽмия янында берҽр), яктырту 

җайланмалары. 

2.11.10.1. Мҽйданчыкны плитҽ белҽн белҽн түшҽргҽ киңҽш ителҽ. Ял һҽм 

балалар мҽйданчыкларын берлҽштергҽндҽ балаларның уен зонасында каты 

түшҽмҽ тҿрлҽрен түшҽргҽ рҿхсҽт ителми. 

2.11.10.2. Периметры буйлап яшеллҽндерергҽ, берҽн-сҽрҽн агачлар һҽм 

куаклар, чҽчҽклеклҽр утыртырга, вертикаль һҽм мобиль яшеллҽндерү 

алымнарыннан файдаланырга киңҽш ителҽ. Чирҽмлек мҽйданчыклары агач һҽм 

куак тҿркемнҽре белҽн ҽйлҽндереп алынырга, тапталуга чыдам үлҽн тҿрлҽре 

белҽн түшҽлергҽ тиеш. Ҽлеге Нормаларның 2.12.7.3 пунктына туры китереп,          



ял мҽйданчыкларында инсоляция һҽм күлҽгҽ тҽэмин ителҽ. Агулы җимеш бирҽ 

торган үсемлеклҽрне кулланырга рҿхсҽт ителми. 

2.11.10.3. Яктырткыч җайланмаларның мҽйданчык урнашкан 

территориясен яктырту режимында эшлҽве тҽэмин ителҽ. 

2.11.10.4. Ҿстҽл уеннары ҿчен бер ҿстҽл һҽм эскҽмиялҽр урнаштырылган 

мҽйданчыкның минималь зурлыгын 12-15 кв. м чиклҽрендҽ билгелҽргҽ киңҽш 

ителҽ. 

Спорт мҽйданчыклары  

2.11.10. Спорт мҽйданчыклары халыкның барлык яшь тҿркемнҽре ҿчен 

физик культура һҽм спорт белҽн шҿгыльлҽнү ҿчен билгелҽнгҽн, аларны торак 

һҽм рекреация билгелҽнешендҽге территориялҽр, спорт корылмалары, гомуми 

белем бирү мҽктҽплҽре урнашкан урыннар составында проектларга киңҽш 

ителҽ. Спорт мҽйданчыкларын проектлауны мҽйданчыкның махсуслашу тҿренҽ 

карап алып барырга. Мҽйданчык чигеннҽн җиңел автомобильлҽрне саклау 

урыннарына кадҽрге аралыкны СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 туры китереп 

калдырырга. 

2.11.11. Гомуми белем бирү мҽктҽплҽре урнашкан территориялҽрдҽ спорт 

үзҽген урнаштыруны һҽм проектлауны янҽшҽдҽ тҿзелгҽн торакларда халыкка 

хезмҽт күрсҽтүне исҽпкҽ алып гамҽлгҽ ашырырга. Спорт мҽйданчыклары 

чиклҽреннҽн торак йортларның тҽрҽзҽлҽренҽ кадҽрге аралыкны 

мҽйданчыкларның шау-шу сыйфатламаларыннан чыгып, 20 м башлап 40 м 

кадҽр калдырырга. Мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балалар ҿчен комплекслы (75 балага) 

физик культура-спорт мҽйданчыкларын кимендҽ 150 кв. м. мҽйданда, мҽктҽп 

яшендҽгелҽр ҿчен (100 балага) кимендҽ 250 кв. м. мҽйданда урнаштырырга. 

2.11.12. Спорт мҽйданчыгында территорияне тҿзеклҽндерү 

элементларының зарури исемлегенҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: түшҽмҽнең йомшак яки 

газон тҿрлҽре, спорт җайланмалары. Мҽйданчыкны яшеллҽндерергҽ һҽм 

коймалап алырга киңҽш ителҽ. 

2.11.12.1. Яшеллҽндерүне мҽйданчык периметры буенча мҽйданчык 

кырыеннан кимендҽ 2 м аралыкта тиз үсҽ торган агачлар утыртып башкарырга. 

Ялтыравыклы яфраклары булган, күп күлҽмдҽ орлык очырта торган, мул 

җимеш бирҽ торган һҽм бик иртҽ яфрак коя торган агачларны һҽм куакларны 

кулланмаска. Мҽйданчыкны коймалап алу ҿчен вертикаль яшеллҽндерүдҽн 

файдаланырга мҿмкин. 

2.11.12.2. Мҽйданчыкларны биеклеге 2,5-3 м, ҽ спорт мҽйданчыклары 

бер-берсенҽ тоташкан урыннарда кимендҽ 1,2 м ятьмҽле коймалар белҽн 

җиһазларга киңҽш ителҽ. 

Чүп савытларын урнаштыру мҽйданчыклары  

2.11.13. Чүп җыя торган савытлар урнаштыру мҽйданчыклары, – каты 

кҿнкүреш калдыкларын җыю ҿчен билгелҽнгҽн махсус җиһазландырылган 

урыннар. Мондый мҽйданчыкларны булдыру телҽсҽ нинди вазыйфаи 

билгелҽнештҽге, каты кҿнкүреш калдыклары тупланырга мҿмкин булган 

территориялҽр һҽм урыннар составында күздҽ тотыла. 

2.11.14. Мҽйданчыкларны торак биналарның тҽрҽзҽлҽреннҽн, балалар 



учреждениелҽре, ял урыннары чиклҽреннҽн кимендҽ 20 м ераклыкта, тораклар 

салынган урыннардан – бинага керҽ торган урыннардан, ерак подъезддан 

башлап җҽүяле юллары буйлап исҽплҽгҽндҽ, кимендҽ 100 м аралыкта 

урнаштырырга кирҽк, бу вакытта мҽйданчык территориясе юлларга тоташырга, 

лҽкин транспортка йҿрергҽ комачау итмҽскҽ тиеш. Мҽйданчыкны (юллардан 

еракта) аерым урнаштырганда контейнерларны чистарту ҿчен транспортка 

җайлы килү юлын һҽм борылыш ясау мҽйданчыкларын (12 м х 12 м) күздҽ 

тотарга кирҽк. Мҽйданчыкларны транзит транспорт һҽм җҽяүле 

коммуникациялҽре күренгҽн зоналардан, биналарның урам фасадларыннан 

читтҽ урнаштыруны проектларга киңҽш ителҽ. Мҽйданчык территориясен 

(янҽшҽдҽ тҿзелгҽн корылмалардан, ҽвеслеклҽрдҽн яки яшел утыртмалардан) 

күлҽгҽле зонада урнаштырырга киңҽш ителҽ. 

2.11.15. Бер контейнерга мҽйданчык зурлыгын 2-3 кв.м итеп билгелҽргҽ. 

Контейнер белҽн мҽйданчык кырые арасындагы юл киңлеген кимендҽ 1,0 м 

билгелҽргҽ, контейнерлар арасында – кимендҽ 0,35 м.  Торак билгелҽнешендҽге 

территориядҽ мҽйданчыкларны 1 кешегҽ 0,03 кв. м яки торак йортларда 6-8 

подъездга 1 мҽйданчык исҽбеннҽн проектларга. 

2.11.16. Чүп савытларын урнаштыру мҽйданчыгында территорияне 

тҿзеклҽндерү элементларының зарури исемлеге: түшҽмҽлҽрнең каты тҿрлҽре, 

мҽйданчык ҿслеген янҽшҽ территориялҽр белҽн тоташтыру урыннары, каты 

кҿнкүреш калдыкларын җыю контейнерлары, яктырту җайланмалары. 

Мҽйданчыкны яшеллҽндерүне проектларга киңҽш ителҽ. 

2.11.16.1. Мҽйданчык түшҽмҽсен транспорт йҿри торган юл тҿшҽмҽсенҽ 

аналогик рҽвештҽ түшҽргҽ. Су җыелып торуны һҽм контейнер тҽгҽрҽп китүне 

булдырмас ҿчен, мҽйданчык түшҽмҽсенең авышлыгын юлга караган ҿлешендҽ 

5-10% дҽрҽҗҽсендҽ калдырырга. 

2.11.17.2. Мҽйданчыкны янҽшҽдҽге юл белҽн тоташтыру, кагыйдҽ 

буларак, бер дҽрҽҗҽдҽ, борт ташларын җҽймичҽ, газон-бакча борты яки                  

1,0-1,2 м биеклегендҽге декоратив диварчык ярдҽмендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

2.11.17.3. Яктырткыч җайланмаларны кимендҽ 3 м баганалардан, чиктҽш 

территорияне яктырту режимында эшлҽтергҽ киңҽш ителҽ. 

2.11.17.4. Яшеллҽндерүне фитоницид дҽрҽҗҽсе югары булган, куе һҽм 

тыгыз ябалдашлы агачлар ярдҽмендҽ башкарырга киңҽш ителҽ. Мҽйданчык 

түшҽмҽсеннҽн ябалдашка кадҽрле буш киңлек биеклеген кимендҽ 3,0 м 

калдырырга. Мҽйданчыкларны визуаль изоляциялҽү ҿчен декоратив 

диварчыкларны, трельяжларны яки периметры буенча җилҽк-җимеше булмаган 

биек куаклар рҽвешендҽге тере читтҽннҽр кулланырга рҿхсҽт ителҽ. 

Автокую мҽйданчыклары  

2.11.23. Авыл җирлеге территориясендҽ автокую урыннарының түбҽндҽге 

тҿрлҽрен күздҽ тотарга киңҽш ителҽ: автомобильлҽрне кыска вакыт аралыгында 

һҽм озакка саклау, урам (юл ҿлешендҽ тамгаланган парковкалар рҽвешендҽ), 

урамнан тыш («кесҽ» һҽм юл ҿлешеннҽн читкҽ кереп тора торган урыннар 

рҽвешендҽ), килгҽн-киткҽн транспорт туктала торган (тораклар тҿзелгҽн 

урында), халык автомобилен саклау ҿчен (микрорайоннар, районнар), 



объектлар янҽшҽсендҽ (объект яки объектлар тҿркеме каршысында), башка 

тҿрле (йҿк машиналарын куя торган, халык яшҽгҽн урыннан аның хҽрҽкҽт итү 

юнҽлешендҽ автотранспорт юлы буйлап урнашкан һ.б.). 

2.11.24. Автокую урыннары чигеннҽн торакларның һҽм иҗтимагый 

биналарның тҽрҽзҽлҽренҽ кадҽрге аралыкның СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 туры 

китереп билгелҽнүен исҽпкҽ алырга кирҽк. Объектлар каршында автокую 

мҽйданчыкларында урыннарның бер ҿлешен СНиП 35-01 туры китереп, 

инвалидларның автомобильлҽре ҿчен проектларга, күлҽмле бүленеш 

тамгаларыннан тыш икешҽр яки аннан күбрҽк урынны блоклап куярга, ачык 

сары тҿсендҽге тамга белҽн узып китү чиклҽрен билгелҽргҽ кирҽк. 

2.11.25. Автокую мҽйданчыкларын пассажир транспорты туктый торган 

зонада урнаштыруны проектлау рҿхсҽт ителми, автокую мҽйданчыгына керү 

юлын транспортка күчеп утыру мҽйданчыгы азагыннан яки башыннан кимендҽ 

15 м аралыкта карарга. 

2.11.26. Автокую мҽйданчыкларында территорияне тҿзеклҽндерү 

элементларының зарури исемлегенҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: түшҽмҽлҽрнең каты 

тҿрлҽре, ҿслеклҽрне тоташтыру элементлары, бүленеш тамгалары, яктырта һҽм 

мҽгълүмат бирҽ торган җайланмалар. Автомобильлҽрне озакка саклау 

мҽйданчыклары ҽвеслеклҽр, җиңелчҽ бокслар, карау эстакадалары белҽн 

җиһазландырылырга мҿмкин. 

2.11.26.1. Мҽйданчыкларның түшҽмҽсен транспорт йҿри торган юл 

тҿшҽмҽсенҽ аналогик рҽвештҽ түшҽүне проектларга. 

2.11.26.2. Мҽйданчык түшҽмҽсенең юл белҽн тоташкан урынын борт 

ташын җҽймичҽ бер дҽрҽҗҽдҽ, газон белҽн тоташкан урынын ҽлеге 

Кагыйдҽлҽрнең 2.4.3 пунктына туры китереп ясарга. 

2.11.26.3. Мҽйданчыклардагы бүленеш элементлары тамгалар (ак 

полосалар), яшеллҽндерелгҽн полосалар (газоннар), контейнер яшеллеге 

рҽвешендҽ ясалырга мҿмкин. 

2.12. Җҽяүле коммуникациялҽре. 

2.12.1. Җҽяүле коммуникациялҽре җҽяүлелҽр ҿчен юл һҽм авыл җирлеге 

территориясендҽ хҽрҽкҽт итүне тҽэмин итҽ. Җҽяүле коммуникациялҽренҽ 

түбҽндҽгелҽр кертелҽ: тротуарлар, аллеялар, кечкенҽ юллар, сукмаклар. Җҽяүле 

коммуникациялҽрен проектлаганда торак пункты территориясендҽ 

түбҽндҽгелҽрне тҽэмин итҽргҽ киңҽш ителҽ: транспорт коммуникациялҽре 

белҽн кисешкҽн урыннарның минималь булуын, җҽяүле коммуникациялҽренең 

ҿзлексезлеген, кешелҽргҽ, инвалидларны һҽм халыкның азмобильлекле 

тҿркемнҽрен дҽ кертеп, куркынычсыз, каршылыксыз һҽм җайлы рҽвештҽ 

хҽрҽкҽт итү мҿмкинлеген. Җҽяүле коммуникациялҽре системасында тҿп һҽм 

ярдҽмче җҽяүле элемтҽлҽрен аерып чыгарырга киңҽш ителҽ. 

2.12.2. Җҽяүле коммуникациялҽрен проектлаганда буйдан-буйга 

авышлыкны 60%тан артмаган дҽрҽҗҽдҽ, аркылы авышлыкны (бер кыеклы яки 

ике кыеклы) оптималь булганда – 20%, минималь булганда – 5%, 

максималь булганда – 30% дҽрҽҗҽсендҽ билгелҽргҽ. Инвалид коляскалары 

белҽн йҿрүне тҽэмин итүне исҽпкҽ алып, җҽяүле коммуникациялҽренең 



авышлыгы түбҽндҽгелҽрдҽн артмаска тиеш: буйдан-буйга – 50%, аркылы – 

20%. 30-60% авыш булган җҽяүле коммуникациялҽрендҽ һҽр 100 м артмаган 

ешлыкта кимендҽ 5 м озынлыгындагы яссы урыннар ясарга кирҽк. Рельеф 

шартларына бҽйле рҽвештҽ югарыда аталган авышлык дҽрҽҗҽлҽрен саклау 

мҿмкин булмаса, баскычлар һҽм пандуслар урнаштыруны күздҽ тотарга киңҽш 

ителҽ. 

2.12.3. Тротуарларны киңҽйтү зарурлыгы булган очракта, янҽшҽ торучы 

тҿзелмҽлҽр составында җҽяүле галереялҽрен ясарга мҿмкин. 

Тҿп җҽяүле коммуникациялҽре  

2.12.4. Тҿп җҽяүле коммуникациялҽре торак, иҗтимагый, җитештерү һҽм 

башка тҿрле биналарны җҽмҽгать транспорты тукталышлары, мҽдҽни-

кҿнкүреш хезмҽтлҽре күрсҽтүче учреждениелҽр, рекреация территориялҽре 

белҽн бҽйлҽнешен, шулай ук иҗтимагый зоналар һҽм рекреация объектлары 

составында тҿп тартылыш пунктлары арасында бҽйлҽнешне тҽэмин итҽ. 

2.12.5. Тҿп җҽяүле коммуникациялҽрен трассалау урамнар һҽм юллар 

(тротуарлар) буйлап яки аларга бҽйсез рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырылырга мҿмкин. 

Тҿп җҽяүле коммуникациялҽренең киңлеген, ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 3 нче 

кушымтасына туры китереп, «пик» сҽгатьлҽрендҽ җҽяүлелҽрнең хҽрҽкҽт итү 

тизлегенҽ һҽм бер хҽрҽкҽт полосасының үткҽрүчҽнлек мҿмкинлегенҽ карап 

исҽплҽргҽ киңҽш ителҽ. Җҽяүле коммуникациялҽрен трассалауны тартылыш 

пунктлары арасындагы иң кыска юнҽлешлҽр буенча (рекреация юлларыннан 

тыш) яки ҽлеге юнҽлешкҽ карата 30° чамасы почмагында гамҽлгҽ ашырырга 

киңҽш ителҽ. 

2.12.6. Җҽяүле коммуникациялҽренең транспорт юллары белҽн кисешкҽн 

барлык очракларында да бордюр пандусларын урнаштырырга киңҽш ителҽ. 

Җҽяүле коммуникациялҽрендҽ баскычлар, пандуслар, кечкенҽ басмалар 

урнаштырганда ҽлеге элементларның бердҽй үткҽрү сҽлҽтен тҽэмин итҽргҽ 

киңҽш ителҽ. Гамҽлдҽге җҽяүле коммуникациялҽрен һҽм аларга тоташучы 

газоннарны автотранспорт чараларын туктату һҽм кую урыннары буларак 

файдаланырга рҿхсҽт ителми. 

2.12.7. Тҿп җҽяүле коммуникациялҽре буйлап урнашкан утыртмалар, 

биналар, биналарның чыгып тора торган элементлары һҽм техник җайланмалар 

кечкенҽ юлларның киңлеген кыскартырга тиеш түгел, шулай ук юл ҿслегеннҽн 

ирекле тирҽлекнең минималь биеклеге 2 м тигез булуын күздҽ тотарга кирҽк.  

2.12.8. Ныклап тҿзелмҽгҽн стационар булмаган корылмалар 

урнаштырылган очракта, җҽяүле коммуникациялҽренең гомуми киңлеге җҽяүле 

ҿлеше киңлегеннҽн, корылманы урнаштыру ҿчен аерып чыгарыла торган урын 

киңлегеннҽн һҽм килүчелҽр һҽм сатып алучылар ҿчен билгелҽнгҽн буфер 

зонасы (кимендҽ 0,75 м) киңлегеннҽн туплана.  

2.12.9. Рекреация басымы бер гектарга 100 кешедҽн артык тҽшкил иткҽн 

рекреация объектлары составында тҿп җҽяүле коммуникациялҽрен эскҽмиялҽр 

һҽм чүп савытлары урнаштыру мҽйданчыклары белҽн тҽэмин итҽргҽ киңҽш 

ителҽ, соңгылары һҽр 100 м артмаган ешлыкта урнаштырыла. Мҽйданчык, 

кагыйдҽ буларак, җҽяүле юлларына тоташып торырга, кимендҽ 120 см 



тирҽнлектҽ булырга тиеш, эскҽмия утыргычының тышкы кырыеннан җҽяүле 

юлына кадҽрге аралык – кимендҽ 60 см. Мҽйданчык озынлыгын, иң ҽзе 

дигҽндҽ, бер эскҽмия, ике чүп савыты (чүп ҿчен кечкенҽ контейнерлар) 

урнаштыруга исҽплҽргҽ, шулай ук коляскада йҿрүче инвалид ҿчен урыннар 

(эскҽмия белҽн янҽшҽдҽ кимендҽ 85 см киңлегендҽ буш урын) калдырырга 

киңҽш ителҽ. 

2.12.10. Тҿп җҽяүле коммуникациялҽре территориялҽрендҽ территорияне 

тҿзеклҽндерү элементларының зарури исемлеге: түшҽмҽлҽрнең каты тҿрлҽре, 

ҿслеклҽрне тоташтыру элементлары, чүп савытлары яки чүп җыю ҿчен кечкенҽ 

контейнерлар, яктырту җайланмалары, эскҽмиялҽр (рекреация 

территориялҽрендҽ). 

2.12.10.1. Тҿп җҽяүле коммуникациялҽре түшҽмҽлҽренҽ һҽм 

конструкциялҽренҽ карата талҽплҽрне аларның сезон ҽйлҽнҽсе 

эксплуатациялҽнү мҿмкинлегеннҽн чыгып билгелҽргҽ, ҽ 2,25 м һҽм аннан 

зуррак киңлектҽ булганда – махсус транспорт чараларының эпизодик килүенҽ 

карап. Плитҽлҽр белҽн түшҽүне күздҽ тотарга киңҽш ителҽ. Нигез 

күперчеклҽренең һҽм террасаларның югарыгы кырый сызыгында урнашкан 

җҽяүле коммуникациялҽренең коймаларын ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 2.1.7 

пунктына туры китереп проектларга. 

2.12.10.2. Ныклап тҿзелмҽгҽн стационар булмаган корылмаларны 

урнаштырырга мҿмкин. 

Ярдҽмче җҽяүле коммуникациялҽре  

2.12.11. Ярдҽмче җҽяүле коммуникациялҽре, кагыйдҽ буларак, 

территориядҽге урын (мҽйданчыклар) чиклҽрендҽ тҿзелмҽ һҽм тҿзеклҽндерү 

элементлары арасында бҽйлҽнеш булдыра, шулай ук рекреация объектлары 

(сквер, бульвар, парк, урман-парк) территориясендҽ хҽрҽкҽт итүне тҽэмин итҽ. 

Ярдҽмче җҽяүле коммуникациялҽренең киңлеге гадҽттҽ 1,0-1,5 м тирҽсендҽ 

билгелҽнҽ. 

2.12.12. Ярдҽмче җҽяүле коммуникациялҽре территориясендҽ 

тҿзеклҽндерү элементларының зарури исемлеге түшҽмҽлҽрнең тҿрле тҿрлҽрен 

үз эченҽ ала. 

2.12.12.1. Торак пункты скверларындагы, бульварларындагы, 

бакчаларындагы юлларга тоташу элементлары белҽн түшҽмҽнең каты тҿрлҽрен 

карарга киңҽш ителҽ. Плитҽлҽр белҽн ныгытырга киңҽш ителҽ. 

2.12.12.2. Эре рекреация объектларындагы (парклар, урман-парклар) 

юлларга йомшак яки катнаш тҿрдҽге түшҽмҽлҽрне түшҽргҽ, җҽяүле 

сукмакларын табигый грунт түшҽмҽсеннҽн ясарга киңҽш ителҽ. 

2.13. Транспорт үтү юллары. 

2.13.1. Транспорт үтү юллары – биналар һҽм кварталлар территориялҽре 

эчендҽге урыннар, эре рекреация объектлары, җитештерү һҽм иҗтимагый 

зоаналар белҽн ике арада транспорт бҽйлҽнешен, шулай ук торак пунктындагы 

урам-юл челтҽре белҽн бҽйлҽнеш тҽэмин итҽ торган транспорт 

коммуникациялҽре системасы элементлары. 

2.13.2. Транспорт үтү юлларын проектлауны СНиП 2.05.02 исҽпкҽ алып 



башкарырга. Транспорт үтү юлларын проектлаганда янҽшҽ территориялҽрнең 

ландшафтын һҽм экологик торышын саклауны яки яхшыртуны тҽэмин итҽргҽ 

кирҽк. 

2.13.3. Велосипедта йҿрү юлларын комплекслы тҿзеклҽндерү 

элементларының зарури исемлегенҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: түшҽмҽнең каты тҿре, 

велосипед юлының янҽшҽ территориялҽргҽ тоташу элементлары. 

2.13.3.1. Урамнар һҽм юллар буйлап урнаштырыла торган велосипед 

юлларында яктыртуны тҽэмин итҽргҽ кирҽк, ҽ рекреация территориялҽрендҽ – 

велосипед юллары буйлап яшеллҽндерергҽ. 

2.13.3.2. Юллар буйлап утыртылган утыртмалар юл габаритларын 

кыскартырга тиеш түгел, юл ҿслегеннҽн ирекле тирҽлек биеклеге кимендҽ 2,5 м 

тҽшкил итҽргҽ тиеш. Эре рекреациялҽр составында велосипед юллары 

трассаларында техник хезмҽт күрсҽтү пунктын урнаштырырга киңҽш ителҽ. 

 

3 БҮЛЕК. 

 ИҖТИМАГЫЙ БИЛГЕЛҼНЕШТҼГЕ 

ТЕРРИТОРИЯЛҼРНЕ ТҾЗЕКЛҼНДЕРҮ 

 

3.1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр. 

3.1.1. Иҗтимагый билгелҽнештҽге территориялҽрдҽ тҿзеклҽндерүне 

нормага салу объектлары булып түбҽндҽгелҽр тора: торак пунктындагы 

иҗтимагый тирҽлеклҽр, иҗтимагый тҿзелмҽ урыннары һҽм зоналары, алар 

тҿрле бҽйлҽнешлҽрдҽ авыл җирлегендҽ иҗтимагый территориялҽрнең барлык 

тҿрлҽрен формалаштыра: авыл җирлегенең торак пункты үзҽге, күпфункцияле, 

магистраль буе һҽм махсуслаштырылган иҗтимагый зоналары. 

3.1.2. Тҿзеклҽндергҽндҽ иҗтимагый билгелҽнеш территориялҽрендҽ 

түбҽндҽгелҽрне тҽэмин итҽргҽ: визуаль кабул итү ҿчен территориялҽрнең ачык 

һҽм үткҽрүчҽн булуын (каты коймалар булмавын), халыкка каршылыксыз 

хҽрҽкҽт итү шартларын (азмобильлекле тҿркемнҽрне дҽ кертеп), тарихи 

барлыкка килгҽн планлаштыру структурасын һҽм тҿзелмҽ масштабын саклап 

тоту алымнарының, торак пунктындагы ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит белҽн тҿзеклҽндерү 

элементларының стиль буенча бердҽмлегенҽ ирешүне. 

3.2. Иҗтимагый тирҽлеклҽр. 

3.2.1. Авыл җирлегендҽге иҗтимагый тирҽлеклҽр җҽяүле 

коммуникациялҽрен, җҽяүле зоналарын, кешелҽр актив килҽ торган иҗтимагый 

тҿзелмҽ урыннарын, торак пункты составында урнашкан яшеллҽндерү 

урыннарын, магистраль буе һҽм күпфункцияле зоналарны, торак пунктлары 

үзҽклҽрен үз эченҽ ала. 

3.2.1.1. Җҽяүле коммуникациялҽре һҽм җҽяүле зоналары җҽяүлелҽргҽ юл 

һҽм торак пункты территориясе буенча хҽрҽкҽт итүне тҽэмин итҽ (ҽлеге 

Кагыйдҽлҽрнең 2.13, 7.2 һҽм 7.3 пунктлары). 

3.2.1.2. Кешелҽр актив йҿри торган режимлы иҗтимагый тҿзелмҽ 

объектлары – болар сҽүдҽ, мҽдҽният, сҽнгать, мҽгариф һ.б. учреждениелҽр, 

җирле ҽһҽмияттҽге объектлар; алар объект территориясе каршында аерып 



чыгарып, яисҽ аннан башка гына оештырылырга мҿмкин, бу очракта ҽлеге 

урын чиклҽрендҽ тҿзелгҽн биналарның һҽм корылмаларның тышкы аскы 

контуры белҽн туры килерлек итеп билгелҽнҽ. 

3.2.1.3. Авыл җирлегендҽ иҗтимагый тирҽлек территориялҽрендҽ 

яшеллҽндерү урыннары чҽчҽклеклҽр, газоннар, берҽн-сҽрҽн, тҿркем-тҿркем, 

рҽт-рҽт утыртмалар, яшеллҽндерүнең вертикаль, күп яруслы, мобиль 

формалары рҽвешендҽ проектлана. 

3.2.2. Авыл җирлегендҽ иҗтимагый тирҽлек территориясендҽ 

тҿзеклҽндерү элементларының зарури исемлегенҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: плитҽ 

белҽн ныкландырылган рҽвештҽге каты түшҽмҽ тҿрлҽре, ҿслеклҽрне тоташтыру 

элементлары, яшеллҽндерү, эскҽмиялҽр, чүп савытлары һҽм чүп ҿчен кечкенҽ 

контейнерлар, урамдагы техник җайланмалар, яктырту җайланмалары, 

архитектура-декоратив яктырту җайланмалары, мҽгълүмат күрсҽткечлҽре, 

яшеллҽндерү урыннарын яклау элементлары (металл коймалар, түшҽмҽлҽрнең 

махсус тҿрлҽре һ.б.). 

3.2.2.1. Иҗтимагый тирҽлеклҽр территориясендҽ декоратив-кулланма 

сҽнгать ҽсҽрлҽрен, декоратив су җайланмаларын урнаштырырга киңҽш ителҽ. 

3.2.2.2. Җҽяүле зоналары һҽм коммуникациялҽре территориялҽрендҽ 

тышкы реклама, ныклап тҿзелмҽгҽн стационар булмаган ваклап сҽүдҽ итү, 

кҿнкүреш хезмҽтлҽре күрсҽтү һҽм туклану корылмаларын урнаштырырга 

мҿмкин. 

3.2.2.3. Иҗтимагый тҿзелмҽлҽр урнашкан территориядҽ (объект 

территориялҽре булганда) коймалар һҽм тышкы реклама чараларын 

урнаштырырга мҿмкин.  

3.3. Иҗтимагый тҿзелмҽ урыннары һҽм махсуслаштырылган зоналар.  

3.3.1. Иҗтимагый тҿзелмҽ урыннары (ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 3.2.1.2 

пунктында каралганнардан тыш) – ул килү чиклҽнгҽн яки ябык булган 

режимдагы иҗтимагый учреждение җирлҽре: хакимият органнары һҽм 

идарҽлҽр, хастаханҽлҽр һҽм шуңа охшаш объектлар. Алар объект янҽшҽсендҽге 

территорияне аерып алып та, аннан башка да оештырылырга мҿмкин, бу 

очракта ҽлеге урын чиклҽрен тҿзелгҽн биналарның һҽм корылмаларның тышкы 

аскы контуры белҽн туры килҽ торган итеп билгелҽргҽ кирҽк.  

3.3.1.1. Иҗтимагый тҿзелмҽ  урыннарын һҽм андагы махсуслаштырылган 

зоналарны тҿзеклҽндерүне проект биременҽ һҽм тармак билгелҽнешенҽ туры 

китереп проектларга. 

3.3.2. Иҗтимагый тҿзелмҽ урыннарында (объект каршында 

территориялҽр булганда) һҽм иҗтимагый тҿзелмҽлҽрнең махсуслаштырылган 

зоналары территориялҽрендҽ территорияне тҿзеклҽндерү элементларының 

зарури исемлеге түбҽндҽгелҽрне үз эченҽ ала: түшҽмҽлҽрнең каты тҿрлҽре, 

ҿслеклҽрне тоташтыру элементлары, яшеллҽндерү, чүп савытлары яки чүп җыю 

ҿчен кечкенҽ контейнерлар, яктырту җайланмалары, учреждениелҽрнең 

мҽгълүмат күрсҽткечлҽре. Килгҽн кешелҽрне кабул итүгҽ бҽйле билгелҽнештҽге 

учреждениелҽр ҿчен зарури рҽвештҽ эскҽмиялҽр урнаштыруны күздҽ тотарга. 

3.3.2.1. Коймалар, тышкы реклама чараларын урнаштырырга мҿмкин. 



 

4 БҮЛЕК.  

ТОРАК БИЛГЕЛҼНЕШТҼГЕ ТЕРРИТОРИЯЛҼРНЕ  

ТҾЗЕКЛҼНДЕРҮ 
 

4.1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр.  

4.1.1. Торак билгелҽнешендҽге территориялҽрдҽ тҿзеклҽндерүне нормага 

салу объектлары булып түбҽндҽгелҽр тора: иҗтимагый тирҽлеклҽр, тораклар 

урнашкан, балалар бакчалары, мҽктҽплҽр тҿзелгҽн, автотранспорт чараларын 

даими һҽм вакытлыча саклау урыннары, алар тҿрле бҽйлҽнешлҽрдҽ торак 

тҿркемнҽр, микрорайоннар, торак районнар формалаштыра. 

4.2. Иҗтимагый тирҽлеклҽр. 

4.2.1. Торак билгелҽнешендҽге территориялҽрдҽ иҗтимагый тирҽлеклҽр 

җҽяүле коммуникациялҽре, торак тҿркемнҽренҽ, микрорайоннарга, торак 

районнарга хезмҽт күрсҽтүче учреждениелҽр урнашкан урыннар һҽм уртак 

файдаланудагы яшел территориялҽр системасыннан формалаша. 

4.2.2. Торак тҿркемнҽренҽ, микрорайоннарга, торак районнарга хезмҽт 

күрсҽтүче учреждениелҽр аларга керҽ торган урыннарда мҽйданчыклар белҽн 

җиһазлана. Килүчелҽр саны күп булган хезмҽт күрсҽтүче учреждениелҽр 

(кибетлҽр, базарлар, поликлиникалар) ҿчен объектлар янында автокую 

урыннары коруны күздҽ тотарга.  

4.2.3. Җҽяүле коммуникациялҽре территориясендҽ һҽм хезмҽт күрсҽтүче 

учреждениелҽр урнашкан урында тҿзеклҽндерү элементларының зарури 

исемлеге түбҽндҽгелҽрне үз эченҽ ала: түшҽмҽлҽрнең каты тҿрлҽре, ҿслеклҽрне 

тоташтыру элементлары, чүп савытлары, чүп җыю ҿчен кечкенҽ контейнерлар, 

яктырту җайланмалары, мҽгълүмат күрсҽткечлҽр. 

4.2.3.1. Плитҽлҽр белҽн ныкландырылган рҽвештҽ каты түшҽмҽ тҿрлҽрен, 

шулай ук мобиль яшеллҽндерүне, урамдагы техник җайланмалар, эскҽмиялҽр 

урнаштыруны күздҽ тотарга киңҽш ителҽ. 

4.2.3.2. Тышкы реклама чараларын, ныклап тҿзелмҽгҽн стационар 

булмаган корылмаларны урнаштырырга мҿмкин. 

4.2.4. Уртак файдаланудагы яшеллҽндерелгҽн территориялҽрне торак 

тҿркемнҽрен, микрорайоннарны, торак районнарны яшеллҽндерүнең бердҽм 

системасы рҽвешендҽ формалаштырырга кирҽк. Яшеллҽндерү системасы 

җҽяүле һҽм транспорт коммуникациялҽре (газоннар, рҽтлҽп утыртылган агачлар 

һҽм куаклыклар) буйлап утыртылган яшел утыртма җирлҽрен, торак тҿзелгҽн 

урыннардан читтҽге яшеллҽндерелгҽн мҽйданчыкларны (спорт, спорт-уен, 

этлҽр йҿртү урыны һ.б.), рекреация объектларын (скверлар, бульварлар, 

бакчалар) үз эченҽ ала. 

4.3. Тораклар тҿзелгҽн урыннар. 

4.3.1. Торак тҿзелгҽн урыннарны тҿзеклҽндерүне йорт яны 

территориясеннҽн күмҽк яки аерым куллану холкын исҽпкҽ алып проектларга.  

4.3.2. Торак тҿзелгҽн урын территориясендҽ йорт яны территориясе күмҽк 

файдаланганда (күпфатирлы тҿзелеш) түбҽндҽгелҽрне күздҽ тотарга: транспорт 



үтү юлын (транспорт үтү юлларын), җҽяүле коммуникациялҽрен (тҿп, ярдҽмче), 

мҽйданчыкларны (мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балалар ҿчен уен, ҿлкҽннҽр ҿчен ял 

мҽйданчыклары, чүп җыю савытларын урнаштыру урыннары, килүче-китүче 

транспортларны туктату урыннары, керү тҿркемнҽре каршындагы 

мҽйданчыклар), яшеллҽндерелгҽн территориялҽрне. Ҽгҽр ҽлеге урын 

территориясенең күлҽме мҿмкин итсҽ, ҽлеге урын чиклҽрендҽ спорт 

мҽйданчыкларын һҽм мҽктҽп яшендҽге балалар ҿчен уен мҽйданчыкларын, 

этлҽрне йҿртү мҽйданчыкларын урнаштырырга рҿхсҽт ителҽ. 

4.3.3. Күмҽк файдаланудагы торак тҿзелгҽн урын территориясендҽ 

тҿзеклҽндерү элементларының зарури исемлеге түбҽндҽгелҽрне үз эченҽ ала: 

транспорт үтү юлларының каты түшҽмҽ тҿрлҽрен, мҽйданчыкларның тҿрле 

түшҽмҽ тҿрлҽрен (ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 2.12 бүлекчҽсе), ҿслеклҽрне тоташтыру 

элементларын, мҽйданчыкларның җиһазланышын, яктырту җайланмаларын. 

4.3.3.1. Тораклар урнашкан урынны яшеллҽндерүне торак йортның нигез 

күперчеге белҽн транспорт үтҽ торган юл арасында (йорт яны яшеллек 

полосалары), транспорт үтү юлы белҽн ҽлеге урынның тышкы чиклҽре 

арасында формалаштырырга: йорт яны полосаларында – чҽчҽклеклҽр, газоннар, 

үрелеп үсҽ торган үсемлеклҽр, куаклыкларның җыйнак тҿркемнҽре, биек 

булмаган аерым торучы агачлар; ҽлеге урынның калган территориясендҽ – 

яшеллҽндерүнең ирекле композициялҽре һҽм тҿрле алымнары. 

4.3.3.2. Тораклар тҿзелгҽн урынны коймалап алырга мҿмкин, ҽгҽр ул 

урамнар буйлап тораклар тҿзелгҽн урыннарның урнашу шартларына каршы 

килмҽсҽ. 

4.3.3.4. Тораклар тҿзелгҽн урыннарда реконструкциялҽнҽ торган 

территориялҽрдҽ авыру һҽм зҽгыйфь агачларны алып атуны, сҽламҽт агачларны 

яклауны һҽм декоратив бизҽүне, планлаштырылмаган тҿзелмҽлҽрне 

(складларны, сарайларны, стихияле барлыкка килгҽн гаражларны, шул исҽптҽн 

«Ракушка» тибындагыларын) юкка чыгарыруны күздҽ тотарга, 

тҿзеклҽндерүнең ҽхлакый һҽм физик яктан искергҽн элементларын 

алмаштырырга киңҽш ителҽ. 

4.5. Автотранспорт чараларын озакка һҽм кыска вакытка саклау 

урыннары. 

4.5.1. Автотранспорт чараларын озакка һҽм кыска вакытка саклау 

урыннарында түбҽндҽгелҽрне күздҽ тотарга: гаражлар яки тукталышлар, 

мҽйданчыклар (туплый торган), керү һҽм чыгу юллары, җҽяүле юллары 

корырга. Автотранспорт чараларын озакка һҽм кыска вакытка саклау 

урыннарына килҽ торган юлларны җҽяүле юлларының тҿп юнҽлешлҽре белҽн 

кисешми торган итеп урнаштырырга.  Автотранспорт чараларын озакка һҽм 

кыска вакытка саклау урыннары аша узучы транзит җҽяүле юллары 

оештырылуына юл куймаска. Автотранспорт чараларын озакка һҽм кыска 

вакытка саклау урынын калган территориядҽн кимендҽ 3 м киңлегендҽге яшел 

утыртмалар полосасы белҽн изоляциялҽргҽ. Керү һҽм чыгу юлларында 

тротуарларның һҽм газоннарның бортлары, кагыйдҽ буларак, кимендҽ 8 м 

радиуслы итеп түгҽрҽклҽнеп торырга тиеш.  



4.5.2. Автотранспорт чараларын озакка һҽм кыска вакытка саклау 

урынында тҿзеклҽндерү элементларының зарури исемлегенҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: 

түшҽмҽлҽрнең каты тҿрлҽре, ҿслеклҽрне тоташтыру элементлары, коймалар, 

чүп савытлары яки чүп җыю ҿчен кечкенҽ контейнерлар, яктырту 

җайланмалары, мҽгълүмат җайланмалары (күрсҽткечлҽр). 

4.5.2.1. Җҽяүле юлларында юл ҿслегенҽ тҿшү урынын – бордюрлы пандус 

(бер урынга кимендҽ берне) карарга кирҽк. 

4.5.2.2. Ҽлеге урын чиклҽре буйлап фитонцидлык дҽрҽҗҽсе югары булган 

биек үсҽ торган куе куаклык һҽм агач утыртмаларын формалаштырырга кирҽк. 

4.5.3. Автотранспорт чараларын озакка һҽм кыска вакытка саклау ҿчен 

туры һҽм аз күлҽмдҽ авышлыклы түбҽле, күпкатлы торак һҽм иҗтимагый 

тҿзелмҽдҽ урнаштырылган корылмаларның түбҽлҽрен яшеллҽндерү каралырга 

мҿмкин. Түбҽне яшеллҽндергҽндҽ чҽчҽклҽр белҽн бизҽү киңҽш ителҽ, аның 

мҽйданы түбҽне яшеллҽндерү мҽйданының кимендҽ 10%ын тҽшкил итҽргҽ 

тиеш, шулай ук яссы тамыр системалы агачлар һҽм куаклыклар утырту киңҽш 

ителҽ. 

4.5.4. Ныклап тҿзелмҽгҽн стационар булмаган гараж корылмаларында 

автомобиль саклау ҿчен билгелҽнгҽн территория урыннарын юлларны һҽм 

транспорт үтү юлларын каты түшҽмҽ тҿрлҽре белҽн җиһазлап, яктырту 

җайланмалары белҽн тҿзеклҽндерергҽ. Гараж корылмаларын яки 

бүлемтеклҽрен, яшеллҽндерү элементлары белҽн һҽм коймалар урнаштырып, 

унификацияле итеп күздҽ тотарга. 

 

5 БҮЛЕК.  

РЕКРЕАЦИЯ БИЛГЕЛҼНЕШЕНДҼГЕ ТЕРРИТОРИЯЛҼРНЕ 

ТҾЗЕКЛҼНДЕРҮ 

 

5.1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр.  

5.1.1. Рекреация билгелҽнешендҽге территориялҽрдҽ тҿзеклҽндерүне 

нормага салу объектлары булып рекреация объектлары тора – махсус 

сакланучы табигый территория зоналарындагы территориялҽрнең бер ҿлеше: ял 

зоналары, парклар, бакчалар, бульварлар, скверлар. Рекреация объектларын 

тҿзеклҽндерүне проектлау ҽлеге территория ҿчен билгелҽнгҽн хуҗалык 

эшчҽнлеге режимнарына туры китереп башкарылырга тиеш. 

5.1.2. Бакча-парк сҽнгате, тарих һҽм архитектура һҽйкҽллҽрен 

тҿзеклҽндерү аларның тарихи йҿзен реконструкциялҽүне яки реставрациялҽүне, 

планлаштыруны, яшеллҽндерүне үз эченҽ ала, үсемлеклҽр ассортиментын 

булдыруны да кертеп. Парк территориясен тҿзеклҽндерү элементлары белҽн 

җиһазлауны һҽм тҽэмин итүне ул урнашкан территориянең тарихи-мҽдҽни 

регламентына (булган очракта) туры китереп проектларга киңҽш ителҽ. 

5.1.3. Рекреация объектларын планлаштыру структурасы территориянең 

шҽһҽр тҿзелеше, вазыйфаи һҽм табигый үсенчҽлеклҽренҽ туры килергҽ тиеш. 

Тҿзеклҽндерүне проектлаганда табигатьне саклау факторларына ҿстенлек 

бирергҽ: эре рекреация объектлары ҿчен – ландшафтның табигый, гадҽти 



холкын бозмаска; кече рекреация объектлары ҿчен (скверлар, бульварлар, 

бакчалар) – утыртмаларны актив тҽрбиялҽп торырга; барлык тҿр рекреация 

объектлары ҿчен – торак пунктындагы югары техноген һҽм рекреация 

басымнарыннан сакларга. 

5.1.4. Рекреация объектларын реконструкциялҽгҽндҽ түбҽндҽгелҽрне 

күздҽ тотарга: 

– урман-парклар ҿчен: тотрыклы вазыйфалау сҽлҽтенҽ ия экосистемалар 

булдыру, ландшафтларның һҽм утыртмаларның кыйммҽтенҽ карап, чик 

дҽрҽҗҽдҽге рекреация басымын, файдалану режимнарын билгелҽп, 

территорияне вазыйфаи зоаналарга бүлү һҽм урман-паркның тҿрле зоналары 

ҿчен тҿзеклҽндерү чараларын уздыру; 

– парклар һҽм бакчалар ҿчен: планлаштыру структурасын 

реконструкциялҽү (мисал ҿчен, юл-сукмак челтҽре тыгызлыгын үзгҽртү), 

утыртмалар тыгызлыгы арткан урыннарны сирҽклҽү, авыру, карт, декоратив 

булмаган агачларны һҽм азкыйммҽтле тҿрлҽргҽ караган үсемлеклҽрне алып ату, 

аларны декоратив-яфраклы һҽм матур чҽчҽк атучы агач һҽм куаклык 

формалары белҽн алмаштыру, ял мҽйданчыклары, балалар мҽйданчыклары 

оештыру; 

– скверлар ҿчен: катлаулы вертикаль структуралы тҿркемнҽр һҽм чҽчҽк 

түтҽллҽре формалаштыру, авыру, карт һҽм декоратив булмаган агачларны 

кисҽргҽ, юл кырые белҽн иң якында урнашкан агачлар рҽте белҽн ике арада 

аралык булдырырга һҽм аны арттырырга, куркыныч зонасыннан читтҽ махсус 

утырту һҽм карап тоту технологиялҽрен кулланып, барыннан бигрҽк, зур 

агачлар утыртырга. 

5.1.5. Рекреация билгелҽнешендҽге территориялҽрдҽ инженер 

коммуникациялҽрен проектлауны территориянең экологик үзенчҽлеклҽрен 

исҽпкҽ алып, башлыча җир асты тонельлҽрендҽ яки рекреация объектын уратып 

башкарырга. 

5.2. Ял зоналары.  

5.2.1. Ял зоналары – актив массакүлҽм ял итү, су коену һҽм рекреация 

оештыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җиһазландырылган территориялҽр. 

5.2.2. Сулыкларның яр буе ҿлешендҽ ял зоналарын проектлаганда 

комлыкның мҽйданы һҽм комлыкның яр буе линиялҽренең озынлыгы 

килүчелҽр санын исҽплҽп билгелҽнҽ. 

5.2.3. Ял зонасы территориясендҽ түбҽндҽгелҽрне урнаштырырга киңҽш 

ителҽ: килү юлы белҽн медицина хезмҽтлҽре күрсҽтү пунктын, коткару 

станциясен, җҽяүле юлларын, инженер җайланмаларын (эчҽ торган су белҽн 

тҽэмин итү һҽм су агызу, җир ҿслегендҽге пычранган агынтының сулыкка 

элҽгүеннҽн саклау). Медицина пунктын коткару станциясе белҽн янҽшҽ 

урнаштыралар һҽм «Медпункт» язуы белҽн яки ак фонда кызыл тҽре сурҽте 

белҽн, шулай ук – ашыгыч ярдҽм машинасына каршылыксыз үтеп керү ҿчен 

санитар транспортны парковкалау урыны белҽн җиһазлыйлар. Медпункт 

бинасы кимендҽ 12 кв. м. мҽйданда урнаштырыла, ул табигый һҽм ясалма 

яктыртыла, аның суүткҽргече һҽм бҽдрҽфе була.  



5.2.4. Ял зонасы территориясендҽ тҿзеклҽндерү элементларының зарури 

исемлегенҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: килү юлының каты түшҽмҽ тҿрлҽре, катнаш – 

юллар (плитҽ, газонга батырылган), яшеллҽндерү, эчҽ торган фонтанчыклар, 

эскҽмиялҽр, чүп савытлары, чүп ҿчен кече контейнерлар, комлык 

җайланмалары (кояштан ҽвеслеклҽр, ятаклар, чишенеп-киенү ҿчен кабинкалар), 

бҽдрҽф кабиналары. 

5.2.4.1. Яшеллҽндерүне проектлаганда түбҽндҽгелҽрне тҽэмин итҽргҽ 

киңҽш ителҽ:  

– ял зонасы мҽйданының кимендҽ 80%ыннан ким булмаган күлҽмдҽ үлҽн 

катламын, агач-куакларны һҽм яр буе үсемлеклҽрен сакларга;  

– сулык ярларын яшеллҽндерергҽ һҽм формалаштырырга (убылуга һҽм 

җимерелүгҽ дучар булган сҿзҽк урыннарда яр ныгыту поясы, текҽ тау 

битлҽрендҽ су тота торган пояслар – тҿп дренаж һ.б.); 

– ял зонасы территориясеннҽн башка максатларда (этлҽрне йҿртү, уен 

шҽһҽрлҽре, аттракционнар һ.б. кору ҿчен) файдалануга юл куймаска. 

5.2.4.2. Койма, урамдагы техник җайланмаларны («су», «туңдырма» сҽүдҽ 

арбалары) урнаштырырга мҿмкин. 

5.3. Парклар.  

5.3.1. Авыл җирлеге территориясендҽ торак районнары парклары 

проектлана. 

5.3.2. Торак район паркы гадҽттҽ торак район халкының актив һҽм тыныч 

ялын оештыру ҿчен билгелҽнҽ. Парк территориясендҽ түбҽндҽгелҽрне карарга 

кирҽк: аллеялар һҽм юллар системасын, мҽйданчыклар (балалар, тыныч һҽм 

актив ял, спорт). Парк территориясе янында яки аның составында торак 

районның спорт комплексы, балалар ҿчен спорт-уен комплекслары, роликларда 

йҿрү урыннары урнашырга мҿмкин. 

5.3.3. Торак район паркы территориясендҽ тҿзеклҽндерү элементларының 

зарури исемлегенҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: тҿп юлларда түшҽмҽлҽрнең каты 

тҿрлҽре, ҿслеклҽрне тоташтыру элементлары, яшеллҽндерү, эскҽмиялҽр, чүп 

савытлары һҽм чүп ҿчен кече контейнерлар, мҽйданчыкларга җиһазланышлар, 

яктырту җайланмалары. 

5.3.4. Торак район паркын яшеллҽндергҽндҽ уртача салкын Кҿнчыгыш 

һҽм Кҿньяк-Кҿнчыгыш климат зоналары ҿчен сыйфатлы булган үсемлек 

тҿрлҽреннҽн файдаланып, чҽчҽклҽр белҽн бизҽүне күздҽ тотарга киңҽш ителҽ. 

5.3.5. Парк территориясен коймалап алырга, урамдагы техник 

җайланмаларны («су», «туңдырма» сатучы арбаларны) һҽм ныклап тҿзелмҽгҽн 

стационар булмаган туклану корылмаларын (җҽйге кафеларны) урнаштырырга 

мҿмкин. 

5.4. Бакчалар.  

5.4.1. Торак пункты территориясендҽ бакчаларның түбҽндҽге тҿрлҽрен 

формалаштырырга киңҽш ителҽ: ял һҽм җҽяүлҽп йҿрү бакчалары, корылмалар 

каршындагы бакчалар, түбҽлҽрдҽге бакчалар һ.б. 

Ял һҽм җҽяүлҽп йҿрү бакчалары 

5.4.2. Ял һҽм җҽяүлҽп йҿрү бакчалары гадҽттҽ халыкның кыска вакытлы 



ялын оештыру ҿчен билгелҽнгҽн. Бакча территориясе буйлап транзит җҽяүле 

хҽрҽкҽте рҿхсҽт ителҽ. 

5.4.3. Кагыйдҽ буларак, ял һҽм җҽяүлҽп йҿрү бакчалары территориясендҽ 

тҿзеклҽндерү элементларының зарури исемлегенҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: плитҽ 

белҽн ныкландырылган рҽвештҽ юл түшҽмҽлҽренең каты тҿрлҽре, ҿслеклҽрне 

тоташтыру элементлары, яшеллҽндерү, эскҽмиялҽр, чүп савытлары, урамдагы 

техник җайланмалар («су», «туңдырма» арбалары), яктырту җайланмалары. 

5.4.3.1. Капламаның тҿрле тҿслҽр белҽн бирелешен куллануны, су 

җайланмаларын, декоратив-кулланма бизҽү элементларын, архитектура-

декоратив яктырту җайланмаларын урнаштыруны, яшеллҽндерүне пейзаж 

холкында формалаштыруны күздҽ тотарга киңҽш ителҽ. 

5.4.3.2. Койма, ныклап тҿзелмҽгҽн стационар булмаган туклану 

корылмаларын (җҽйге кафе) урнаштыруны күздҽ тотарга мҿмкин. 

Биналар һҽм корылмалар каршындагы бакчалар  

5.4.4. Биналар һҽм корылмалар каршындагы бакчалар гадҽттҽ иҗтимагый 

оешма биналары, тамаша учреждениелҽре һҽм иҗтимагый билгелҽнештҽге 

башка тҿрле биналар һҽм корылмалар каршысында формалаша. Бакчаның 

планлаштыру структурасы, кагыйдҽ буларак, объектка карата рациональ якын 

килүне һҽм килгҽн кешелҽрне тиз арада эвакуациялҽүне тҽэмин итҽргҽ тиеш. 

5.4.5. Бакчаны тҿзеклҽндерү элементларының зарури, киңҽш ителҽ һҽм 

рҿхсҽт ителҽ торган исемлеген ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 5.4.3 пунктына туры 

китереп кабул итҽргҽ киңҽш ителҽ. Яшеллҽндерү һҽм чҽчҽклҽр белҽн бизҽү 

алымнарын биналарның һҽм корылмаларның вазыйфаи билгелҽнешенҽ карап 

кулланырга киңҽш ителҽ: партерлы (репрезентатив, парад бакча), интерьерлы – 

ял мҽйданчыклары, ян декорациялҽр, чатырлар, ландшафт чҽчҽклеклҽре белҽн 

(тамаша учреждениелҽре каршындагы бакча). 

5.5. Скверлар.  

5.5.1. Скверлар гадҽттҽ кыска вакыт аралыгында ял итү, йҿреп керү, 

транзит җҽяүле хҽрҽкҽте ҿчен билгелҽнҽ. 

5.5.2. Сквер территориясендҽ тҿзеклҽндерү элементларының зарури 

исемлегенҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: юлларның һҽм мҽйданчыкларның каты 

түшҽмҽле тҿрлҽре, ҿслеклҽрне тоташтыру элементлары, яшеллҽндерү, 

эскҽмиялҽр, чүп савытлары яки чүп ҿчен кечкенҽ контейнерлар, яктырту 

җайланмалары, архитектура-декоратив яктырту җайланмалары. 

5.5.2.1. Юлларның ҿслеген ҿстенлекле рҽвештҽ плитҽ белҽн тышлау 

рҽвешендҽ проектларга, түшҽмҽне тҿрле тҿслҽр белҽн бирү чишелешен күздҽ 

тотарга, декоратив-кулланма бизҽклҽү элементларын, тҽбҽнҽк декоратив 

коймалар урнаштырырга киңҽш ителҽ. 

 

 

 

 

 

 



6 БҮЛЕК.  

СҼНҼГЫЙ БИЛГЕЛҼНЕШТҼГЕ ТЕРРИТОРИЯЛҼРНЕ 

ТҾЗЕКЛҼНДЕРҮ 

 

6.1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр.  

6.1.1. Сҽнҽгый билгелҽнештҽге территориялҽрдҽ тҿзеклҽндерүне 

проектлауга карата талҽплҽр ведомство нормативларында билгелҽнҽ. Сҽнҽгый 

билгелҽнеш территориялҽрендҽ тҿзеклҽндерүне нормага салу объектлары 

булып, кагыйдҽ буларак, сҽнҽгый тҿзелмҽ зоналарындагы иҗтимагый 

тирҽлеклҽр һҽм санитар-саклык зоналарының яшеллҽндерелгҽн зоналары тора.  

6.2. Яшеллҽндерелгҽн санитар-саклык зоналары территориялҽре.  

6.2.1. Сҽнҽгый билгелҽнеш территориялҽренең санитар-саклык зоналарын 

(ССЗ) яшеллҽндерү мҽйданы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 талҽплҽренҽ туры 

китереп, проект карарында билгелҽнергҽ тиеш. 

6.2.2. Кагыйдҽ буларак, ССЗ яшеллҽндерелгҽн территориялҽрен 

тҿзеклҽндерү элементларының зарури исемлегенҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: чиктҽш 

территориялҽр белҽн яшеллҽндерелгҽн урынның тоташу элементлары (борт 

ташы, терҽк диварчыклар һ.б.), утыртмаларны һҽм яшеллҽндерү урыннарын 

саклау элементлары. 

6.2.2.1. Яшеллҽндерүне бертҿрлелек һҽм бҿртонлылыкны чикли торган 

сҽнгатьле композициялҽр рҽвешендҽ формалаштырырга киңҽш ителҽ. 

 

7 БҮЛЕК.  

ТРАНСПОРТ ҺҼМ ИНЖЕНЕР КОММУНИКАЦИЯЛҼРЕ 

ТЕРРИТОРИЯЛҼРЕНДҼ ТҾЗЕКЛҼНДЕРҮ ОБЪЕКТЛАРЫ  

 

7.1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр.  

7.1.1. Торак пунктының транспорт коммуникациялҽре территориялҽрендҽ 

тҿзеклҽндерүне нормага салу объектлары булып кызыл линиялҽр чиклҽрендҽ 

торак пунктының урам-юл челтҽре (УЮЧ), тҿрле типлардагы җҽяүле кичүлҽре 

тора. Тҿзеклҽндерүне билгеле бер категориягҽ караган урамнар челтҽренҽ, 

аерым урамга яки мҽйданга, урамның яки мҽйданның бер ҿлешенҽ, транспорт 

корылмасына проектларга мҿмкин. 

7.1.2. Инженер коммуникациялҽре территориялҽрендҽ тҿзеклҽндерүне 

нормага салу объектлары булып магистраль челтҽрлҽрнең, инженер 

коммуникациялҽрнең сак-эксплуатация зоналары тора. 

7.1.3. Транспорт һҽм инженер коммуникациялҽре территориялҽрендҽ 

комплекслы тҿзеклҽндерүне СНиП 35-01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289,        

ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256 исҽпкҽ алып, халыкка куркынычсызлык 

шартларын тудырып һҽм чиктҽш территориялҽрне транспорт һҽм инженер 

коммуникациялҽре йогынтысыннан саклауны тҽэмин итеп проектларга кирҽк.  

7.2. Урамнар һҽм юллар.  

7.2.1. Торак пункты территориясендҽ урамнар һҽм юллар билгелҽнеше 

һҽм транспорт сыйфатламалары буенча район ҽһҽмиятендҽге магистраль 



урамнарга, җирле ҽһҽмияттҽге урамнарга һҽм юлларга бүленҽ. 

7.2.2. Урамнар һҽм юллар территориясендҽ тҿзеклҽндерү 

элементларының зарури исемлегенҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: юл ҿслегенең һҽм 

тротуарларның каты түшҽмҽ тҿрлҽре, ҿслеклҽрне тоташтыру элементлары, 

урамнар һҽм юллар буйлап яшеллҽндерү, куркыныч урыннарны коймалау, 

яктырту җайланмалары, юл хҽрҽкҽте буенча мҽгълүмат күрсҽткечлҽре (юл 

билгелҽре, тамгалар, светофор җайланмалары). 

7.2.2.1. Юл ҿслегенең тҿрлҽре һҽм реконструкциясе урамның 

категориясен исҽпкҽ алып һҽм куркынычсыз хҽрҽкҽт итүне тҽэмин итеп 

проектлана. Урамнарның һҽм юлларның түшҽмҽлҽре ҿчен киңҽш ителҽ торган 

материаллар ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 7 нче кушымтасында китерелде. 

7.2.2.2. Урамнарны һҽм юлларны яшеллҽндерүне проектлау ҿчен 

утыртмалардан җир асты коммуникациялҽре челтҽрлҽре һҽм урам-юл 

челтҽренең башка корылмаларына кадҽр, СНиПамнарга туры китереп, 

минималь аралык билгелҽнҽ. Агачларны түшҽмҽгҽ урнаштырырга мҿмкин. 

Борылышларда һҽм тукталышларда яшел утыртмалар урнаштыруны кҿйлҽнми 

торган хҽрҽкҽт булганда ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 7.4.2 пунктына туры китереп 

проектларга киңҽш ителҽ. Юлның кырый ҿлеше белҽн иң якындагы агачлар 

рҽте арасында буфер зонасын арттыруны күздҽ тотарга киңҽш ителҽ. Куркыныч 

зона чиклҽреннҽн читтҽ мондый объектлар ҿчен махсус үстерелҽ торган 

үсентелҽрне (ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ 2 нче кушымтаның 16 нчы таблицасы) 

утыртырга киңҽш ителҽ. 

7.2.2.3. Транспорт коммуникациялҽре территориясендҽге коймалар, 

гадҽттҽ, транспорт чараларының һҽм җҽяүлелҽрнең имин хҽрҽкҽт итүен 

оештыру ҿчен билгелҽнҽ. Урам-юл челтҽре коймаларын һҽм ясалма 

корылмаларны (эстакадалар, юлүткҽргечлҽр, күперлҽр һ.б.) ГОСТ Р 52289, 

ГОСТ 26804 туры китереп проектларга кирҽк. 

7.3. Мҽйданнар.  

7.3.1. Вазыйфаи билгелҽнеше буенча мҽйданнар түбҽндҽгелҽргҽ бүленҽ: 

тҿп (хакимият органнары биналары, иҗтимагый оешмалар каршында), объект 

янындагы (һҽйкҽллҽр, кинотеатрлар, музейлар, стадионнар, парклар, базарлар 

һ.б. каршында), иҗтимагый-транспорт (вокзаллар янында), мемориал 

(истҽлекле объектлар яки урыннар янында), транспортлар борылыш ясый 

торган мҽйданнар. Тҿзеклҽндерүне проектлаганда җҽяүле һҽм транспорт 

хҽрҽкҽтен, тҿп һҽм җирле транспорт агымнарын максималь мҿмкин булганча 

бүлүне тҽэмин итҽргҽ киңҽш ителҽ. 

7.3.2. Мҽйдан территориялҽренҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: юл ҿлеше, җҽяүле 

ҿлеше, яшеллҽндерү урыннары һҽм территориялҽре.  

7.3.3. Мҽйдан территориясендҽ тҿзеклҽндерү элементларының зарури 

исемлеген ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 7.2.2 пунктына туры китереп кабул итҽргҽ. 

Вазыйфаи билгелҽнешенҽ карап, мҽйданнарны тҿзеклҽндерүнең ҿстҽмҽ 

элементларын урнаштырырга киңҽш ителҽ: 

– тҿп, объект янҽшҽсендҽге, мемориал мҽйданнарда – монументаль-

декоратив сҽнгать ҽсҽрлҽрен, су җайланмаларын (фонтаннарны); 



– иҗтимагый-транспорт мҽйданнарында – тукталыш павильоннарын, 

ныклап тҿзелмҽгҽн стационар булмаган ваклап сҽүдҽ итү, туклану, кҿнкүреш 

хезмҽтлҽре күрсҽтү корылмаларын, тышкы реклама һҽм мҽгълүмат чараларын. 

7.3.3.1. Мҽйданның җҽяүле ҿлешендҽге түшҽмҽ тҿрлҽре махсус 

билгелҽнештҽге автомобильлҽр (янгын сүндерү, авария, җыештыру һ.б.) үтү, 

җиңел автомобильлҽрне вакытлыча туктап тору мҿмкинлеген күздҽ тотарга 

тиеш. 

7.3.3.2. Мҽйданның җҽяүлелҽр ҿлешендҽ автомобильлҽр үтҽргҽ һҽм 

вакытлыча туктап торырга мҿмкин булган урыннарны тҿс белҽн яки түшҽмҽ 

фактурасы белҽн, мобиль яшеллек (контейнерлар, гҿл чүлмҽклҽре), күчмҽ 

коймалар белҽн аерырга киңҽш ителҽ.  

7.3.3.3. Мҽйданны яшеллҽндергҽндҽ периметры буенча яшеллҽндерергҽ, 

утыртмаларны мҽйдан үзҽгендҽ урнаштырырга (сквер яки куркынычсызлык 

утравы), шулай ук ҽлеге алымнарны берлҽштерергҽ киңҽш ителҽ. Торак 

пунктының тарихи тирҽлеге яки барлыкка килгҽн тҿзелеш шартларында 

җыйнак һҽм (яки) мобиль яшеллҽндерү алымнарын кулланырга киңҽш ителҽ. 

Мҽйдан үзҽгендҽ куркынычсызлык утравын яшеллҽндерүне партер 

яшеллҽндерү яки биек агачлар рҽвешендҽ ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 7.4.2 пунктына 

туры китереп, машина йҿртүчелҽр ҿчен кирҽкле күренү почмагын исҽпкҽ алып 

гамҽлгҽ ашырырга киңҽш ителҽ. 

7.4. Җҽяүле кичүлҽре. 

7.4.1. Җҽяүле кичүлҽрен урамнар һҽм юллар белҽн тҿп җҽяүле 

коммуникациялҽре кисешкҽн урыннарда урнаштырырга киңҽш ителҽ. Җҽяүле 

кичүлҽре урамның юл ҿлеше белҽн бер дҽрҽҗҽдҽ (җир ҿстендҽ) проектлана. 

7.4.2. Кҿйлҽнми торган хҽрҽкҽт урамнарында җир ҿстендҽ җҽяүле 

кичүлҽрен урнаштырганда күренү очпочмагын тҽэмин итҽргҽ киңҽш ителҽ, 

аның зонасында тҿзелмҽлҽр, ныклап тҿзелмҽгҽн стационар булмаган 

корылмалар, реклама такталары урнаштырмаска, 0,5 м биегрҽк яшел 

утыртмалар утыртмаска кирҽк. Ҿчпочмак якларын түбҽндҽгечҽ кабул итҽргҽ 

киңҽш ителҽ: транспортка рҿхсҽт ителгҽн хҽрҽкҽт тизлеге сҽгатенҽ 40 чм 

булганда – 8x40 м; сҽгатенҽ 60 чм булганда – 10х50 м. 

7.4.3. Җир ҿстендҽ җҽяүле кичүлҽрен тҿзеклҽндерү элементларының 

зарури исемлегенҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: юл тамгасы, тротуар ҿслегеннҽн юл 

ҿслегенҽ тҿшү ҿчен пандуслар, яктырту җайланмалары. 

7.5. Транспорт, инженер коммуникациялҽренең техник зоналары, су 

саклау зоналары.  

7.5.1. Торак пункты территориясендҽ шҽһҽр тҿзелешен җайга салу 

линиялҽре белҽн бүленҽ торган техник (сак-эксплуатация) зоналарның 

түбҽндҽге тҿрлҽрен күздҽ тоталар: магистраль коллекторлар һҽм 

трубаүткҽргечлҽр, югары һҽм түбҽн кҿчҽнешле кабельлҽр, аз токлы кабельлҽр, 

югары вольт тапшыру линиялҽре. 

7.5.2. Магистраль трубаүткҽргечлҽрнең, югары, түбҽн кҿчҽнешле һҽм аз 

токлы кабельлҽрнең, югары вольт тапшыру линиялҽренең аерып чыгарылган 

техник (сак) зоналары территориясендҽ каты түшҽмҽ тҿрлҽре белҽн транспорт-



җҽяүле коммуникациялҽрен салу, яктырткыч җайланмалар, тышкы реклама һҽм 

мҽгълүмат чараларын урнаштыру, мҽйданчыклар (балалар, ял, автомобиль 

тукталышлары, чүп савытлары) кору, телҽсҽ нинди корылмаларны торгызу, 

шул исҽптҽн ныклап тҿзелмҽгҽн стационар булмаганнарын да, рҿхсҽт ителми, 

хезмҽт күрсҽтүгҽ катнашы булган һҽм техник зонадан уза торган 

коммуникациялҽрне эксплуатациялҽү ҿчен техник корылмалардан тыш. 

7.5.3. Су саклау зоналары территориялҽрен тҿзеклҽндерүне су 

законнарына туры китереп проектларга кирҽк. 

 

8 БҮЛЕК.  

ТҾЗЕКЛҼНДЕРҮ ОБЪЕКТЛАРЫН ЭКСПЛАТАЦИЯЛҼҮ 
  

8.1. Территорияне җыештыру.  

8.1.3. Үчҽлле авыл җирлеге территориясендҽ җитештерү һҽм куллану 

калдыкларын санкциялҽнмҽгҽн урыннарда тупларга һҽм урнаштырырга тыела. 

Җитештерү һҽм куллану калдыкларын сакциялҽнмҽгҽн урыннарда 

урнаштырган затлар ҽлеге территорияне үз хисабына җыештырырга һҽм 

чистартырга, ҽ зарурлык булганда – җир кишҽрлеген рекультивациялҽргҽ тиеш. 

Җитештерү һҽм куллану калдыкларын санкциялҽнмҽгҽн чүплеклҽрдҽ 

урнаштырган затларны билгелҽве мҿмкин булмаган очракларда, җитештерү һҽм 

куллану калдыкларын җыештыруны һҽм чүплек территориялҽрен 

рекультивациялҽүне ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 8.1.1 пункты нигезендҽ ҽлеге 

территорияне җыештыруны тҽэмин итҽргҽ бурычлы затлар хисабыннан 

башкарырга. 

8.1.4. Җитештерү һҽм куллану калдыкларын җыюны һҽм чыгаруны 

контейнерлы яки савытсыз система буенча гамҽлгҽ ашырырга. 

8.1.5. Үчҽлле авыл җирлегенең уртак файдаланудагы территориясендҽ 

җитештерү һҽм куллану калдыкларын яндыруны тыярга. 

8.1.6. Авыл җирлеге территориясен җыештыруны оештыруны 

калдыкларның аларны җитештерүчелҽрдҽ калдыклар барлыкка килүнең 

норматив күлҽм күрсҽткечлҽреннҽн файдалану нигезендҽ гамҽлгҽ ашырырга. 

8.1.7. Җитештерүдҽн һҽм кулланудан калган кҿнкүреш калдыкларын 

торак йортлардан, сҽүдҽ оешмаларыннан һҽм җҽмҽгать туклануы, мҽдҽният, 

балалар һҽм дҽвалау биналарыннан чыгаруны аталган оешмаларга һҽм йорт 

хуҗаларына, шулай ук алардан файдалану нҽтиҗҽсендҽ  калдыклар барлыкка 

килгҽн чималның, материалларның, ярымфабрикатларның, башка тҿрле 

эшлҽнмҽлҽрнең яки продуктларның, шулай ук товарларның (продукциялҽрнең) 

бүтҽн милекчелҽренҽ (алга таба – калдыклар җитештерүче) мҿстҽкыйль 

рҽвештҽ яки махсус оешма белҽн шартнамҽлҽр нигезендҽ башкарырга. 

Ремонт вакытында барлыкка килгҽн калдыкларны чыгаруны моның ҿчен 

махсус билгелҽнгҽн урыннарга ҽлеге ремонтны башкаручы затлар тарафыннан 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырырга. 

Ремонт вакытында барлыкка килгҽн калдыкларны калдыкларны 

вакытлыча саклау урыннарына урнаштыруны тыярга. 



8.1.8. Ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 8.1.1 пунктында күрсҽтелгҽн физик һҽм 

юридик затларның җитештерү һҽм куллану калдыкларын җыю ҿчен 

калдыкларны вакытлыча саклау урыннарын оештырырга һҽм аларны 

җыештыруны һҽм аларга техник хезмҽт күрсҽтүне гамҽлгҽ ашырырга. 

Калдыкларны вакытлыча саклау урыннарын урнаштыруга рҿхсҽт, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

архитектура һҽм инфраструктура үсеше бүлеге һҽм Азнакай районында һҽм 

Азнакай шҽһҽрендҽ Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор 

идарҽсенең Территориаль бүлеге белҽн килештерелгҽннҽн соң, авыл җирлеге 

башлыгы тарафыннан бирелҽ. 

8.1.9. Ҽгҽр аларны куллану барышында калдыклар барлыкка килгҽн 

чималның, материалларның, ярымфабрикатларның, бүтҽн эшлҽнмҽлҽрнең яки 

продуктларның, шулай ук товарларның (продукциянең) бүтҽн, үзенең кҿнкүреш 

һҽм хуҗалык эшчҽнлеген җир кишҽрлегендҽ, торак яки торак булмаган бинада 

аренда шартнамҽсе яки милекче белҽн тҿзелгҽн башка тҿрле килешү нигезендҽ 

гамҽлгҽ ашыра тора торган милекчелҽре (алга таба – калдыклар җитештерүче) 

калдыкларны җыюны, чыгаруны һҽм утильлҽштерүне мҿстҽкыйль рҽвештҽ 

оештырмаса, ҽлеге җитештерүче калдыкларын җыю, чыгару һҽм утильлҽштерү 

бурычы югарыда аталган күчемсез мҿлкҽт объектларының ҽлеге 

Кагыйдҽлҽрнең 8 нче бүлеге нигезендҽ территориялҽрне җыештыру ҿчен 

җаваплы булган милекчесенҽ йҿклҽнҽ. 

8.1.10. Урамнарның, мҽйданнарның, скверларның һҽм башка тҿрле 

иҗтимагый урыннарның җитештерү һҽм куллану калдыклары белҽн чүплҽнүен 

булдырмас ҿчен калдыкларны вакытлыча саклау ҿчен кече зурлыктагы 

савытлар (чүп савытлары, баклар) урнаштырыла. 

Җитештерү һҽм куллану калдыкларын вакытлыча саклау савытларын 

урнаштыруны һҽм аларны чистартуны ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 8.1.1 пункты 

нигезендҽ тиешле территориялҽрне җыештыру ҿчен җаваплы затлар 

тарафыннан гамҽлгҽ ашырырга. 

Чүп савытларын (бакларны) тҿзек һҽм пҿхтҽ торышта карап тотарга, чүп 

тулу дҽрҽҗҽсенҽ карап чистартырга һҽм пычрану дҽрҽҗҽсенҽ карап юарга. 

8.1.11. Контейнер мҽйданчыгыннан җитештерү һҽм куллану 

калдыкларын, контейнерлардагы чүпне чүп ташу транспортына бушатканда 

коелган калдыкларны җыештыру калдыкларны чыгаручы оешма хезмҽткҽрлҽре 

тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

8.1.12. Калдыклар чыгаруны аларны ташыганда югалту мҿмкинлеген, 

аварияле хҽл барлыкка килүне, транспорт белҽн күчерелҽ торган калдыклардан 

кешелҽрнең сҽламҽтлегенҽ һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыян килүне 

булдырмаслык ысуллар белҽн гамҽлгҽ ашырырга кирҽк. 

Куркынычлы калдыкларны чыгаруны Россия Федерациясе 

законнарындагы талҽплҽргҽ туры китереп, лицензиясе булган оешмалар 

тарафыннан гамҽлгҽ ашырырга кирҽк. 

8.1.13. Тҿнге вакытта җыештырганда тавыш кисҽтҽ торган чаралар 

кулланырга. 



8.1.14. Автобус тукталышларын җыештыру һҽм чистарту ҽлеге 

тукталышлар урнашкан урам территориялҽрен җыештыру йҿклҽмҽсе бирелгҽн 

оешмалар тарафыннан башкарыла. 

8.1.15. Автобусларның соңгы тукталыш урыннарын, диспетчер 

пунктлары территориялҽрен җыештыру һҽм чистарту ҽлеге объектларны 

эксплуатациялҽүче оешмалар тарафыннан тҽэмин ителҽ. 

Ныклап тҿзелмҽгҽн стационар булмаган сҽүдҽ объектлары урнашкан 

тукталышларны җыештыру һҽм чистарту, ҽгҽр җир кишҽрлегенең аренда, җир 

кишҽрлегеннҽн түлҽүсез нигездҽ билгеле бер вакытка файдалану, гомер буенча 

мирас итеп алып, ия булу шартнамҽлҽрендҽ башкасы билгелҽнмҽсҽ, чиктҽш 

территориялҽр чиклҽрендҽ ныклап тҿзелмҽгҽн стационар булмаган 

объектларның хуҗалары тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

8.1.16. Су алу колонкаларын эксплуатациялҽү һҽм тиешле санитар-техник 

торышта карап тоту, шул исҽптҽн аларны чүптҽн, боздан һҽм кардан чистарту, 

шулай ук аларга килҽ торган куркынычсыз юллар белҽн тҽэмин итү ҽлеге 

колонкалар кем милкендҽ торса, шул оешмага йҿклҽнҽ. 

8.1.17. Базарларның территориялҽрен чистарту һҽм җыештыру эшлҽрен 

оештыру гамҽлдҽге санитар нормалар һҽм базарларда сҽүдҽ итү нормалары 

нигезендҽ базарлар хакимиятлҽренҽ йҿклҽнҽ. 

8.1.18. Скверларны һҽм аларга чиктҽш булып торучы тротуарларны, 

юлларны һҽм газоннарны карап тоту һҽм җыештыру авыл җирлеге хакимияте 

белҽн килешү нигезендҽ тиешле финанс елына бу максатлар ҿчен авыл җирлеге 

бюджетында каралган акча хисабына яшеллҽндерүче махсус оешмалар 

тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

8.1.19. Оешмалар, биналарның милекчелҽре мҿлкҽтендҽ яки янҽшҽ 

территориялҽрдҽ торучы бакчаларны, скверларны, паркларны, яшел 

утыртмаларны карап тоту һҽм җыештыру ҽлеге оешмаларның, биналарның 

милекчелҽренең кҿче һҽм һҽм алар хисабыннан мҿстҽкыйль рҽвештҽ яки авыл 

җирлеге хакимияте контроле астында махсус оешмалар белҽн шартнамҽлҽр 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

8.1.20. Күперлҽрне, юлүткҽргечлҽрне, җҽяүле кичүлҽрен, аларга чиктҽш 

булып торучы территориялҽрне җыештыру ҽлеге объектларны 

эксплуатациялҽүче оешмалар тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

8.1.21. Канализациясе булмаган торак биналарда бҽдрҽф һҽм юынтык 

нҽҗеслҽрен җыю ҿчен үткҽрми торган тҿпле, диварлар һҽм чокырга зур 

предметлар элҽгүеннҽн каршы рҽшҽткҽле капкачлар белҽн җылытылган 

казылма чокырлар булдыруны күздҽ тотарга. 

Юынтык суны тутыру, юынтык суны һҽм нҽҗеслҽрне бушату 

җайламаларын йортларның һҽм урамнарның территориялҽреннҽн читкҽ 

урнаштыруны, җитештерү һҽм куллану калдыкларын урам юлларына чыгаруны 

тыярга. 

8.1.22. Сыек нҽҗеслҽрне шартнамҽлҽр нигезендҽ яки махсус транспорты 

булган оешмаларга бер бирелҽ торган заявкалар буенча чыгарырга кирҽк. 

8.1.23. Биналарның милекчелҽренҽ турыдан-туры чүп җыю урыннарына 



һҽм казылма чокырларга килү юлларын тҽэмин итҽргҽ. 

8.1.24. Җир ҿслегендҽге һҽм грунт суларын ишегалларыннан чыгару ҿчен 

билгелҽнгҽн су җыелып торучы канауларны, улакларны, трубаларны, 

дренажларны чистартуны һҽм җыештыруны ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 8.1.1 

пунктында күрсҽтелгҽн затларга гамҽлгҽ ашырырга. 

8.1.25. Тротуарларга, газоннарга, юлның хҽрҽкҽт ҿлешенҽ су агызуга юл 

куелмаска тиеш, ҽ авария эшлҽрен уздырганда суны бары тик махсус агызу 

җайланмалары яки шланглар буйлап кына, коммуникациялҽрнең хуҗалары 

белҽн килешү буенча һҽм ташланган агынтыларны агызу эшлҽренҽ тотылган 

чыгымнарны түлҽп, якында урнашкан бҽдрҽф коеларына яки явым-тҿшем 

канализациясенҽ агызырга рҿхсҽт ителҽ. 

8.1.26. Чүпне системалы рҽвештҽ, туплану дҽрҽҗҽсенҽ карап, лҽкин ҿч 

кҿнгҽ бер мҽртҽбҽдҽн артмаган ешлыкта, ҽ һава температурасы 5 градустан 

югары торган ел чорында кҿн саен чыгарырга киңҽш ителҽ. 

8.1.27. Җитештерү һҽм куллану калдыкларын санкциялҽнгҽн рҽвештҽ 

саклау урыннарын карап тотуны һҽм эксплуатациялҽүне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

гамҽлгҽ ашырырга. 

8.1.28. Электртапшыру линиялҽрен, газ, суүткҽрү һҽм җылылык 

челтҽрлҽрен урнаштыру һҽм эксплуатациялҽү ҿчен билгелҽнгҽн 

территориялҽрне җыештыру һҽм чистарту күрсҽтелгҽн челтҽрлҽрне һҽм 

электртапшыру линиялҽрен эксплуатациялҽүче оешмаларның кҿче белҽн һҽм 

алар хисабыннан гамҽлгҽ ашырыла. Ҽгҽр ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн челтҽрлҽр 

хуҗасыз булса, территориялҽрне җыештыруны һҽм чистартуны хуҗасыз 

мҿлкҽтне саклауны һҽм эксплуатациялҽүне тҽэмин итү турында шартнамҽ 

тҿзелгҽн оешма гамҽлгҽ ашыра. 

8.1.30. Карау коеларын, җир асты грунт коммуникациялҽрен 

чистартканда чүп-чарны, нҽҗеслҽрне махсус савытка урнаштырып барырга, 

чистарту эшлҽре белҽн шҿгыльлҽнүче оешмалар кҿче белҽн кичекмҽстҽн 

чыгарырга. 

Нҽҗеслҽрне урамнарның юл ҿлешенҽ, тротуарларга һҽм газоннарга 

урнаштырырга рҿхсҽт ителми. 

8.1.31. Урамнарга ташланган, юл хҽрҽкҽтенҽ комачаулык итҽ торган 

предметларны җыеп алу ҽлеге объектларны эксплуатациялҽүче оешмаларга 

йҿклҽнҽ. 

8.1.32. Үчҽлле авыл җирлеге хакимияте ирекле нигездҽ авыл җирлеге 

территориясен җыештыру, тҿзеклҽндерү һҽм яшеллҽндерү эшлҽрен башкару 

ҿчен гражданнарны җҽлеп итҽргҽ мҿмкин. 

Гражданнарны авыл җирлеге территориясен җыештыру, тҿзеклҽндерү 

һҽм яшеллҽндерү эшлҽрен башкаруга җҽлеп итү Үчҽлле авыл җирлеге 

хакимияте карары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

8.2. Язгы-җҽйге чорда территорияне җыештыру үзенчҽлеклҽре.  

8.2.1. Язгы-җҽйге чорда территорияне 1 апрельдҽн башлап 31 октябрьгҽ 

кадҽр җыештырырга һҽм урамнарның юл ҿлешен, тротуарларны, мҽйданнарны 

себерүне күздҽ тотарга киңҽш ителҽ. 



8.3. Кҿзге-кышкы чорда территорияне җыештыру үзенчҽлеклҽре.  

8.3.1. Территорияне кҿзге-кышка чорда җыештыру чоры 1 ноябрьдҽн 31 

мартка кадҽр билгелҽнҽ һҽм чүп, кар һҽм боз, пычрак җыештыруны һҽм 

чыгаруны, урамнарга хлорид катнашмалы ком сибеп чыгуны күздҽ тота. 

8.3.2. Хлорид кушылган ком белҽн сибеп чыгуны кар ява башлау яки 

бозлавык барлыкка килү белҽн кичекмҽстҽн башларга кирҽк. 

Бозлавык булганда иң беренче чиратта басмаларга, югарыга күтҽрелҽ торган 

урыннарга, юллар киселешкҽн урыннарга, җҽмҽгать транспорты 

тукталышларына, җҽяүле кичүлҽренҽ сибелҽ.  

Тротуарларга хлоридсыз коры ком сибеп чыгарга. 

8.3.3. Түбҽлҽрне кардан чистартуны һҽм боз сҿңгелҽреннҽн арындыруны 

түбҽндҽге куркынычсызлык чараларын тҽэмин итеп башкарырга: кизү 

торучыларны билгелҽү, тротуарларны коймалап алу, биек урында эшлҽүче 

затларны саклагыч җайланмалар белҽн тҽэмин итү. 

8.3.4. Асфальт түшҽмҽле барлык тротуарларны, ишегалларын, 

урамнарның юл ҿлешендҽге улакларны, мҽйданнарны, яр буйларын, базар 

мҽйданчыкларын һҽм башка урыннарны кардан һҽм бозланган ҿслектҽн кырып 

чистартырга һҽм иртҽнге 8 сҽгатькҽ кадҽр ком сибҽргҽ. 

8.3.5. Урамнардан, мҽйданнардан, күперлҽрдҽн, плотиналардан, 

скверлардан һҽм бульварлардан боз һҽм кар, кар ява башлау белҽн, кичекмҽстҽн 

җыештырыла һҽм чыгарыла башлый һҽм, иң беренче чиратта, бозлы-карлы 

түшҽлмҽ барлыкка килүне булдырмас ҿчен транспортларның ҿзлексез 

хҽрҽкҽтен тҽэмин итү максатында үзҽк урамнардан, автобус трассаларыннан, 

күперлҽрдҽн, плотиналардан һҽм юлүткҽргечлҽрдҽн башкарыла.  

8.3.6. Урамнарны, юлларны, мҽйданнарны махсус оешмалар тарафыннан 

җыештырганда ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 8.1.1 пунктында күрсҽтелгҽн затларга кар 

чистарту техникасы узып киткҽннҽн соң бордюрлар янҽшҽсендҽге улакларны 

җыештыруны һҽм керҽ торган юлларны, җҽяүле кичүлҽрен юлның тҿзелмҽлҽр 

булган ягыннан да, ҽгҽр анда башка тҿзелмҽлҽр булмаса, кара-каршы ягыннан 

да чистартуны тҽэмин итҽргҽ. 

8.4. Тҿзеклҽндерү элементларын карап тоту тҽртибе.  

8.4.1. Тҿзеклҽндерү элементларын карап тотуга карата гомуми талҽплҽр. 

8.4.1.2. Коймаларны, киртҽлҽрне, газон һҽм тротуар коймаларын, 

киоскларны, палаткаларны, павильоннарны, ларекларны, игълан такталарын 

һҽм башка җайланмаларны тҿзү һҽм урнаштыру Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы законнарында, Үчҽлле авыл җирлеге Советы норматив хокукый 

актларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

8.4.1.3. Тҿзелеш мҽйданчыкларын барча периметры буйлап билгелҽнгҽн 

үрнҽктҽге тыгыз койма белҽн киртҽлҽп алырга кирҽк. Коймалар аша үтеп керү 

юлларының минималь күлҽмен күздҽ тотарга кирҽк. Коймалар аша үтү юллары 

ярдҽмче юлларга чыгарга һҽм шлагбаумнар яки капкалар белҽн 

җиһазландырылырга тиеш.  

Тҿзелеш мҽйданчыкларын тҽгҽрмҽчлҽрне чистарту җайланмасы белҽн һҽр 

койма аша үтү юлында кимендҽ 20 метрлы тҿзеклҽндерелгҽн юл ҿлеше белҽн 



тҽэмин итҽргҽ кирҽк. 

8.4.2. Утлы алтакталар, реклама һҽм витриналар. 

8.4.2.1. Телҽсҽ нинди тҿрдҽге алтакталарны урнаштыру фҽкать 

эскизларын Үчҽлле авыл җирлеге хакимияте белҽн килештергҽннҽн соң гына 

рҿхсҽт ителҽ. 

8.4.2.3. Витриналар махсус яктырту җайланмалары белҽн 

җиһазландырылган булырга тиеш. 

8.4.2.4. Газеталарны, афишаларны, плакатларны, тҿрле тҿрдҽге 

игъланнарны һҽм рекламаларны махсус билгелҽнгҽн стендларда гына 

ябыштырырга рҿхсҽт ителҽ. 

8.4.2.5. Электр транспорты, урам яктырту баганаларын, биналарның 

цокольлҽрен, коймаларны һҽм башка корылмаларны игъланнардан чистарту 

ҽлеге объектларны эксплуатациялҽүче оешмалар тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

8.4.2.6. Тышкы реклама чараларын урнаштыру һҽм эксплуатациялҽү 

Азнакай районы Советы карарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҿхсҽт ителҽ. 

8.4.3. Кече архитектура формаларын тҿзү, урнаштыру һҽм карап тоту. 

8.4.4. Биналарны һҽм корылмаларны тҿзҽтү һҽм карап тоту. 

8.4.4.1. Биналарны һҽм корылмаларны эксплуатациялҽүне, аларны 

тҿзҽтүне Техник эксплуатация кагыйдҽлҽрендҽ һҽм нормаларында билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ башкарырга. 

8.4.4.2. Биналарга һҽм корылмаларга агымдагы һҽм капиталь ремонтны, 

фасадларны буяны аларның техник торышына карап, биналарның һҽм 

корылмаларның милекчелҽре тарафыннан яки милекче белҽн бүтҽн зат 

арасында тҿзелгҽн килешү нигезендҽ башкарырга. 

8.4.4.3. Биналарның фасадларын аларның аерым детальлҽрен юкка 

чыгаруга яки үзгҽртүгҽ бҽйле рҽвештҽ тҿрлечҽ үзгҽртүлҽрне, шулай ук яңа 

тҽрҽзҽ һҽм тҿп фасадка керҽ торган ишек уемнарын урнаштыруны һҽм 

булганнарын реконструкциялҽүне авыл җирлеге хакимияте белҽн килештерү 

нигезендҽ башкарырга. 

8.4.4.4. Үчҽлле авыл җирлеге хакимиятеннҽн тиешле рҿхсҽтне алмыйча 

хуҗалык һҽм ярдҽмче корылмаларны (агач сарайларны, будкаларны, 

гаражларны, күгҽрчен асрау урыннарын, теплицаларны һ.б.) үзирекле торгызып 

кую тыела. 

8.4.4.5. Балконнарга, лоджиялҽргҽ нинди дҽ булса үзгҽрешлҽр кертергҽ, 

келҽмнҽрне, киемнҽрне, урын-җирлҽрне биналарның урам ягына карап торучы 

тышкы фасадларындагы балконнарына һҽм тҽрҽзҽлҽренҽ элҽргҽ, аларны йортта 

кулланыла торган тҿрле предметлар белҽн капларга рҿхсҽт ителми. 

8.4.4.6. Ишегалды территориялҽрен металл ломы, тҿзелеш һҽм кҿнкүреш 

калдыклары, йорт кирҽк-яраклары һҽм башка материаллар белҽн капларга һҽм 

чүплҽргҽ рҿхсҽт ителми. 

8.4.4.7. Урам аталышын һҽм йортның номер тамгаларын, ҽ почмак 

йортларга кисешкҽн урамнарның аталышларын күрсҽтеп, билгелҽнгҽн 

үрнҽктҽге күрсҽткечлҽрне биналарга урнаштырып чыгарга. 

8.5. Территориялҽрне яшеллҽндерү һҽм яшел утыртмаларны карап тоту 



эшлҽре.  

8.6.1. Территорияне яшеллҽндерү, паркларны, скверларны, яшел 

зоналарны карап тоту һҽм торгызу, муниципаль урманнарны карап тоту һҽм 

саклау эшлҽрен бу максатларга авыл җирлеге бюджетында каралган чаралар 

хисабыннан авыл җирлеге белҽн шартнамҽлҽр нигезендҽ махсус оешмалар 

гамҽлгҽ ашыра. 

8.6.3. Урамнарның, мҽйданнарның, паркларның, скверларның 

территориялҽренҽ яңа агачлар утырту, скверларны һҽм паркларны чҽчҽклҽр 

белҽн бизҽү, шулай ук ландшафт архитектурасы объектларын капиталь 

ремонтлау һҽм конструкциялҽү эшлҽрен фҽкать авыл җирлеге хакимияте белҽн 

килештерелгҽн проектлар буенча гына башкарырга. 

8.6.6. Агачларны һҽм куакларны үзирекле рҽвештҽ кисү тыела. 

8.6.7. Авыл җирлеге җирлҽрендҽ үсҽ торган, авыл җирлегенең йортлар 

салу яки җир асты коммуникациялҽрен салу, югары вольтлы линиялҽр һҽм 

башка тҿрле корылмалар урнаштыру зоналарына элҽгҽ торган зур агачларны 

һҽм куаклыкларны фҽкать авыл җирлеге хакимиятенең язмача рҿхсҽте 

нигезендҽ генҽ алып атырга. 

8.6.8. Авыл җирлеге җирлҽрендҽ үсҽ торган, авыл җирлеге җирлҽрендҽ 

урнашкан зур агачларны һҽм куаклыкларны йортлар салуга яки җир асты 

коммуникациялҽрен салуга бҽйле рҽвештҽ алып аткан ҿчен торгызу бҽясе 

алына. Яшел утыртмаларны торгызу бҽясенең күлҽме Үчҽлле авыл җирлеге 

хакимияте тарафыннан ҽйлҽнҽ-тирҽлекнең бозылган торышын торгызуга 

фактта тотылган чыгымнарга карап, китерелгҽн югалтуларны исҽпкҽ алып, шул 

исҽптҽн торгызу эшлҽренең проектларына туры китереп билгелҽнҽ. 

Яшел утартмаларны торгызу бҽясе Үчҽлле авыл җирлеге бюджетына күчерелҽ. 

8.6.9. Агачларны һҽм куакларны алып атуга рҿхсҽт бирүне торгызу 

бҽясе түлҽнгҽннҽн соң гамҽлгҽ ашырырга кирҽк. Ҽгҽр аталган утыртмалар 

күчереп утыртылырга тиешле булса, рҿхсҽтне торгызу бҽясен түлҽтмичҽ 

бирергҽ кирҽк. Авыл җирлеге территориясендҽ агачлар һҽм куаклар утырту 

урыннары авыл җирлеге хакимияте тарафыннан билгелҽнҽ. 

8.6.10. Яшел утыртмаларны тҿрлечҽ зарарлаган яисҽ үзирекле рҽвештҽ 

кискҽн ҿчен, шулай ук яшел утыртмаларга карата саклык чараларын күрмҽгҽн 

һҽм битараф мҿнҽсҽбҽттҽ булган ҿчен гаепле затлардан зыян салынган яки 

һҽлак ителгҽн утыртмаларның торгызу бҽясе түлҽттерелҽ. 

8.6.11. Җилҽк-җимеш бирүче утыртмаларның һҽм гражданнарныкы 

булган һҽм торак һҽм сҽнҽгый биналарны тҿзү зоналарына элҽгҽ торган 

бакчаларның хакын билгелҽү Үчҽлле авыл җирлеге хакимияте тарафыннан 

башкарыла. 

8.6.12. Муниципаль урманнар территориясендҽ агачларны законсыз 

кискҽн яки зарарлаган ҿчен гаепле затлар китерелгҽн зыянны түли. 

8.6.13. Агачларны һҽм куакларны исҽпкҽ алу, аларны карап тоту, аларга 

ярлык тагу, аларны алып ату, кискҽлҽү, күчереп утырту пассажир транспорты 

маршрутлары уза торган урамнарда махсус оешмалар тарафыннан башкарыла; 

күпкатлы тораклар салынган территориялҽрдҽ ишегаллары эчендҽ – торак-



эксплуатация оешмалары тарафыннан; муниципаль урманнарда – урман 

хуҗалыгы яки башка тҿрле махсус оешма тарафыннан. 

Ҽгҽр бу вакытта агачларның аерым гражданнар гаебе белҽн һҽлак булуы 

билгеле булса, ул чакта торгызу бҽясенең күлҽме агач сҽламҽтлегенҽ булган 

бҽялҽр нигезендҽ билгелҽнҽ. 

8.6.14. Агачларга зыян салыну билгелҽре ачыкланганда яшел 

утыртмаларны саклау ҿчен җаваплы булган затларга кирҽкле чараларны күрү 

ҿчен кичекмҽстҽн Үчҽлле авыл җирлеге хакимиятенҽ хҽбҽр итҽргҽ кирҽк. 

8.6.15. Корыган агачларны кисүгҽ рҿхсҽт Үчҽлле авыл җирлеге 

хакимияте тарафыннан бирелҽ. 

8.6.16. Агачларның кыйммҽтле токымнарыннан тыш, хосусый тҿзелеш 

зонасында агачларны һҽм куакларны алып ату җир кишҽрлеклҽре милекчелҽре 

тарафыннан үз хисабына гамҽлгҽ ашырыла. 

8.6. Юлларны карап тоту һҽм эксплуатациялҽү.  

8.7.1. Үчҽлле авыл җирлеге территориясендҽ юл түшҽмҽлҽрен саклау 

максатында түбҽндҽгелҽрне тыярга: 

- йҿкне транспорт белҽн сҿйрҽтеп китерүне; 

- тҿяү-бушату эшлҽрен башкарганда урамнарга рельслар, бүрҽнҽлҽр, 

тимер балкалар, трубалар, кирпечлҽр, башка тҿрле авыр предметлар ташлауны 

һҽм аларны ҿеп куюны; 

- каты түшҽмҽсе булган торак пунктлары урамнары буйлап чылбырлы 

машиналарны йҿртүне. 

8.7.2. Махсус оешмаларга ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 8.2.1 пунктында аталган 

затлар белҽн килешүлҽр нигезендҽ Үчҽлле авыл җирлеге территориялҽрен 

җыштырып торырга. 

8.7.3. Авыл җирлеге чиклҽрендҽ уртак файдаланудагы автомобиль 

юлларын, күперлҽрне, тротуарларны һҽм бүтҽн транспорт инженер 

корылмаларын (федераль һҽм региональ билгелҽнештҽге уртак файдаланудагы 

автомобиль юлларыннан, күперлҽрдҽн һҽм башка транспорт инженер 

корылмаларыннан тыш) агымдагы һҽм капиталь ремонтлау, карап тоту, тҿзү 

һҽм реконструкциялҽү  махсус оешмалар тарафыннан капитал кертүлҽр планы 

нигезендҽ авыл җирлеге хакимияте белҽн шартнамҽлҽр нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла.  

8.7.4. Юл билгелҽрен, тамгаларны һҽм иминлекле урам-юл хҽрҽкҽтен 

тҽэмин итү объектларын эксплуатациялҽү, агымдагы һҽм капиталь ремонтлау 

авыл җирлеге хакимияте белҽн шартнамҽлҽр нигезендҽ махсус оешмалар 

тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

8.7.5. Оешмаларга үз карамагындагы юл челтҽрлҽре 

коммуникациялҽренең люклары һҽрвакыт юл ҿслеге дҽрҽҗҽсендҽ, даими 

рҽвештҽ тҿзек һҽм ябык торышта булуын күзҽтеп торырга. 

Урамнарның юл ҿлешендҽ һҽм тротуарларда урнашкан люкларның, 

коеларның капкачларын, ҽгҽр аларга зыян килсҽ яки җимерелсҽ, кичекмҽстҽн 

коймалап алырга һҽм 6 сҽгать эчендҽ ҽлеге коммуникациялҽр кем карамагында 

торса, шул оешмалар тарафыннан торгызырга кирҽк. 



8.7. Территорияне яктырту. 

8.8.1. Урамнарны, юлларны, мҽйданнарны, күперлҽрне, бульварларны 

һҽм җҽяүле аллеяларын, иҗтимагый һҽм рекреация территориялҽрен, торак 

кварталларының, торак йортларның территориялҽрен, сҽнҽгый һҽм коммуналь 

оешмаларның территориялҽрен, шулай ук юл тамгаларын һҽм күрсҽткечлҽрне, 

торак пунктлары турындагы мҽгълүмат элементларын авыл җирлеге хакимияте 

тарафыннан расланган расписание буенча тҽүлекнең караңгы вакытында 

яктыртырга кирҽк. 

Уртак файдаланудагы урыннарны яктырту вазыйфасы җирле үзидарҽ 

органнарына йҿклҽнҽ, башка объектларны яктырту вазыйфасы аларның 

милекчелҽренҽ яки милекче вҽкалҽт биргҽн затларга йҿклҽнҽ. 

8.8.2. Авыл җирлеге территориясен яктырту билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

үзлҽренҽ бүленгҽн җир кишҽрлеклҽренең милекчелҽре булып торган физик һҽм 

оешу-хокукый формасына бҽйсез рҽвештҽ юридик затлар белҽн шартнамҽлҽр 

нигезендҽ энергия белҽн тҽэмин итүче оешмалар тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

8.8.3. Урамнарны тышкы яктан яктырту челтҽрлҽрен тҿзү, 

эксплуатациялҽү, агымдагы һҽм капиталь тҿзеклҽндерү авыл җирлеге 

хакимияте белҽн шартнамҽлҽр нигезендҽ махсус оешмалар тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла. 

8.8. Коммуникациялҽрне тҿзегҽндҽ, ремонтлаганда, реконструкция-

лҽгҽндҽ эшлҽр уздыру.  

8.9.1. Грунтны яки юл түшҽмҽлҽрен казып ачуга бҽйле эшлҽрне (җир 

асты коммуникациялҽрен салу, реконструкциялҽү яки тҿзҽтү, субайлар һҽм 

ырмау сугу, грунтны планлаштыру, бораулау эшлҽре) фҽкать район 

хакимиятеннҽн бирелгҽн язмача рҿхсҽт (җир эшлҽрен уздыруга ордер)  

булганда гына башкарырга. Челтҽрлҽрнең хуҗалары авария эшлҽрен, алга таба 

3 кҿнлек срокта рҿхсҽт рҽсмилҽштереп, авыл җирлеге хакимиятенҽ 

телефонограмма җибҽреп яки хҽбҽр итеп башлыйлар. 

8.9.2. Коммуникациялҽрне тҿзү, реконструкциялҽү, тҿзҽтү буенча эшлҽр 

башкаруга рҿхсҽтне район хакимияте бирҽ, түбҽндҽгелҽрне күрсҽткҽндҽ: 

– мҽнфҽгатьле хезмҽтлҽр белҽн килештерелгҽн, инженер 

коммуникациялҽренең сакланышы ҿчен җавап бирҽ торган эшлҽрне уздыру 

проектын; 

– юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгы буенча дҽүлҽт инспекциясе белҽн 

килештерелгҽн транспорт һҽм җҽяүле хҽрҽкҽте схемасын; 

– авыл җирлеге хакимияте белҽн килештерелгҽн эшлҽрне башкару 

шартларын; 

– эшлҽр башкаруның календарь графигын, шулай ук 

коммуникациялҽрне тҿзү, реконструкциялҽү, тҿзҽтү буенча эшлҽр аның 

башкарылачак территориясенең милекчесе яки аның тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн 

зат белҽн җир кишҽрлеген тҿзеклҽндерү турында килешүне. 

Юлларның, тротуарларның яки газоннарның ҿслеген торгызу 

зарурлыгы белҽн бҽйле эшлҽрне башкарганда җир эшлҽрен башкаруга рҿхсҽт 

бары тик юл ҿслегенҽ, тротуарларга, газоннарга хезмҽт күрсҽтүче махсус оешма 



белҽн килештерү нигезендҽ генҽ бирелҽ. 

8.9.3. Кысынкы шартларда җир асты коммуникациялҽрен салу 

зарурлыгы булганда күчмҽ коллекторлар коруны күздҽ тотарга кирҽк. 

Коллекторларны проектлауны челтҽрлҽрнең үсеш перспективасын исҽпкҽ алып 

гамҽлгҽ ашырырга. 

8.9.4. Урамнарның юл ҿлеше, транспорт үтү юллары, шулай ук 

тротуарлар астында җир асты коммуникациялҽрен салу, траншея киңлегенҽ 

бҽйсез рҽвештҽ, автоюлның (тротуарның) тулы киңлеген торгызу шарты белҽн, 

тиешле оешмалар тарафыннан рҿхҽт ителҽ. 

Юл астында урнашкан конструкциялҽрдҽ, җир асты 

коммуникациялҽрендҽ кирпеч куллануга юл куймаска. 

8.9.5. Яңа тҿзелгҽн (реконструкциялҽнгҽн) урамнарны, скверларны 

яңадан казу мҿмкинлеген булдырмау максатларында килҽсе елда җир асты 

челтҽрлҽрен тҿзү һҽм реконструкциялҽү буенча эшлҽрне гамҽлгҽ ашырырга 

тиешле оешмалар тҿзелеш елы алдыннан килгҽн елның 1 ноябренҽ кадҽрле 

срокта авыл җирлеге хакимиятенҽ эшлҽр башкаруның күздҽ тотылган 

срокларын күрсҽтеп, коммуникациялҽр салу буенча ниятлҽнгҽн эшлҽр турында 

хҽбҽр итҽргҽ тиеш. 

8.9.6. Җир асты коммуникациялҽрен салганда яки башка тҿрле тҿзелеш 

эшлҽрен башкарганда тҿзелеш һҽм ремонт оешмалары гаебе белҽн юл 

ҿслеклҽренҽ, яшеллҽндерү һҽм тҿзеклҽндерү элементларына китерелгҽн барлык 

зыяннарны һҽм җимереклеклҽрне эшлҽр башкаруга рҿхсҽт алган оешмаларга 

авыл җирлеге хакимияте белҽн килештерелгҽн срокларда тулы күлҽмендҽ 

бетерергҽ кирҽк. 

8.9.7. Казу буенча эшлҽрне башлап җибҽргҽнчегҽ кадҽр түбҽндҽгелҽрне 

эшлҽргҽ кирҽк: 

8.9.7.1. Килешенгҽн схемага туры китереп, юл билгелҽрен 

урнаштырырга; 

8.9.7.2. Эшлҽр башкарылачак урынны киртҽлҽп алырга, коймаларга 

эшлҽрне башкаручы оешманың аталышы, эшлҽрне башкару ҿчен җаваплы 

затның фамилиясе, оешманың телефон номеры белҽн табличка элеп куярга. 

Койманы пҿхтҽ торышта тотарга, юлга якын җирдҽ эшлҽр башкарганда 

машина йҿртүчелҽр һҽм җҽяүлелҽр ҿчен күренеп торуны тҽэмин итҽргҽ, 

тҽүлекнең караңгы вакытында кызыл сигнал фонарьлары белҽн билгелҽргҽ 

кирҽк. 

Киртҽлҽп алуны тоташ һҽм ышанычлы, чит-ятларның тҿзелеш 

мҽйданына үтеп керүен чиклҽрлек итеп башкарырга кирҽк. 

Траншеялар аша массакүлҽм җҽяүлелҽр агымы юнҽлешлҽрендҽ бер-

берсеннҽн кимендҽ 200 метр ераклыкта күперлҽр урнаштырырга кирҽк. 

8.9.7.3. Эшлҽрне башкару пассажир транспорты маршрутларын ябу, 

үзгҽртү белҽн бҽйле булган очракларда эшлҽрнең срокларын күрсҽтеп, 

матбугатта тиешле игъланнар урнаштырырга. 

8.9.7.4. Зарурлык булганда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ яшел утыртмаларны 

кисүне яки күчереп утыртуны рҽсмилҽштерергҽ һҽм гамҽлгҽ ашырырга. Җир 



асты коммуникациялҽрен тҿзҽткҽндҽ яки реконструкциялҽгҽндҽ 

коммуникациялҽрне салганнан соң утыртылган яшел утыртмаларны аларга 

кадҽр рҿхсҽт ителгҽн аралыктан кимрҽк ераклыкка күчерү зарурлыгы барлыкка 

килгҽн очракта, ҽлеге утыртмаларның баланс бҽясе алынмый. 

8.9.8. Эшлҽр башкаруга рҿхсҽт эшлҽр барган урында саклана һҽм 

эксплуатация нормалары үтҽлешен тикшереп торучы затларның беренче талҽбе 

буенча чыгарып күрсҽтелҽ. 

8.9.9. Рҿхсҽттҽ эшлҽр башкаруның сроклары һҽм шартлары билгелҽнгҽн 

булырга тиеш. 

8.9.10. Җир эшлҽрен башлап җибҽрер алдыннан тҿзелеш оешмасына 

ҽлеге урынга эксплуатация хезмҽтлҽрен чакыртырга кирҽк, алар үз 

коммуникациялҽренең урындагы торышын тҽгаенлҽштерергҽ һҽм эшлҽр 

башкаруның махсус шартларын язмача формада теркҽргҽ бурычлы. 

Махсус шартлар җир эшлҽрен башкаручы тҿзелеш оешмасы тарафыннан 

тайпылышсыз үтҽлергҽ тиеш. 

8.9.11. Вҽкил килмҽгҽн очракта яки коммуникациялҽрнең тҿгҽл 

урнашкан урынын күрсҽтүдҽн баш тартканда, тиешле акт тҿзелҽ. Бу вакытта 

эшлҽрне башкаручы оешма коммуникациялҽрнең топографик нигездҽ 

күрсҽтелгҽн нигезлҽмҽсенҽ таянып эш итҽ. 

8.9.12. Урамнарның юл ҿлешендҽ эшлҽр башкарганда траншея 

чиклҽрендҽге асфальт һҽм вак таш эшлҽрне башкаручы тарафыннан сүтелҽ һҽм 

махсус билгелҽнгҽн урынга чыгарыла. 

Бордюр сүтелҽ, алга таба яңадан урнаштыру ҿчен эшлҽр башкарылган 

урында ҿеп куела. 

Урамнарда, йортлар салынган территориялҽрдҽ эшлҽр башкарганда 

грунт кичекмҽстҽн чыгарыла. 

Зарурлык булганда тҿзелеш оешмасы грунтны читкҽ ҿеп куюны 

планлаштыра. 

8.9.13. Юл һҽм тротуарлар астындагы траншеялар катлы-катлы 

ныгытып һҽм су сибеп, ком һҽм комлы фунт белҽн күмелҽ. 

Газоннардагы траншеяларны уңдырышлы ҿслеген торгызып һҽм үлҽн чҽчеп 

ныгытып, җирле грунт белҽн күмҽргҽ.  

8.9.14. Геодезик сурҽте ясалганчыга кадҽр траншеяны күмҽргҽ рҿхсҽт 

ителми. Җир эшлҽрен башкаруга рҿхсҽт алган оешма эшлҽрне тҽмамлаганчыга 

кадҽр геодезик сурҽтен башкара. 

8.9.15. Тҿзеклҽндерелмҽгҽн территориялҽрдҽ эшлҽр башкарганда алга 

таба күмү ҿчен казылган грунтны бер яктан ҿеп куярга рҿхсҽт ителҽ. 

8.9.16. Траншеяны кирҽкле тыгызлаудан башка гына кондициялҽнмҽгҽн 

грунт белҽн күмгҽндҽ яки Җир эшлҽрен башкару кагыйдҽлҽрен башкача 

бозганда, авыл җирлеге хакимиятенең вҽкалҽтле затлары гаепле затларны 

административ җаваплылыкка тарту ҿчен беркетмҽ тҿзү хокукына ия була. 

8.9.17. Җир ҿсте коммуникациялҽре ҿстендҽ дҽ, тҿзҽтү-торгызу эшлҽре 

алып барылмаган башка урыннарда да, лҽкин алар нҽтиҗҽсендҽ тҿзҽтү-торгызу 

эшлҽрен уздырганнан соң 2 ел эчендҽ барлыкка килгҽн убылулар, грунт яки юл 



ҿслеге иңгҽн урыннар эшлҽр башкаруга рҿхсҽт алган оешма тарафыннан тҽүлек 

эчендҽ тҽртипкҽ китерелҽ. 

Җир асты коммуникациялҽрендҽ авариялҽр нҽтиҗҽсендҽ барлыкка 

килгҽн боз катламнарын оешмалар – коммуникациялҽрнең хуҗалары яки 

коммуникациялҽрнең хуҗалары хисабыннан махсус оешмалар шартнамҽ 

нигезендҽ бетерҽ. 

8.9.18. Коммуникациялҽрне тҿзегҽндҽ, тҿзҽткҽндҽ, 

реконструкциялҽгҽндҽ вакыты узган ордерлар нигезендҽ эшлҽр башкару җир 

эшлҽрен үзирекле рҽвештҽ башкару булып таныла. 

8.9. Хайваннар асрау.  

8.10.1. Хайваннарның һҽм кошларның хуҗалары үзлҽренең 

хайваннарының тискҽре йогынтысын башка хайваннарга һҽм кешелҽргҽ 

булдырмаска, шулай ук санитар нормалар нигезендҽ ҽйлҽнҽ-тирҽдҽгелҽр ҿчен 

тынычлык тҽэмин итҽргҽ, гамҽлдҽге санитария-гигиена һҽм ветеринария 

нормаларын сакларга бурычлы. 

Йорт хайваннарын асрау урыннары йорт хайваннарының хосусый, шул 

исҽптҽн киңлеккҽ, температурага, яктылыкка, җиллҽтүгҽ бҽйле, ихтыяҗларын 

исҽпкҽ алып корылырга тиеш. 

8.10.2. Йорт хайванын җир кишҽрлегендҽ асраганда аның ҿчен аны 

асрау ҿчен яраклаштырылган, ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 8.10.1 пунктындагы икенче 

абзацта билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ торган урын корылырга тиеш. 

8.10.3. Авыл хуҗалыгы терлеклҽрен затлар озатуыннан башка авыл 

җирлеге территориясе буйлап йҿртү тыела. 

8.10.4. Авыл хуҗалыгы терлеклҽрен кҿтүне авыл җирлеге хакимияте 

тарафыннан махсус терлек кҿтү ҿчен билгелҽнгҽн урыннарда хуҗасы яки аның 

тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн зат күзҽтүе астында гамҽлгҽ ашырырга. 

8.10.5. Токымнарына һҽм билгелҽнешенҽ (шул исҽптҽн номер тамгасы 

сугылган муенчагы булган) бҽйсез рҽвештҽ, урамнарда яки бүтҽн җҽмҽгать 

урыннарында озата йҿрүче заты булмаган этлҽрне һҽм мҽчелҽрне тотарга. 

8.10.6. Сҽяйҽр хайваннарны тоту авыл җирлеге хакимияте белҽн 

тҿзелгҽн шартнамҽлҽр нигезендҽ ҽлеге максатларга авыл җирлеге бюджетында 

каралган чаралар чиклҽрендҽ махсус оешма тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

8.10.7. Йорт хайванын торак урында асраганда аның хуҗасы ҽлеге торак 

урында яшҽүче гражданнарның хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен, 

санитар-эпидемиологик һҽм ветеринария кагыйдҽлҽрен, шулай ук торак 

урыннардан файдалану кагыйдҽлҽрен үтҽргҽ бурычлы. 

8.10.8. Берничҽ гаилҽ яши торган торак урында йорт хайваны асрау бары 

тик аталган гаилҽлҽрнең балигълык яшенҽ җиткҽн барлык ҽгъзаларының язмача 

ризалыгы белҽн генҽ рҿхсҽт ителҽ. Күпфатирлы йортта торак урында 

потенциаль куркыныч токымлы эт асрау ҿчен шулай ук потенциаль куркыныч 

токым этен асрау планлаштырыла торган торак урын белҽн бер подъездда 

урнашкан торак урыннарында яшҽүче балигълык яшенҽ җиткҽн күпчелек 

гражданнарның язмача ризалыгын алу талҽп ителҽ. Ҽлеге ҿлештҽ күрсҽтелгҽн 



талҽплҽр торак урыннарда (сукырларны) җитҽклҽп йҿртүче этлҽрне асрау 

очракларына кагылмый. 

8.10.9. Җир кишҽрлегендҽ асрала торган эт бҽйдҽ яки ҽйлҽнҽ-тирҽдҽгелҽр 

ҿчен куркынычсызлык тҽэмин итү мҿмкинлеген бирҽ торган вольерда 

тотылырга тиеш. Ҽгҽр җир кишҽрлеге этнең аннан мҿстҽкыйль рҽвештҽ читкҽ 

чыгу мҿмкинлеген калдырмаслык итеп киртҽлҽп алынган булса, этне җир 

кишҽрлегендҽ баусыз һҽм вольердан читтҽ асрарга рҿхсҽт ителҽ. Җир 

кишҽрлеге территориясенҽ кергҽндҽ җир кишҽрлегендҽ эт булуы турында 

кисҽтү язуы урнаштырылырга тиеш. 

8.10.10. 8.10.8 пункт талҽплҽре күпфатирлы йортларның торак 

урыннарында «Татарстан Республикасында йорт хайваннарын асрауның аерым 

мҽсьҽлҽлҽре турында» 2014 елның 07 мартындагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 2015 елның 01 гыйнварына 

кадҽр теркҽлгҽн этлҽрне асрау очракларына кагылмый. 

8.11. Авыл тирҽлегеннҽн файдалану мҿмкинлеклҽренҽ карата махсус 

талҽплҽр. 

8.11.1. Торак тирҽлеген, урамнарны һҽм юлларны тҿзеклҽндерү 

объектларын, мҽдҽни-кҿнкүреш хезмҽтлҽре күрсҽтүче объектларны 

проектлаганда торак пунктларының тирҽлегеннҽн ҿлкҽн яшьтҽге затлар һҽм 

инвалидлар файдалана алу мҿмкинлеген күздҽ тотарга, ҽлеге объектларны 

картларга һҽм инвалидларга хҽрҽкҽт итүдҽ булыша торган элементлар һҽм 

техник чаралар белҽн җиһазларга кирҽк. 

8.11.2. Ҿлкҽн кешелҽргҽ һҽм инвалидларга хҽрҽкҽт итү ҿчен булыша 

торган техник чараларны һҽм җайланмаларны проектлау, тҿзү, урнаштыру 

расланган проект документациясе нигезендҽ заказчы тарафыннан яңа тҿзелеш 

барышында гамҽлгҽ ашырыла. 

8.11. Территорияне бҽйрҽмчҽ бизҽү.  

8.12.1. Авыл җирлеге территориясен бҽйрҽмчҽ бизҽү авыл җирлеге 

хакимияте карары нигезендҽ дҽүлҽт һҽм авыл бҽйрҽмнҽрен, тантаналы 

вакыйгаларга бҽйле чараларны уздыру чорында башкарыла. 

Биналарны, корылмаларны авыл җирлеге территориясен бҽйрҽмчҽ бизҽү 

концепциясе кысаларында аларның хуҗалары тарафыннан бизҽргҽ киңҽш 

ителҽ. 

8.12.2. Авыл бҽйрҽмнҽрен һҽм бҽйрҽм чараларын уздыруга бҽйле 

эшлҽрне оешмалар тарафыннан үз хисабына мҿстҽкыйль, шулай ук авыл 

җирлеге хакимияте белҽн тҿзелгҽн шартнамҽлҽр нигезендҽ ҽлеге максатларга 

авыл җирлеге бюджетында каралган акча чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашырырга киңҽш 

ителҽ. 

8.12.3. Бҽйрҽмчҽ бизҽүгҽ түбҽндҽгелҽрне кертергҽ киңҽш ителҽ: милли 

флаглар, шигарьлҽр, гирляндалар, панно элү, декоратив элементлар һҽм 

композициялҽр, стендлар, киосклар, мҿнбҽрлҽр, эстрадалар урнаштыру, шулай 

ук бҽйрҽм иллюминациясен ясау. 

8.12.4. Бҽйрҽмчҽ бизҽү концепциясе чараның программасы һҽм 

бҽйрҽмчҽ бизҽү объектларын һҽм элементларын урнаштыру схемасы белҽн 



билгелҽнҽ, алар авыл җирлеге хакимияте тарафыннан раслана. 

8.12.5. Бҽйрҽмчҽ бизҽү элементларын ҽзерлҽгҽндҽ һҽм урнаштырганда 

юл хҽрҽкҽтен җайга салуның техник чараларын салдыру, аларга зыян китерү 

һҽм аларның күренүен начарлату тыела. 

 

9 БҮЛЕК.  

ТҾЗЕКЛҼНДЕРҮ КАГЫЙДҼЛҼРЕ ҮТҼЛЕШЕН  

ТИКШЕРҮДҼ ТОТУ 
 

9.1. Ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 8.2.1 пункты нигезендҽ затларга 

территорияне тҿзеклҽндерүне гамҽлгҽ ашыр ҿчен җаваплы затларны билгелҽргҽ 

киңҽш ителҽ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үчҽлле авыл җирлеге 

территориясен тҿзеклҽндерү 



кагыйдҽлҽренҽ 1 нче кушымта  

 

Тҿп терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр 

 

Ассимиляцияле потенциал (сыем) – экосистеманың үзлектҽн чистарыну 

сҽлҽте, бер берҽмлек вакыт эчендҽ тупланырга, җимерелергҽ һҽм аның нормаль 

эшчҽнлегенҽ зыян салмыйча экосистемадан читкҽ чыгарылырга мҿмкин булган 

пычратучы матдҽлҽр күлҽмен максималь сыйдыру күрсҽткече. 

Бордюрлы пандус – җҽяүле юлыннан тҽбҽнҽклҽндерелгҽн яки батырылган 

бордюр ташы аша юл ҿслегенҽ чыгуны тҽэмин итүче корылма. 

Вертикаль яшелләндерү – балконнарны, лоджиялҽрне, галереяларны, 

терҽүле диварларны һ.б. да кертеп, биналарның һҽм корылмаларның фасад 

ҿслеклҽрен аларга стационар һҽм мобиль яшел утыртмалар урнаштыру ҿчен 

куллану. 

Зоналарга бүленгәнлек (типик зонага бүленеш) – территориянең табигый-

географик шартларына карап, үсемлеклҽр структурасының сыйфатламалары. 

Түбә яшелләндерү – биналарның һҽм корылмаларның түбҽлҽрен аларда 

архитектура-ландшафт объектлары (газоннар, чҽчҽклеклҽр, бакчалар, агачлар 

һҽм куаклар белҽн мҽйданчыклар һ.б.) ясау ҿчен файдалану. 

Ландшафт сәнгате объектларының күләмле-тирәлекле структурасы –

торак пунктындагы тирҽлекне ландшафтлы оештыру методы яки формасы; 

күлҽмле-тирҽлекле структура типлары: ябык (агачлыклар, билҽмҽлҽр, 

каенлыклар), ябык (аланнар, чирҽмлеклҽр, партерлар, зур чҽчҽклеклҽр, 

мҽйданчыклар, сулыклар, яссы спорт корылмалары), ярымачык (агачлыклар, 

тҿркемнҽр, шулай ук ябык һҽм ачык структура элементларының бергҽ килүе).  

Җәяүле зоналары – торак пунктында халыкның җҽяүлҽп йҿреп керү һҽм 

мҽдҽни-кҿнкүреш максатларында, транзит хҽрҽкҽт итү максатларында хҽрҽкҽт 

итүе гамҽлгҽ ашырыла торган һҽм билгеле бер сыйфатламаларга ия булган: 

урамныкы булмаган тизлекле һҽм җир ҿсте җҽмҽгать транспорты 

тукталышлары булган, хезмҽт күрсҽтүче объектлар, тарихи һҽм мҽдҽни 

һҽйкҽллҽр, рекреациялҽр һ.б. күплҽп тупланган, җҽяүле агымнарының суммар 

тыгызлыгы югары торган территория ҿлешлҽре. Җҽяүле зоналары ачык 

урыннарда, җҽяүле урамнарында, торак пунктындагы мҽйданнарда җҽяүлелҽр 

йҿри торган ҿлешлҽрдҽ формалашырга мҿмкин. 

Җәяүле урамнары – ул, кагыйдҽ буларак, торак пунктындагы тҿрле 

территориялҽр һҽм районнар арасында борын-борыннан барлыкка килгҽн, 

транспорт хҽрҽкҽте ҿчен ябык һҽм җҽяүлелҽр хҽрҽкҽте ҿчен яраклаштырылган 

юллар. Җҽяүле урамнарының оптималь озынлыгын 800-1200 м дҽрҽҗҽсендҽ, 

киңлеген, объектларны ике яклап кабул итүдҽн чыгып, кимендҽ 10 м һҽм 30 м 

артмаган дҽрҽҗҽдҽ (оптималь – 12-20 м) билгелҽргҽ киңҽш ителҽ. 

Мәйданның җәяүлеләр өлеше – мҽйданның җҽяүлелҽр хҽрҽкҽте ҿчен 

билгелҽнгҽн урыннары һҽм тирҽлеклҽре, мҽйданның барлык территориясендҽ 

дҽ (вҽкиллекле һҽм мемориал) яки аның бер ҿлешендҽ дҽ булырга мҿмкин 

(объект каршында). 



Рекреацион потенциал – территориянең билгеле бер сандагы ял 

итүчелҽргҽ психофизиологик уңайлылык һҽм табигать тирҽлегеннҽн 

чиклҽнмичҽ ял итү (спорт-ныгыту эшчҽнлеге) мҿмкинлеген тҽэмин итү 

мҿмкинлеге. Мҽйдан берҽмлегенҽ кешелҽр саны (яки кеше-кҿн) белҽн 

чагылдырыла. 

Утыртмаларның чыбылдык йомыклыгы – утыртмалар чыбылдыгының 

яктылыксыз горизонталь (вертикаль) проекциясе мҽйданының барлык 

чыбылдыкның горизонталь (вертикаль) проекциясе мҽйданына нисбҽте, 

берҽмлекнең уннан бер ҿлешендҽ чагылдырыла. 

Тактиль түшәмә – җир ҿслегендҽге катлам фактурасын шактый үзгҽртҽ 

торган түшҽмҽ. 

Туфракның биологик пычрануы – туфракның пычрану тҿре һҽм дҽрҽҗҽсе, 

бу вакытта ул үсемлеккҽ нормаль функциялҽүне тҽэмин итү мҿмкинлеген 

югалта. 

Грунт – табигый һҽм антропоген барлыкка килгҽн минерал һҽм органик 

матдҽлҽрдҽн торучы субстрат. 

Минималь туфрак бүлемтеге – агачка тулы яшҽеш циклын тҽэмин итҽргҽ 

сҽлҽтле ҿч үлчҽнешле туфрак фрагменты. 

Уңдырышлы катлам – табигый туфракларда ул черемҽ горизонты. 

Урбоконструктоземнарда – 20 см калынлыгында уңдырышлы грунттан торучы 

катлам (горизонт). 

Уңдырышлы грунт – минерал һҽм органик материалдан ясалма 

формалаша торган һҽм бирелгҽн физик, химик һҽм биологик үзлеклҽренҽ ия 

булган яки табигый черемҽ горизонтларыннан бозылган субстраттан торучы 

грунт. Уңдырышлы грунтта кҿнкүреш һҽм тҿзелеш калдыклары булырга тиеш 

түгел. Физик балчык кушылдыгы (фракциялҽр  0,01 мм) – кимендҽ 30-40%, 

черемҽ кушылдыгы - 3-4%, рН - 5,5-7,0. 

Туфрак хасил итүче грунт – туфрак хасил итүче процессларда үзгҽрҽ 

торган һҽм үсемлеклҽргҽ оптималь яшҽеш шартларын тҽэмин итү үзлеклҽренҽ 

ия булган грунт. 

Пычрануның өстенлекле компоненты – иң беренче чиратта контрольгҽ 

алынырга тиешле матдҽ яисҽ биологик агент. 

Туфракның санитар торышы – туфракның эпидемик һҽм гигиеник 

торышында аның сыйфатын һҽм куркынычсызлык дҽрҽҗҽсен билгели торган 

физик-химик һҽм биологик үзлеклҽре җыелмасы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үчҽлле авыл җирлеге 



территориясен тҿзеклҽндерү 

кагыйдҽлҽренҽ 2 нче кушымта  

 

 

Киңҽш ителҽ торган параметрлар 

1 нче таблица.  

Агачлар һҽм куаклыклар утырту ҿчен кантарларның, чокырларның,  

озын чокырларның зурлыклары 

 

Утыртуларның исеме 

Кантар 

күлҽме, 

куб.м. 

Үлч. 

бер. 

Утырту 

чокырлары-

ның зурлыгы, 

м 

Чокыр 

күлҽме, 

куб.м. 

Чокыр-

ның 

мҽй-

даны, 

кв.м. 

Алмаштырганда 

үсемлек 

җиренең 

сарыфы 

      50% 100% 

Кантарсыз 

үсентелҽр: 

       

Ылыслы  – данҽ 1,0x1,0x0,8  0,63  0,79  0,25  0,565  

яфраклы - данҽ 0,7x0,7x0,6  0,27  0,38  0,11  0,241  

Кантарлы агачлар 

ҿчен: 

       

0,8x0,8x0,5 0,25  данҽ 1,5x1,5x0,85  1,50  1,76  0,48  1,08  

1,0х1,0x0,6 0,6  данҽ 1,9x1,9x0,85  3,07  3,61  0,99  2,23  

1,3x1,3x0,6 1,01  данҽ 2,2x2,2x0,85  4,11  4,84  1,24  2,97  

1,5x1,5x0,6 1,46  данҽ 2,4x2,4x0,85  5,18  5,76  1,49  3,35  

1,7x1,7x0,6 1,88  данҽ 2,6x2,6x0,85  6,08  6,76  1,68  3,79  

2,0x2,0x0,6  3,20  данҽ 2,9x2,9x1,05  8,83  8,41  2,25  5,06  

Куаклыклар:        

Бер рҽтле, тере 

читҽн, кантарсыз 

- п.м. 0,5x0,5  0,25  0,5  0,1  0,225  

Ике рҽтле, тере 

читҽн, кантарсыз  

 п.м. 0,7x0,7  0,35  0,7  0,14  0,315  

Тҿркемнҽрдҽге 

куаклыклар, 

кантарсыз 

- данҽ 0,5x0,5  0,14  0,29  0,057  0,127  

Кантарлы 

куаклыклар ҿчен: 

       

Д-0,5 Н-0,4 0,08  данҽ 1,0x0,65  0,51  0,79  0,17  0,39  

Д-0,8 Н-0,5 0,25  данҽ 1,5x0,85  1,50  1,76  0,48  1,08  

Д-1,0 Н-0,6  0,6  данҽ 1,9x1,9x0,85  3,07  3,61  0,99  2,23  

     

 

 

 

2 нче таблица.  



1 га яшеллҽндерелгҽн территориягҽ агачларның һҽм куакларның 

максималь күлҽме 

Саны, данҽ 

Объектлар тибы Агачлар Куаклыклар 

Уртак файдаланудагы яшеллҽндерелгҽн территориялҽр 

Скверлар  100-130 1000-1300 

Тҿзелгҽн кишҽрлеклҽрдҽ яшеллҽндерелгҽн территориялҽр 

Тораклар тҿзелгҽн урыннар  100-120 400-480 

Балалар бакчалары һҽм ясле урыннары  160-200 640-800 

Мҽктҽпле урыннар  140-180 560-720 

Спорт комплекслары  100-130 400-520 

Хастаханҽлҽр һҽм дҽвалау 

учреждениелҽре  

180-250 720-1000 

Сҽнҽгый предприятиелҽрнең бер ҿлеше  150-180* 600-720 

Махсус билгелҽнешле яшеллҽндерелгҽн территориялҽр 

Урамнар, яр буйлары** 150-180 600-720 

Санитар-саклык зоналары  Зонаны яшеллҽндерү процентына 

карап*** 

     * Предприятиенең профиленҽ карап. 

     ** Утыртмалар рҿхсҽт ителү шарты белҽн, 1 чакрымга.     

     *** СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031 кагыйдҽлҽренең 2.28 п. нигезендҽ. 

 

3 нче таблица.  

Рекреация объектларының яшеллҽндерелгҽн территориялҽрендҽ 

чҽчҽклеклҽр ҿлеше 

 

Процентларда 

Рекреация объектлары тҿрлҽре 

Объектларны 

яшеллҽндерү мҽйданында 

чҽчҽклеклҽрнең 

чагыштырма авырлыгы* 

Парклар 2,0-2,5  

Бакчалар 2,5-3,0  

Скверлар 4,0-5,0  

* Шул исҽптҽн чҽчҽклек мҽйданының яртысыннан 

артыгын күп еллык чҽчҽклҽр белҽн 

формалаштырырга кирҽк. 

         

 

 

 

 

 

4 нче таблица.  



Иҗтимагый, торак, сҽнҽгый тҿзелмҽ урыннарының яшел 

территориялҽр белҽн тҽэмин ителү дҽрҽҗҽсе  

 

Процентларда 

Иҗтимагый, торак, җитештерү корылышлары урнашкан 

территориялҽр 

Яшеллҽндерү 

территориялҽре 

Балалар бакчалары-ясле урыннары  Кимендҽ 50  

Мҽктҽпле урыннар  Кимендҽ 40  

Хастаханҽ урыннары  50-65  

Мҽдҽни-агарту учреждениелҽре урыннары  20-30  

Тораклар тҿзелгҽн урыннар  40-60  

Җитештерү тҿзелеше урыннары  10-15* 

* Җитештерү тармагының тармак юнҽлешенҽ карап. 

      

5 нче таблица.  

Торак пункт территориясендҽ яшел утыртмалар ҿчен һаваны пычратуның 

чик дҽрҽҗҽдҽ мҿмкин булган дҽрҽҗҽсе 

 

Бер куб. метрга миллиграммнар 

Ингредиент 
Чик дҽрҽҗҽдҽ мҿмкин булган 

фитоагулы катнашмалар 

 
Максималь бер 

мҽртҽбҽ 
Уртача тҽүлеклек 

Күкерт диоксиды  0,100 0,05 

Азот диоксиды  0,09 0,05 

Аммиак  0,35 0,17 

Озон  0,47 0,24 

Углеводородлар  0,65 0,14 

Исле газ  6,7 3,3 

Бенз(а)пирен  0,0002 0,0001 

Бензол  0,1 0,05 

Үлчҽнгҽн матдҽлҽр (сҽнҽгый тузан, 

цемент) 

0,2 0,05 

Күкертле водород  0,008 0,008 

Формальдегид  0,02 0,003 

Хлор  0,025 0,015 

           

 

 

 

 

6 нчы таблица. 

Тавыш киметүнең кҿтелгҽн дҽрҽҗҽсе 



 

 

7 нче таблица.  

Утыртмаларның тҿрле категориялҽрендҽ үсемлеклҽрнең тҿрлҽре 

Яшел утыртмалар полосасы 
Полоса 

киңлеге, м 

L Азел 

тавышы 

дҽрҽҗҽсен 

дБА киметү 

Бер рҽтле яки шахматлы утырту  10-15  4-5  

Шул ук  16-20  5-8  

Рҽтлҽр арасындагы ераклыклар 3-5 м булганда ике 

рҽтле; рҽтлҽр бер рҽтле утыртуга аналогик  

21-25  8-10  

Рҽтлҽр арасындагы ераклык 3 м булганда ике яки ҿч 

рҽтле; рҽтлҽр бер рҽтле утыртуга аналогик  

26-30  10-12  

Искҽрмҽ – Тавыштан яклаучы утыртмаларда түбҽндҽге агачларның һҽм 

куаклыкларның берлҽшмҽсен сайларга киңҽш ителҽ: очлы яфраклы ҿрҽңге, гади 

карама, вак яфраклы юкҽ, бҽлзҽмле тирҽк, татар ҿрҽңгесе, балан яфраклы тубылгы 

куагы, татар зелпесе, ак боҗыр куагы, себер дүлҽнҽсе  

Үсемлеклҽрнең аталышы 

Түбҽндҽге категориялҽрдҽ утыртмаларны файдалануга киңҽшлҽр 

Бакча-

лар, 

парк-

лар 

скверлар 
урамнар 

һҽм юллар 
квартал эче махсус 

1  2  3  4  5  6  

Агачлар  

Чҽнечкеле чыршы  + + – – + 

Рус карагае  + + – + + 

Кҿнбатыш туясы  + + + бары тик 

ур., чикл. 

+ + 

Ак  сҽрви  + + – + + 

Иенке каен  + + + бары тик 

ур., чикл. 

+ + 

Даурия дүлҽнҽсе  + + + + – 

Чҽнечкеле дүлҽнҽ  + + + + + 

Җете кызыл дүлҽнҽ  + + + – - 

Максимович дүлҽнҽсе  + + – – - 

Ярымйомшак дүлҽнҽ  + + + + + 

Елга буенда үсҽ торган дүлҽнҽ  + + + + + 

Гади чия  + + – + – 

Шома карама  + + + + + 

Тҽбҽнҽк карама  + + – + + 

Гади груша  + + +  + + 

Уссурия грушасы  + + – + + 

Кызыл (тҿньяк) имҽн + + – + + 

Сабаклы имҽн  + + – + чикл. + 

Кошкунмас агач  + + – + + 



 

Ак тал  + +  + бары тик 

ур. 

+ + 

Мурт тал  + + чикл. - – - 

Нҽзберек тал (шарсыман ф.) + + + + + 

Гиннал ҿрҽңгесе  + + + чикл. + + 

Очлы яфраклы ҿрҽңге һҽм 

аның формалары  

+ + чикл. + чикл. + + 

Кҿмеш ҿрҽңге  + +  – + + 

Татар ҿрҽңгесе  + + + + + 

Гади ат кҽстҽнҽсе  + + чикл. + чикл. + + 

Голланд юкҽсе  + + + + + 

Вак яфраклы юкҽ  + + чикл. + чикл. + + 

Зур яфраклы юкҽ  + + чикл. + чикл. + + 

Тар яфраклы зҽйтүн  + + чикл. – + + 

Маньчжур чиклҽвеге  + + бульв. 

чикл. 

– + + 

Гибрид милҽш  + + чикл. – + + 

Гади милҽш  + + чикл. + чикл. + + 

Гади милҽш (бҿдрҽ ф.) + + чикл. + (бары 

тик 

урамнар 

ҿчен генҽ) 

+ + 

Бҽлзҽмле тирҽк  - + чикл. + чикл. + + чикл. 

Ак тирҽк  + + бульв. 

чикл. 

+ бары тик 

ур., чикл. 

+ + 

Кара тирҽк  + чикл. - - + чикл. + чикл. 

Маак шомырты  + + чикл. – + + 

Гади шомырт  + + – + чикл. + чикл. 

Йорт алмагачы  - + чикл. - – - 

Недзведск алмагачы  + + – – - 

Җилҽкле алмагач  + + – – - 

Пенсильвания корычагачы  + + + + + 

Гади корычагач  + + + чикл. + + 

Куаклыклар  

Гади барбарис  + + чикл. – + + 

Гади барбарис (куе кызыл ф.) + + + чикл. + + 

Тунберг барбарисы  + + + + + 

Гади бүре күзе  + + – + + 

Киезле чия  + + + чикл. + + 

Ак боҗыр куагы  + + – + + 

Кузаклы тал (сары сҽрви) + – – + + 

Кузаклы тҿлке куагы  + + + + + 

Гади кызылча  + +  + + 

Зелпе (тҿрле тҿрлҽре) + + чикл. + чикл. + + 

Ирга (тҿрле тҿрлҽре) + + чикл. – + + 

Балан куагы  + + чикл. + чикл.  + + 

Гади балан  + + бульв. 

чикл. 

– + + 

Ялтыравыклы кызылча  + + + + + 



 

8 нче таблица.  

Зур агачларны сортларга аеру параметрлары һҽм талҽплҽре 

Кабарчык орлык     + + 

Роза (тҿрле тҿрлҽре) + + – + чикл. + 

Венгер канҽфер куагы  + + чикл. + чикл. + + 

Гади канҽфер куагы  + + чикл. + чикл. + + 

Альп карлыганы  + + + + + 

Алтынсу карлыган  + + чикл. – + + 

Ак кар җилҽге  + + чикл. + чикл. + + 

Тубылгы куагы (тҿрле 

тҿрлҽре) 

+ + + чикл. + + 

Форзичия  + + чикл. + чикл. + + 

Таҗлы бакча ясмине  + + чикл. – + + 

Лианалар  

Кызлар винограды  + +  – + + 

Искҽрмҽлҽр – таблицадагы кыскартылган сүзлҽр: чикл. – чиклҽнгҽн рҽвештҽ; скв. – сквер; ур. – 

урамнар, бульв. – бульвар 

Аталышы Талҽплҽр Сортларга аеру 

Зур агачлар* (Зур.аг.), ике 

мҽртҽбҽ күчереп 

утыртылган (2хК.ут.) 

Зур аг. алданрак ике мҽртҽбҽ күчереп 

утыртылган яки тиешле агроысуллар 

ярдҽмендҽ тигез кыйммҽтле торышка 

китерелгҽн булырга тиеш. Чараларга бҽйсез 

рҽвештҽ, алар «ике мҽртҽбҽ күчереп 

утыртылган» буларак билгелҽнҽ. Алар 

сортларның берсенҽ туры килергҽ, аның 

кҽүсҽсе биеклеккҽ кимендҽ 180 см һҽм 

ябалдашы эчендҽ ачык күренеп тора торган 

үзҽк бҽбҽге булырга тиеш (искҽрмҽлҽр:   

шарсыман һҽм бҿдрҽ формалар). Зур. аг. соңгы 

мҽртҽбҽ күчереп утыртылганнан соң бер 

урында кимендҽ дүрт вегетация чоры 

дҽвамында үстерелергҽ тиеш  

Сортларга аеру кҽүсҽ 

ҽйлҽнҽсе буйлап 

гамҽлгҽ ашырыла (см): 

 

8-10**, 10**-12  

 

Бҽйлҽмнҽр белҽн 

транспортта күчергҽндҽ 

үсемлеклҽр күлҽме:  

5 артык түгел  

Ҿч мҽртҽбҽ күчереп 

утыртылган (3хК.ут.) зур 

агачлар, Дүрт һҽм аннан 

күбрҽк мҽртҽбҽ күчереп 

утыртылган зур агачлар  

Ҿч мҽртҽбҽ күчереп утыртылган зур. аг. 

соңгы мҽртҽбҽ күчереп утыртылганнан соң бер 

урында кимендҽ дүрт вегетация чоры 

дҽвамында үстерелергҽ тиеш. Кҽүсҽсенең 

биеклеге кимендҽ 200 см булырга тиеш. 

Ботакларны алга таба алу тиешенчҽ тҿренҽ 

туры китереп башкарыла, боҗралап яки 

икелҽтеп ботаклануга юл куелмаска тиеш 

(искҽрмҽлҽр: штамбка беркетү, ябалдашның 

шарсыман һҽм бҿдрҽ формалары). Ябалдашы 

даими рҽвештҽ киселеп торырга тиеш. Соңгы 

кисү соңгысы алдыннан килгҽн вегетация 

чорыннан соңга калмыйча уздырылырга тиеш 

(искҽрмҽ булып, мисал ҿчен, Робиния ялган 

акация булырга мҿмкин). Кисү эше 

билгелҽнгҽн срокларда бер еллык үсеме 

буенча уздырыла. Кантары белҽн бергҽ, 

Сортларга аеру кҽүсҽ 

ҽйлҽнҽсе буйлап 

гамҽлгҽ ашырыла (см): 

10-12, 12-14, 14-16, 16-

18, 18-20, 20-25 һҽм алга 

таба 5 см интервал 

белҽн, ҽйлҽнҽсе 50 см 

артык булганда – 10 см 

интервал белҽн. 

Кҽүсҽнең см киңлеге: 

60-100, 100-150, 150-

200, 200-300, 300-400, 

400-600 

Гомуми биеклеге, см: 

300 см биегрҽк булганда 

100 см интервал белҽн  

500 см биегрҽк булганда 



 

10 нчы таблица.  

Рекреация басымына карап, территорияне комплекслы тҿзеклҽндерү 

          

капчыкка һҽм металл ятьмҽгҽ тҿрелгҽн килеш 

яки контейнерларда китерелҽ. 

200 см интервал белҽн 

900 см биегрҽк булганда 

300 см интервал белҽн 

Күчереп утыртулар 

саны металл ятьмҽдҽге 

кантарлы үсемлеклҽрдҽ 

бирелҽ (4хК.ут., 5хК.ут. 

һ.б.) 

Аллея агачлары 

(урамнарны яшеллҽндерү 

ҿчен зур.аг.) 

Аллея агачлары – ул биек кҽүсҽле агачлар, 

аларның ябалдашыннан чыгып тора торган 

ботаклары киселҽ. Алар туры кҽүсҽле, ҽ 

сабаклары соңгы вегетация чоры башланыр 

алдыннан киселгҽн булырга тиеш. Кҽүсҽнең 

биеклеге: ҽйлҽнҽсе 25 см булганда кимендҽ 

220 см, ҽйлҽнҽсе 25 см артыграк булганда 

кимендҽ 250 см  

Сортларга аеру Зур.аг. 

(3хК.ут.) кебек үк 

башкарыла. 

Шарсыман һҽм бҿдрҽ 

формалы кҽүсе булган 

зур.аг.  

Чҿнки аларның ябалдашка турыдан-туры 

кҽүсҽ үрчеме юк, алар ботак җибҽрми торган 

тҿрле озынлыктагы кҽүсҽдҽ үстерелҽ  

Сортларга аеру Зур.аг. 

(3хК.ут.) кебек үк 

башкарыла. 

     * Зур агачлар (Зур.аг.) – кҽүсҽсе белҽн ябалдашы арасында тҿгҽл чиге булган агач үсемлеклҽре. 

     ** Интервалның чик дҽрҽҗҽдҽге күрсҽткечлҽрендҽ утырту материалын күрсҽткечлҽрнең иң түбҽн 

тҿркеменҽ кертергҽ кирҽк (мисал ҿчен: кҽүсҽ ҽйлҽнҽсе 10 см булганда – 8-10 см интервалга, ҽ 10-12 см 

түгел) 

Рекреация 

басымы, 

кеше/га 

Килүчелҽрнең территориядҽн файдалану 

режимы 
Тҿзеклҽндерү һҽм яшеллҽндерү чаралары 

5 кадҽр Ирекле 
Барлык территориядҽн 

файдалану 

- 

 

5-25 

 

Уртача 

җайга 

салына 

торган  

Күпчелек очракта юл-

сукмак аша хҽрҽкҽт итү.  

Аларны махсус 

системалы рҽвештҽ карап 

тору шарты белҽн, 

аланнардан һҽм 

чирҽмлеклҽрдҽн 

файдаланырга мҿмкин. 

Тыгызлыгы 5-8% булган юл-сукмак 

челтҽре оештыру, экологик сукмаклар 

салу  

 

 

 

 

 

26-50 

Тыгызлыгы 12-15%лы юл-сукмак челтҽре 

оештыру, экологик сукмаклар салу, 

буферлы һҽм туфрак яклаучы утыртмалар 

утыртып, урман кашакларында аланнар 

ясау, тапталуга тотрыклы булган үлҽн 

үсемлеклҽре тҿрлҽрен куллану, урман-

парк билҽмҽлҽре аркылы уза торган яки 

чик буйлап сузылган автомагистральлҽр 

ҿчен куе яклаучы полосалар утырту. 

51-100 

Катгый 

рҽвештҽ 

җайга 

салына 

Бары тик юллардан һҽм 

аллеялардан гына хҽрҽкҽт 

итү. Махсус җиһазланган 

мҽйданнарда ял итү, 

Территорияне вазыйфасы ягыннан 

зоналарга бүлү һҽм тыгызлыгы иң күбе 

20-25%лы юл-сукмак челтҽре оештыру, 

буфер һҽм туфрак яклагыч куаклыклар 



 

 

11 нче таблица.  

Рекреация басымының чамаланган чик дҽрҽҗҽсе 

 

Торак пунктындагы рекреация 

объектының тибы 

Чик дҽрҽҗҽдҽге рекреация 

басымы – объектка бер 

вакытта килүчелҽр саны, 

кеше/га 

Халыкка хезмҽт 

күрсҽтү радиусы 

(мҿмкинлек зонасы) 

Урман 5 артык түгел  - 

Бакча 100 артык түгел  400-600 м  

Сквер 100 һҽм күбрҽк  300-400 м  

Искҽрмҽлҽр: 

1. Рекреация объекты территориясендҽ чик дҽрҽҗҽдҽге рекреация басымы тҿрлечҽ 

булган зоналар бүленергҽ мҿмкин. 

2. Фактик рекреация басымы үлчҽмнҽр алып билгелҽнҽ, кҿтелҽ торганы түбҽндҽге 

формула буенча исҽплҽнҽ:  

R = Ni/Si, биредҽ  

R – рекреация басымы,  

Ni – рекреация объектларына килүчелҽр саны,  

Si – рекреация территориясенең мҽйданы.  

Рекреация территориясендҽ бер үк вакытта булган килүчелҽр санын рекреация 

объектының үтемлелек зонасында яшҽүче халык исҽбенең 10-15%ы дҽрҽҗҽсендҽ 

кабул итҽргҽ киңҽш ителҽ. 

торган  утыртмаларны интенсив 

карап тоту, шул исҽптҽн 

аларны актив яклау, хҽтта 

киртҽлҽп алу. 

утырту, автомагистральлҽрнең чиклҽре 

буйлап куе яклагыч полосалар утырту Су 

сибүче суүткҽргеч (шул исҽптҽн автомат 

су сибү һҽм чылату системалары), 

дренаж, явым-тҿшем канализациясе 

оештыру, тышкы яктылык белҽн тҽэмин 

итү, ҽ парк биналары һҽм корылмалары 

урнаштырылган очракта – суүткҽргеч һҽм 

канализация, җылы белҽн тҽэмин итү, 

кайнар су белҽн тҽэмин итү, телефон 

элемтҽсе булдыру. Чүп җыйгычлар, 

бҽдрҽфлҽр, МАФ урнаштыру. 

100 артык  

 Гомуми тыгызлыгы 30-40%лы юл-сукмак 

челтҽре оештыру (керҽ торган урыннарга 

һҽм актив ял зоналарына якынрак 

җирлҽрдҽ юлларның тыгызлыгы тагын да 

югары), тҿзеклҽндерү дҽрҽҗҽсе 

гектарына 51-100 кешелек басым кебек, 

кишҽрлеклҽрне кыйммҽтле утыртмалар 

яки бҿтенлҽй дҽ декоратив киртҽле 

үсемлеклҽр белҽн коймалау. 

Искҽрмҽ – Басымнарны артыруны булдырмый калу мҿмкин булмаган очракта, үтемле булган 

зоналарда яңа рекреация объекты формалаштыруны күдҽ тотарга кирҽк (11 таблица). 



 

12 нче таблица.  

Пандус почмагының күтҽрелү биеклегенҽ бҽйлҽнеше 

 

Миллиметрларда 

Пандус авышлыгы (нисбҽте) Күтҽрелү биеклеге 

1:8 башлап 1:10 кадҽр  75  

1:10,1 башлап 1:12 кадҽр  150  

1:12,1 башлап 1:15 кадҽр  600  

1:15,1 башлап 1:20 кадҽр  760  

 

Уен һҽм спорт җайланмалары 

13 нче таблица.  

Балаларның яшенҽ карап, 

 уен һҽм спорт җайланмаларының составы 

 

Яше Җайланманың билгелҽнеше 
Киңҽш ителҽ торган уен һҽм физик культура 

җайланмасы 

Мҽктҽп 

алды 

яшендҽге 

балалар 

 (1-3 яшь) 

А) Тыныч уеннар, 

игътибарлылык, сабырлык, 

фантазияне үстерү 

күнекмҽсе ҿчен: 

Б) Үрмҽлҽү, йҿрү, атлап 

чыгу, астан керү, тигезлек 

саклау ҿчен: 

- комлыклар 

- кечкенҽ йортлар, пирамидалар, гимнастика 

стенкалары, ясалма шау-шулар, бүрҽнҽлҽр, 

таучыклар 

- 20x40x15 см агач кублар; 

- 15, 20, 25 см киңлегендҽге, 150, 200 һҽм 250 см 

озынлыгындагы такталар; агач такта – бер башы 10-

15 см биеклеккҽ күтҽртелгҽн; 

- тоткычлы, баскычлы һҽм үзҽк мҽйданы булган 

таучык, озынлыгы – 240 см, биеклеге – 48 см (үзҽк 

ҿлешендҽ), баскычның киңлеге – 70 см. 

- бау-баскыч, биеклеге 100 яки 150 см, басмалары 

арасындагы ераклык – 10 һҽм 15 см. 

 

 

 

 

  

 В) Вестибуляр аппаратка 

күнегүлҽр ясау, мускул 

системасын (арка, корсак һҽм 

аяк мускулларын) ныгыту, 

тигезлек хисен, ритмны, 

тирҽлектҽ юнҽлеш алуны 

камиллҽштерү ҿчен: 

- таганнар һҽм тирбҽлмҽлҽр. 

Мҽктҽп-

кҽчҽ 

яшьтҽге 

балалар  

(3-7 яшь) 

а) Үрмҽлҽргҽ ҿйрҽтү һҽм 

үрмҽлҽүне камиллҽштерү 

ҿчен: 

- вертикаль һҽм горизонталь ҿрлеклҽр белҽн 

пирамидалар; 

- тҿрле конфигурацияле, эчке ягында кыршаулары, 

ярымсфералары  булган баскычлар; 

- 10-15 см биеклектҽге агач такта (махсус аслыкларга 

урнаштырыла). 

 б) Тигезлек сакларга, атлап 

чыгарга, астан керергҽ, 

сикерергҽ ҿйрҽтү ҿчен: 

- ҿсте юнылган, ныклап беркетелгҽн, җирдҽ ята 

торган бүрҽнҽ, озынлыгы 2,5-3,5 м, киңлеге 20-30 м; 

- «Крокодил» бумы, озынлыгы 2,5 м., киңлеге 20 см, 

биеклеге 20 см; 



  - гимнастика бүрҽнҽсе, яссы ҿлешенең 

озынлыгы 3,5 м, авыш – 1,2 м, яссы 

ҿлешенең 30 яки 50 см, бүрҽнҽ диаметры 27 см; 

- гимнастика эскҽмиясе, озынлыгы 3 м, киңлеге 20 см, 

юанлыгы 3 см, биеклеге 20 см. 

 в) Йҿртергҽ, үрмҽлҽргҽ, дүрт 

аяклап йҿрергҽ, шуышып 

тҿшергҽ ҿйрҽтү ҿчен: 

- тоткычлы таучык, озынлыгы 2 м, биеклеге 60 см;  

- баскычлы һҽм сҿзҽклеге булган таучык, озынлыгы 

240, биеклеге 80, баскычның һҽм сҿзҽклекнең 

озынлыгы 90 см, баскычның һҽм сҿзҽклекнең киңлеге 

70 см. 

 г) Кҿчне, сыгылмалылыкны 

үстерүгҽ, хҽрҽкҽтлҽрне 

координациялҽргҽ ҿйрҽтү 

ҿчен: 

- гимнастика стенкасы, биеклеге 3 м, аралыкларның 

киңлеге кимендҽ 1 м, ҿрлекнең диаметры – 22 мм, 

ҿрлеклҽр арасындагы аралык – 25 см; 

- гимнастика баганалары 

   

 д) Күз белҽн үлчҽү, 

хҽрҽкҽтлҽрнең тҿгҽллеге, 

җитезлек ҿчен, билгеле бер 

максатка чҿяргҽ ҿйрҽтү ҿчен: 

- максатка чҿю ҿчен кыршаулы стойка, биеклеге 120-

130 см, кыршауның диаметры 40-50 см; 

- «чҽчҽк», «ҽтҽч» рҽвешендҽге чҿю җайланмасы, 

мишень үзҽге 120 см биеклектҽ урнашкан (мҽкт. яшь. 

бал.), 

- 150-200 см (ҿлк. мҽкт. яшь. бал.); 

- боҗрачҿйгечлҽр– 15-20 см биеклегендҽге 

ныгытылган кечкенҽ казыклар кадакланган такта, 

- боҗрачҿйгечлҽр горизонталь рҽвештҽ дҽ, авыш 

килеш тҽ урнаштырылырга мҿмкин; 

- агач калканнардагы тҿзҽүлҽрнең диаметры  20, 40, 

60, 80 см булган үзҽктҽш дүрт түгҽрҽк рҽвешендҽ, 

тҿзҽүнең үзҽге идҽн яки мҽйдан ҿслегеннҽн 110-120 

см, түгҽрҽклҽр кызыл (үзҽге), салат, сары һҽм 

зҽңгҽрсу тҿслҽргҽ буяла; 

- баскетбол калканнары, боҗралары идҽннҽн яки 

мҽйдан ҿслегеннҽн 2 м биеклектҽ булырлык итеп ике 

агач яки металл стойкаларга беркетелҽ. 

Мҽктҽп 

яшендҽге 

балалар  

Гомуми физик үсеш ҿчен: - биеклеге кимендҽ 3 м, аралыклар саны 4-6 булган 

гимнастика стенкасы; 

- тҿрле биеклектҽге аркылы борыслар, салынып 

торган килеш кҿчле күнегүлҽр ясау ҿчен аркылы 

борыс-эспандер; 

- тҿрле ысуллар, салынгычлар буенча йҿрергҽ, 

тартылырга ҿйрҽтү ҿчен тҿрле конфигурацияле кул 

белҽн тотынып йҿрү ҿчен аркылы беркетелгҽн 

баскычлар; 

- спорт-гимнастика комплекслары – тҿрле биеклектҽ 

ныгытылган 5-6 горизонталь борыс, борысларга 

спорт җайланмалары беркетелергҽ мҿмкин: 

боҗралар, трапециялҽр, таганнар, колгалар һ.б.; 

- тҿрле биеклектҽге ялганган борыслар: 1,5-2, 2-3 м, 

бер линия буйлап яки «Г», «Т» хҽрефлҽре 

формасында яки бормалы рҽвештҽ урнашырга 

мҿмкин. 

Ҿлкҽн Мускул кҿчен, тҽн тҿзелешен - спорт комплекслары; 



мҽктҽп 

яшендҽге 

балалар 

һҽм гомуми физик үсешне 

яхшырту ҿчен 

- спорт-уен комплекслары (микроскалодромнар, 

велодромнар һ.б.) 

 

14 нче таблица.  

Уен җайланмаларына карата талҽплҽр 

          

Уен 

җайлан-

масы 

Талҽплҽр 

Таганнар  Җирдҽн таган утыргычына кадҽр биеклек дҽрҽҗҽсе тыныч торышында 

кимендҽ 350 мм яки иң күбе 635 мм булырга тиеш. Бер таган кысасында 

иң күбе ике утыргыч рҿхсҽт ителҽ. Икеле таганнарда нҽни балалар ҿчен 

урындык (бишек) белҽн бергҽ ҿлкҽнрҽк балалар ҿчен билгелҽнгҽн яссы 

урындык бергҽ кулланылырга тиеш түгел. 

Тирбҽл-

мҽлҽр  

Җирдҽн утыргычка карата биеклеге тигез торышында 550-750 мм 

булырга тиеш. Алга һҽм артка хҽрҽкҽт иткҽндҽ утыргычның максималь 

авышу почмагы – 20 градустан артык түгел. Тирбҽлмҽдҽ утырган 

баланың аяклары аның конструкциясендҽге терҽк ҿлешлҽргҽ элҽгерлек 

булырга тиеш түгел, анда очлы почмаклар булмаска тиеш, аларның 

түгҽрҽклҽнеш радиусы кимендҽ 20 мм булырга тиеш. 

Кару-

сельлҽр  

Карусельның җир ҿслегеннҽн иң кырый ҽйлҽнеп тора торган 

конструкциясенҽ кадҽрле минималь аралыгы кимендҽ 60 мм һҽм иң күбе 

110 мм булырга тиеш. Ҽйлҽнҽ торган платформаның түбҽнге ҿслеге 

шома булырга тиеш. Карусельның түбҽнге ҿлешеннҽн аның иң биек 

ноктасына кадҽрле максималь биеклеге 1 м тҽшкил итҽ. 

Таучык-

лар  

Таучыкка менү баскыч, үрмҽлҽп менҽ торган бүлемтеге яки башка тҿрле 

җайланмалар ярдҽмендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Таучыкның шуып тҿшү 

сҿзҽклегенең биеклеге ни рҽвешле менүгҽ бҽйсез рҽвештҽ 2,5 м артып 

китҽргҽ тиеш түгел. Ачык һҽм туры таучыкның киңлеге кимендҽ 700 мм 

һҽм иң күбе 950 мм. Старт мҽйданчыгы – 5 градуска кадҽр авышлы 

кимендҽ 300 мм озынлыгында, лҽкин норма буларак, мҽйданчыкның 

киңлеге шуу ҿлешенең горизонталь проекциясенҽ тигез булырга тиеш. 

Аерым торучы таучыкта ян-як коймасының биеклеге старт 

мҽйданчыгында кимендҽ 0,15 м булырга тиеш. Шуа торган ҿлештҽ 

авышлык почмагы телҽсҽ кайсы ноктасында 60 градустан артмаска тиеш. 

Шуып тҿшү сҿзҽклегенең актыккы ҿлешендҽ уртача авышлык дҽрҽҗҽсе 

10 градустан артмаска тиеш. Таучыктагы шугалак кырые җиргҽ таба 

юнҽлтеп кимендҽ 50 мм радиус һҽм кимендҽ 100 градуслы бҿгү почмагы 

белҽн бҿгелергҽ тиеш. Шугалак кырыеннан җиргҽ кадҽрле аралык 100 

мм артмаска тиеш. Киртҽлҽп торучы ян-яклары актыккы ҿлешендҽ шуып 

тҿшү озынлыгы 1,5 м азрак булганда – 200 мм артмаска, шуып тҿшү 

озынлыгы 1,5 артыграк булганда 350 мм артмаска тиеш. Таучык-

тоннельның минималь озынлыгы һҽм киңлеге 750 мм булырга тиеш. 



15 нче таблица. Уен җайланмасын урнаштырганда 

куркынычсызлык буенча минималь аралык  

 

Уен 

җайланмасы 
Минималь аралыклар 

Таганнар  ян-як конструкциялҽр ягыннан читкҽ таба кимендҽ 1,5 м һҽм 

авыш торышындагы таганның кырый нокталарыннан алга (артка) 

кимендҽ 2,0 м  

Тирбҽлмҽлҽр  ян-як конструкциялҽр ягыннан читкҽ таба кимендҽ 1,0 м һҽм 

авыш торышында тирбҽлмҽнең кырый нокталарыннан алга таба 

кимендҽ 1,5 м  

Карусельлҽр  ян-як конструкциялҽр ягыннан читкҽ таба кимендҽ 2 м һҽм 

карусельнең ҽйлҽнеп тора торган түбҽнге ҿслегеннҽн ҿскҽ таба 

кимендҽ 3 м  

Таучыклар  ян-якларыннан кимендҽ 1 м һҽм таучыкның шуып тҿшҽ торган 

сҿзҽклегенең түбҽндҽге кырыеннан алга таба 2 м. 

 

16 нчы таблица. Урамнарның категориялҽренҽ карап, агач утырту 

буенча киңҽш ителгҽн аралыклар 

Агачлар утырту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үчҽлле авыл җирлеге 

Урамнарның һҽм юлларның категориясе Юлдан кҽүсҽгҽ кадҽрле аралык (м) 

Район билгелҽнешендҽге магистраль 

урамнар 

3-4  

Җирле ҽһҽмияттҽге урамнар һҽм юллар 2-3  

Юллар 1,5-2  

Искҽрмҽ – утырту ҿчен иң кулай тҿрлҽр: голланд юкҽсе, Канада тирҽге, пирамида 

сыман Кытай тирҽге, Берлин тирҽге, татар ҿрҽңгесе, Америка ҿрҽңгесе, 

Пенсильвания корычагачы, шарсыман нҽзберек тал, шома карама, дүлҽнҽлҽр, сары 

сҽрви. 



территориясен тҿзеклҽндерү 

кагыйдҽлҽренҽ 3 нче кушымта  

 

      

Җҽяүле коммуникациялҽренең киңҽш ителгҽн киңлеге 

 

Тротуарларның һҽм башка тҿрле җҽяүле коммуникациялҽре киңлеген 

түбҽндҽге формула буенча исҽплҽргҽ: 

В =  х N х к/р, биредҽ: 

В – җҽяүле коммуникациясенең исҽплҽнгҽн киңлеге, м; 

 – җҽяүленең бер хҽрҽкҽт полосасының стандарт киңлеге 0,75 м тигез; 

N – «пик» сҽгатьлҽрендҽ җҽяүлелҽр хҽрҽкҽт итүнең фактик 

интенсивлыгы, җҽяүле коммуникациясе урнашкан урында ике юнҽлеш буенча 

суммар, кеше/сҽгать (табигый шартларда тикшерүдҽн килеп чыккан 

белешмҽлҽр нигезендҽ билгелҽнҽ); 

к – җҽяүле хҽрҽкҽтен перспектив үзгҽртү коэффициенты (территорияне 

шҽһҽр тҿзелеше буенча үстерүне анализлау нигезендҽ билгелҽнҽ); 

р – җҽяүле коммуникациясендҽ бер стандарт полосаның норматив үткҽрү 

мҿмкинлеге, кеше/сҽг., аны түбҽндҽге таблица буенча билгелҽргҽ киңҽш ителҽ: 

 

Җҽяүле коммуникациялҽренең үткҽрү мҿмкинлеге 

 

 

 

 

 

 

Үчҽлле авыл җирлеге 

Сҽгатенҽ кеше 

Җҽяүле коммуникациялҽре элементлары 

Бер хҽрҽкҽт 

полосасының үткҽрү 

мҿмкинлеге 

Сҽүдҽ челтҽре үсеш алган урамнарның кызыл линиясе 

буйлап урнашкан тротуарлар  

700 

Сҽүдҽ челтҽре артык үсеш алмаган урамнарның кызыл 

линиясе буйлап урнашкан тротуарлар  

800 

Җҽяүле юллары (йҿреп керҽ торган) 600-700 

Юл аша җҽяүле кичүлҽре (җир ҿсте) 1200-1500 

Баскыч  500-600 

Пандус (авышлыгы 1:10) 700 

* Максималь басымнарны билгелҽгҽндҽ кабул ителҽ торган чик дҽрҽҗҽ үткҽрү 

мҿмкинлеге – сҽгатенҽ 1500 кеше 

     Искҽрмҽлҽр: бер җҽяүленең хҽрҽкҽт полосасы киңлеге – 0,75 м. 



территориясен тҿзеклҽндерү 

кагыйдҽлҽренҽ 4 нче кушымта  

 

Туфрак катламы 

Авыл туфракларын классификациялҽү 

 

1. Туфрак тибына карап, аны яшеллҽндерү системасында кулланыр 

алдыннан аны культуралаштыру буенча тҿрле алымнар кулланыла. 

1.1. Табигый туфраклар – тиешле табигый шартларда формалашкан һҽм 

тулы профиле (аларның формалашуының тиешле шартларындагы барлык 

генетик горизонтлары) булган туфраклар. 

1.2. Ҿслектҽ үзгҽреш кичерүдҽн барлыкка килгҽн туфраклар – табигый 

туфрак юкка чыгу нҽтиҗҽсендҽ яки табигый туфрак профиленең ҿске ҿлешен 

(40 см кадҽр) генетик горизонтларның пычранмаган грунтларын сибеп 

алмаштыру нҽтиҗҽсендҽ формалашкан туфраклар. 

1.3. Шҽһҽр туфраклары (урбанозем) – торак пункты тирҽлеген 

формалаштыру барышында ясалма барлыкка китерелгҽн туфраклар. Түбҽндҽге 

тҿрлҽрен аерып чыгаралар: 

Шҽһҽр туфраклары – конструктоземнар – гидрогеология шартларыннан, 

аларда формалаша торган яшел утыртмалар холкына һҽм рельефта урнашкан 

урынына карап билгелҽнҽ торган катлы вертикаль структурасы булган махсус 

сибелгҽн грунтларда формалашкан туфраклар. 

Шҽһҽр туфраклары – туфрак грунтлары – антропоген бозылган (чит 

ҽйберлҽр кушылган, катламы бозылган һ.б.) грунтларда формалаша торган, 

тамыр тереклек итҽ торган катламның барча тирҽнлегенҽ (1,5 метрага кадҽр) 

максатчан рекультивациялҽүгҽ дучар ителмҽгҽн һҽм черемҽле горизонты 

(ясалма булдырылган, яки туфрак хасил итүче процессларда формалашкан in 

situ) туфраклар. 

2. Антропоген эшчҽнлек нҽтиҗҽсендҽ бозылган территориялҽрдҽ яшел 

утыртмаларны формалаштырганда яшеллҽндерелҽ торган барлык кишҽрлектҽ 

үсемлеклҽрне туклану элементлары, дым һҽм һава белҽн тҽэмин итҽргҽ сҽлҽтле 

туфрак хасил итүче грунтның катлы-катлы калын катламын ясарга киңҽш 

ителҽ. Яшел утыртмалар утырту һҽм реконструкциялҽү эшлҽрен уздырганда 

туфрак ҿслегенең тҿрле дҽрҽҗҽдҽ пычрануын билгелҽгҽн очракта пычрану 

дҽрҽҗҽсенҽ һҽм аның сыйфат параметрларына туры китереп, аңа рекультивация 

уздырыла. 

3. Утыртканда агачлар һҽм куаклар астына чокырлар казыла, аларга 

уңдырышлы грунт салына. Үсемлеклҽр ҿчен тискҽре грунтлы территориядҽ 

туфрак хасил итүче грунт катламын формалаштырганда аны 0,5 м 

калынлыгындагы авыр балчыксыл туфрак катламы белҽн изоляциялҽргҽ киңҽш 

ителҽ, ул механик һҽм сорбатлы (сеңдерүче) геохимик киртҽ ролен үти. Авыр 

металлар белҽн пычранган очракта, грунтка аның авырлыгының кимендҽ 6% 

күлҽмендҽ углекислоталы известь кертергҽ киңҽш ителҽ. 

4. Туфрак катламының һҽм туфрак хасил итҽ торган калын грунт 



катламының ҿслеге барлык калынлыгы буенча кҿнкүреш һҽм тҿзелеш 

калдыкларыннан чистартылган булырга тиеш. Туфрак хасил итҽ торган грунт 

ясау ҿчен кулланыла торган субстрат чүп үлҽннҽре белҽн бик аз дҽрҽҗҽдҽ генҽ 

чүплҽнгҽн булырга тиеш (ҽлеге Нормаларга 4 нче кушымтаның 2 нче 

таблицасы). 

5. Туфрак катламын проектлаганда туфрак хасил итүче грунтның химик 

пычрану дҽрҽҗҽсен исҽпкҽ алырга киңҽш ителҽ. Аның пычрану дҽрҽҗҽсе 

санитар һҽм биологик аспектларда билгелҽнҽ. Санитар торыш сыйфатламасы 

ҿслектҽге, кеше һҽм йорт хайваннары яшҽеше ҿлкҽсенҽ карый торган катлам 

ҿчен бирелҽ. Ҽлеге катламның калынлыгы 30 см тҽшкил итҽ. Биологик 

сыйфатлама үсемлеклҽрнең нормаль үсешен тҽэмин итҽ торган һҽм 2 м тҽшкил 

итүче туфрак катламы ҿчен бирелҽ (ҽлеге Нормаларга 4 нче кушымтаның 3, 5, 6 

таблицалары). 

6. Туфракка санитар бҽялҽмҽ фактик пычратучы матдҽ катнашмаларын 

чик дҽрҽҗҽдҽ мҿмкин булган катнашмалар (ПДК) яки санитар-эпидемиология 

органнары тарафыннан билгелҽнгҽн чама белҽн мҿмкин булган катнашмалар 

(ОДК) белҽн чагыштырып бирелҽ. Туфракның пычрану дҽрҽҗҽсенҽ биологик 

бҽялҽмҽ гадҽттҽ фактик пычратучы матдҽ катнашмаларын фитоагулы ПДК 

белҽн чагыштыру юлы белҽн уздырыла (ҽлеге Нормаларга 4 нче кушымтаның 

4,8 таблицалары). 

7. Туфракның биологик пычрану дәрәҗәсе анда минималь туфрак 

бүлемтеге чикләрендә өстенлекле пычрату компонентының уртача 

дәрәҗәсенә карап билгеләнә. 

8. Ныклап илҽклҽүче грунтларда (ком, гравий кушылган грунтлар, 40% 

артык вак таш) конструктоземнар формалаштырганда алар белҽн 

конструктоземнар арасына 20 см калынлыгында уртача һҽм авыр балчыксыл 

туфраклардан су тоткарлый торган катлам салып калдырырга киңҽш ителҽ. 3-5° 

текҽ тау битлҽрендҽ конструктоземнар формалаштырганда катлам ҿслегендҽ 30 

см калынлыгында уртача яки авыр балчыксыл (аллювиаль) грунт салып 

калдыруны күздҽ тотарга кирҽк. Конструктоземнар формалаштырганда 5° 

текҽрҽк булган озын тау битлҽрендҽ аларны, күзҽнҽклҽрен уңдырышлы авыр 

балчыксыл грунт белҽн тутырып, рҽшҽткҽлҽп алырга. Ҿстҽн күмелҽ торган 

грунтның калынлыгы – 15-20 см. 

9. 2-3 метрда этемсез грунт сулары баскан урыннарда су астында калган 

территориялҽр ҿслегендҽ туфрак катламы гадҽттҽ капилляр күтҽртҽ торган 

кайма ярыгын барлыкка китерҽ торган грунт катламын ясау юлы белҽн тҿрле 

яшел утыртма тҿрлҽре ҿчен тамыр яшҽтерлек катламны дренажлау талҽплҽрен 

исҽпкҽ алып конструкциялҽнҽ. Грунт катламының биеклеге һҽм аның яту 

тирҽнлеге таблица нигезендҽ билгелҽнҽ. Грунт сулары кимендҽ 2 метр 

тирҽнлегендҽ яткан су баскан территориялҽр ҿслегендҽ яшел утыртмалар 

системасын проектлаганда капилляр кайма ярыгын барлыкка китерҽ торган 

катлам конструкциясе белҽн бергҽ даими дренаж салырга киңҽш ителҽ. 

10. Авыл җирлеге шартларында газоннар һҽм сҿзҽк урыннар астындагы 

грунтлар, норма буларак, тулысынча алмаштыруга мохтаҗ. Газон астына 



үсемлекчелек җире катламы аның механик составын зарури яхшыртып, 

ҿстҽмҽлҽр кертеп 20 см тҽшкил итҽргҽ тиеш, аңа күп мҽртҽбҽ түбҽндҽгелҽр 

болгатыла: ком - 25%, торф - 25%, үсемлекчелек туфрагы - 50%. Шулай ук 

үсемлекчелек җиренең уңдырышлылыгын минерал һҽм органик ашлама кертү 

юлы белҽн дҽ яхшыртуны күздҽ тотарга киңҽш ителҽ. Тҿзеклҽндерүне 

проектлаганда корыла торган газоннарның сыйфатын яхшырта торган яңа 

методларны кулланырга киңҽш ителҽ: гидрочҽчү белҽн тотрыклыландыру, 

«Пикса» һ.б.  

Яшел утыртмаларны тҽрбиялҽү эшен тҿзелешне һҽм реконструкциялҽүне 

башкаручы субъектлар тарафыннан объектны эксплуатациялҽүче оешмага 

тапшырганчыга кадҽр тҿзелешнең яки реконструкциялҽүнең барлык чорында 

гамҽлгҽ ашырырга. 

 

1 нче таблица. 

Авыл туфраклары сыйфатына карата талҽплҽр 

 

Туфр. хасил итүче катламнарның һҽм 

горизонтларның күрсҽткечлҽре 

Катламнарның тирҽнлеге, см 

0-20 20-50 50-150 

Физик үзлеклҽре 

Составындагы физик балчык күлҽме 0,01 мм  30-40 20-40 30-40 

Яту тыгызлыгы  г/см   0,8-1,1 1,0-1,2 1,2-1,3 

Химик үзлеклҽре 

Черемҽ в/о  4-5 1-0,5 0,5 

рН  5,5-6,5 5,5-7,0 5,0-6,0 

ОДК карата ТМ күлҽме  1 1 1 

РВ зурлыгы, мкр/сҽг  20 20 20 

Туфракның минерал азот белҽн минималь тҽэм. 

ителү дҽрҽҗҽсе, мг/100г  

4,0 4,0 4,0 

Туфракта Р О  һҽм К О күлҽме, мг/100 г 

(минималь мҿмк./оптим.) 

10/40 һҽм 

35 

10/20 һҽм 

15 

10/15 һҽм 

10 

Биологик үзлеклҽре  

Туфрактагы патоген микроорганизмнар 

зурлыгы, данҽ/грамм  

   

Тҿрле мезофауналар, данҽ  

Тҿрлҽр  

 

4  

 

3  

 

2  

Фитоагулылыгы, фоны буенча кыскалыгы  1,1  1,1-1,3  1,1-1,3  

 

2 нче таблица.  

Чүп үлҽннҽре белҽн пычрану дҽрҽҗҽсе 

Бер кв. м. данҽлҽр саны 

Пычрану дҽрҽҗҽсе Чүп үлҽннҽре саны 

Зҽгыйфь  1-50  

Уртача  51-100  



Куҽтле  100 артык  

        

3 нче таблица.  

Туфракларның биологик күрсҽткечлҽре һҽм аларны бҽялҽү 

критериялҽре 

 

Биологик күрсҽткечлҽр 

Канҽгатьлҽ

ндерерлек 

торышта 

Чагыш-

тырмача 

канҽгать-

лҽндерер-

лек 

Канҽгать-

лҽндерерлек 

түгел 

Гадҽттҽн тыш 

экологик 

вҽзгыять 

Экологик 

һҽлакҽт 

Микробомассаның 

активлык дҽрҽҗҽсе 

(кимүнең 

кабатланучанлыгы) 

5 5-10 10-50 50-100 100 

Патоген микроорга- 

низмнар күлҽме, 

туфракның 1 г  

- 10 -10  10 -10  10 -10  10  

Гельминт күкҽйлҽренең 

күлҽме, 1кг туфракта  
- 10 кадҽр 10-50 50-100 100 

Колититр  1,0 1,0-0,01 0,01-0,05 0,05-0,001 0,001 

Фитоагулылык 

(кабатланучанлыгы) 
1,1 1,1-1,3 1,3-1,6 1,6-2,0 2,0 

Геноагулылык (контроль 

белҽн чагыштырганда 

мутациялҽр саны арту ) 

2 2-10 1-100 100-1000 100 

    

5 нче таблица.  

Туфракларның фермент активлыгы бастырыла торган  

туфрак пычрану дҽрҽҗҽлҽре 

 

4 нче таблица.  

Грунтларның фитоагулылыгы, ОДК 

 

Килограммга миллиграммнарда 

 

 

Сr Ni Zn Pb Сu As Ион CL 

100  100  300  100  100  20  100  

100 граммга миллиграммнарда 

Ферментлар* 

Туфрак составында 

кадмий 
Курга

ш 
Цинк 

Каталаза  3  700  300  

Дегидрогеназа  5  300  700  

Инвертаза  10  1000  10000  



 

6 нчы таблица.  

Үсү шартлары ҿчен туфрак катламының  

биологик пычрану дҽрҽҗҽлҽре 

 

Протеаза  50  1000  10000  

Уреаза  100  1000  10000  

* Туфракларда минераллаштыру процессларында һҽм тҿрле матдҽлҽр 

синтезында катнаша торган ферментлар. 

Пырчану 

дҽрҽҗҽсе 

Элемент күлҽме, мг/кг 

Мышьяк  
Тере-

кҿмеш 
Кургаш Цинк Кадмий  Бакыр Никель Хром 

Комсыл һҽм комсу туфракларда (вал формалары) 

Норм.* 1,0-2,0  1,0-

2,1  

16,0-

32,0  

27,1-

55,0  

0,26-0,5  16,1-

33,0  

10,1-

20,0  

50,0-100  

Уртача* 2,1-4,0  2,2-

4,2  

32,1-

64,0  

55,1-

110  

0,6-1,0  33,1-

165  

20,0-

100  

101-500  

Югары* 4,1-6,0  4,3-

6,2  

64,1-96  110,1-

165  

1,1-1,5  165,1-

330  

100,1-

200  

501-

1000  

Бик югары* 6,0  6,2  96,0  165  1,5  330  200  1000  

Балчыксыл һҽм балчыклы туфракларда рН кимендҽ 5,5 (вал формалары) 

Норм. 2,5-5,0  - 32-65  55-100  0,5-1,0  33-66  20-40  - 

Уртача  5,1-

10,0  

- 66-130  111-220  1,1-2,0  67-330  41-200  - 

Югары  10,1-

15,0  

- 131-

195  

221-330  2,1-3,0  331-660  201-

400  

- 

Бик югары  15  – 195  330  3,0  660   - 

Балчыксыл һҽм балчыклы туфракларда рН 5.5 артык (вал формалары) 

Норм. 5-10  - 65-130  110-220  1,0-2,0  66-132  40-80  - 

Уртача  11-20  - 131-

260  

221-400  2,1-4,0  133-660  81-400  - 

Югары  21-30  - 261-

390  

401-660  4,1-6,0  661-

1320  

401-

800  

- 

Бик югары  30  – 390  660  6,0  1320  800  - 

Хҽрҽкҽтчҽн формалары 

Норм. - - 3,0-6,0  10,0-

23,0  

- 1,5-3,0  2,0-4,0  3,0-6,0  

Уртача   - 6,1-

12,0  

24,0-

46,0  

- 3,1-15,0  4,1-

20,0  

6,1-30,0  

Югары  - - 12,1-

18,0  

47,0-

69,0  

- 15,1-30  20,1-

40,0  

31,0-

60,0  

Бик югары  -  18,0  69  - 30,0  40,0  60,0  

* Нормаль дҽрҽҗҽ – үсемлекнең нормаль үсеше,  



           

7 нче таблица.  

Спорт газоннары ясау ҿчен урбоконструктозем  

конструкциялҽре типлары 

 

8 нче таблица. 

Торак пункты туфракларында авыр металларның һҽм мышьякның 

мҿмкин булган катнашмалары  

Килограммга миллиграммнарда 

Авыр металлар 

белҽн мышьякның 

катышу дҽрҽҗҽлҽре 

Составындагы күлҽме 

Куркынычлылыкның  

2 нче классы  

Куркынычлылыкның  

1 нче классы  

Никель  Бакыр  Цинк  Кургаш  кадмий  мышьяк  

Комсыл һҽм комсу 

туфракларда фон 

күлҽме  

5-10 

урт.6  

5-12  

урт.8  

25-30 

урт.28  

4-9 

урт.6  

0,01-0,1 

урт.0,05  

0,9-1,7 

урт.1,5  

Балчыксыл һҽм 

балчыклы 

туфракларда фон 

күлҽме  

15-25 

урт.20  

12-30 

урт.20  

30-60 

урт.45  

12-30 

урт.20  

0,09-0,3 

урт.0,22  

1,2-3,2 

урт.2.2  

 

Үчҽлле авыл җирлеге 

территориясен тҿзеклҽндерү 

Уртача – орлыкларның уңдырышлылык дҽрҽҗҽсенең кимүе, тамыр системасына зыян 

килүе, 

Югары – үсемлекнең морфологиясе үзгҽрү,  

Бик югары – үсемлекнең һҽлак булуы. 

Тамыр токымы 

тибы 
Профиле буенча тирҽнлеге, см 

 0-15  16-30  31-45  46-60  

Уртача илҽклҽүче 

уртача балчыксыл  

Черемҽ 

кертел-

гҽн 

катлам  

Уртача 

балчыксыл тамыр 

токымы  

Урт. 

балчыксыл 

тамыр токымы  

Урт. балчыксыл 

тамыр токымы  

Яхшы илҽкли 

торган комлы 

грунтлар  

Черемҽ 

кертел-

гҽн 

катлам  

Уртача 

балчыксыл туфр. 

хас. итүче катлам  

Комлы тамыр 

токымы  

Комлы тамыр 

токымы  

Авыр балчыксыл 

начар илҽкли 

торган фунтлар  

Черемҽ 

кертел-

гҽн 

катлам  

Уртача 

балчыксыл туфр. 

хас. итүче катлам  

Вак таштан 

һҽм комнан 

дренажлаучы 

катлам  

Тамыр токымы 

авыр 

балчыксыл  



кагыйдҽлҽренҽ 5 нче кушымта  

 

Рекреация билгелҽнешендҽге территориялҽрне тҿзеклҽндерү 

алымнары 

 

1 нче таблица.  

Авыл паркы мҽйданнарын оештыру 

 

Кв. метрларда 

Парк мҽйдан-

нары һҽм 

мҽйданчык-

лары 

Билгелҽнеше 
Тҿзеклҽндерү 

элементлары 
Үлчҽмнҽре 

Бер кешегҽ 

мин. 

нормасы 

Тҿп 

мҽйданчыклар  

Паркларны планлаштыру 

үзҽклҽре аллеялар 

кисешкҽн урында, паркка 

керҽ торган ҿлештҽ, 

корылмалар каршысында 

урнаштырыла  

Бассейннар, фонтаннар, 

скульптура, партер 

яшеллеге, чҽчҽклеклҽр, 

парад һҽм декоратив 

яктырту. Түшҽмҽсе: 

плитҽлҽр белҽн 

ныгытылган, борт ташы  

Аллеяларга 

керҽ торган 

урыннан 

чигенүче-

лҽрне кертү 

мҿмкинлеген 

исҽпкҽ алып 

1,5 

 

Массакүлҽм 

чаралар 

мҽйданнары  

Концертлар, бҽйрҽмнҽр 

уздыру, зур күлҽмнҽр. 

Болын тирҽлеге яки даими 

сызымта рҽвешендҽ 

формалаштырыла. Юл – 

тҿп аллея буйлап. 

Яктырту җайланмасы 

(фонарьлар, 

прожекторлар). 

Утыртмалар – 

периметры буенча. 

Түшҽмҽсе: газон, каты 

(плитка), катнаш. 

1200-5000 1,0-2,5 

Ял 

мҽйданчык-

лары, 

чирҽмлеклҽр  

Паркның тҿрле 

ҿлешлҽрендҽ. 

Мҽйданчыкларның 

тҿрлҽре: 

– даими планлаштырыла 

торган, даими 

яшеллҽндерүле; 

– даими планлаштырыла 

торган, үсемлеклҽрнең 

ирекле тҿркемнҽрен 

кысалап; 

– ирекле планлаштырыла 

торган, үсемлеклҽрнең 

ирекле тҿркемнҽрен 

кысалап  

Бҿтен җирдҽ: яктылык, 

чатырлар, корылма 

чатырлар, трельяжлар, 

эскҽмиялҽр, чүп 

савытлары 

Үзҽгендҽ декоратив 

бизҽлеш (чҽчҽклек, 

фонтан, скульптура, гҿл 

чүлмҽге). Түшҽмҽсе: 

плиткалар, борт ташы, 

чҽчҽклҽрдҽн һҽм 

үлҽннҽрдҽн бордюрлар. 

Мҽйданчыкларда – 

чирҽмлеклҽрдҽ – газон  

 

20-200 

 

5-20 

Бию 

мҽйданчык-

лары, 

корылмалар  

Тҿп яки ярдҽмче аллеялар 

янҽшҽсендҽ урнаштырыла  

Яктылык, коймалар, 

эскҽмиялҽр, чүп 

савытлары. 

Түшҽмҽсе: махсус. 

 

150-500 

 

2,0 



     

 

2 нче таблица.  

Мҽйданнар һҽм парк корылмаларының һҽм  

мҽйданчыкларның үткҽрү мҿмкинлеге 
 

Объектларның һҽм корылмаларның 

аталышы 

Бер урынның яки 

объектның үткҽрү 

мҿмкинлеге (бер 

кҿнгҽ кешелҽр 

саны) 

Бер урынга яки 

бер объектка 

кв.м. мҽйдан 

нормасы 

1  2  3  

Уеннар* 100  20  

Хор белҽн җырлау мҽйданчыгы  6,0  1,0  

Бию мҽйданчыгы (терраса, зал)  4,0  1,5  

Ачык театр  1,0  1,0  

Җҽйге цирк  2,0  1,5  

Күргҽзмҽлҽр павильоны  5,0  10,0  

Ачык лекторий  3,0  0,5  

Кафе  6,0  2,5  

Сҽүдҽ кибете  50,0  6,0  

Касса* 120,0 (1 сҽгатьтҽ) 2,0  

Балалар ҿчен 

уен мҽйдан-

чыклары: 

 

- 3 яшькҽчҽ 

 

- 4-6 яшь 

 

 - 7-14 яшь  

Аз хҽрҽкҽтлҽнҽ торган 

аерым, хҽрҽкҽтле күмҽк 

уеннар. Ярдҽмче аллеялар 

буйлап урнаштырыла  

Уен, физик культура-

савыктыру 

җайланмалары, 

яктылык, эскҽмиялҽр, 

чүп савытлары. 

Түшҽмҽсе: комлы, 

грунтлы яхшыртылган, 

газон. 

 

 

 

 

10-100 

 

120-300 

 

500-2000 

 

 

 

 

3,0 

 

5,0 

 

10,0 

14 яшькҽчҽ 

балалар ҿчен 

уен комплекс-

лары  

 

Хҽрҽкҽтчҽн күмҽк уеннар  
 

 

1200-1700 

 

15,0 

Балалар һҽм 

10-17 яшьлек 

балалар, 

ҿлкҽннҽр ҿчен 

спорт уеннары  

Тҿрле хҽрҽкҽтле уеннар 

һҽм күңел ачулар, шул 

исҽптҽн велодромнар, 

скалодромнар, 

минирамплар, тҽгҽрмҽчле 

роликларда йҿрү һ.б. 

Билгеле бер спорт-уен 

уйнау ҿчен исҽплҽнгҽн 

махсус җайланма һҽм 

тҿзеклҽндерелеш  

 

150-7000 

 

10,0 

Автокую 

урыннары 

белҽн парк 

алды мҽйдан-

чыклары  

Паркка керү урыннарында, 

паркларга килҽ торган 

шҽһҽр транспорты белҽн 

кисешкҽн урыннарда  

Түшҽмҽсе: асфаль-

бетон, плитка, 

плиткалар һҽм кҽрҽзлҽр, 

газонга батырылган – 

борт ташы белҽн 

җиһазландырылган  

Транспорт талҽплҽре һҽм 

транспорт хҽрҽкҽте 

графигы белҽн билгелҽнҽ 



Бҽдрҽф  20,0 (1 сҽгатьтҽ) 1,2  

Ял чатырлары  10,0  2,0  

Җҽйге чишенү бүлмҽсе  20,0  2,0  

Кышкы чишенү бүлмҽсе  10,0  3,0  

Автомобильлҽр кую урыннары** 4,0 машина  25,0  

Велосипед кую урыннары** 12,0 машина  1,0  

Биллиард бүлмҽсе (1 ҿстҽл) 6  20  

Балалар ҿчен автодром* 100  10  

Шугалак* 100x4  51x24  

Бадминтон мҽйданчыгы* 4x5  6,1x13,4  

Баскетбол мҽйданчыгы* 15x4  26x14  

Волейбол мҽйданчыгы* 18x4  19x9  

Гимнастика мҽйданчыгы* 30x5  40x26  

Шҽһҽрчеклҽр ҿчен мҽйдан* 10x5  30x15  

Мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽгелҽр мҽйданчыгы  6  2  

Массакүлҽм уеннар мҽйданчыгы  6  3  

Ҿстҽл теннисы мҽйданчыгы (1 ҿстҽл) 5x4  2,7x1,52  

Теннис мҽйданчыгы* 4x5  40x20  

Футбол кыры* 24x2  90x45, 96x94  

Шҽйбҽле хоккей кыры* 20x2  60x30  

Спорт үзҽге, стадион* 20x2  96х120  

* Мҽйдан нормасы объектка бирелҽ. 

** Объект парк территориясеннҽн читтҽ урнашкан. 

 


