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Җирле нормативларны раслау турында
шәһәр төзелешен проектлау
муниципаль район (шәһәр округы) исеме
Татарстан Республикасы
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 29.4 статьясы, «Россия
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның
6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Буа
муниципаль районы Уставы нигезендә Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы
Советы
Карар:
1. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының шәһәр төзелешен
проектлаштыру буенча җирле нормативларны кушымта нигезендә расларга.
2. Расланган җирле нормативларны территориаль планлаштыруның федераль
дәүләт һәм мәгълүмат системасында әлеге карар кабул ителгән көннән алып биш көннән
дә артмаган вакытка урнаштырырга.
3. Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык
министрлыгына расланган җирле нормативларны территориаль планлаштыруның
федераль дәүләт мәгълүмат системасында әлеге карар кабул ителгән көннән 30 көннән
дә артмаган вакытка урнаштыру турында хәбәр җибәрергә.
4. Әлеге карар Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталында
http://buinsk.tatarstan.ru
адресы буенча Интернет мәгълүмати-телекоммуникация
челтәрендә басылып чыгарга тиеш.
5. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.
Буа муниципаль районы башлыгы,
Совет рәисе
Буа муниципаль районы башлыгы

М.А. Җаббаров

Татарстан Республикасы
Буа муниципаль районының Советы
2019 елның 22 феврале 5-38 нче носеры
карарының кушымтасы
Шәһәр төзелешен проектлауның җирле нормативлары
Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Советы
1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования
Буинского
муниципального района Республики Татарстан (далее – нормативы) разработаны в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан и
нормативно-правовыми актами Буинского муниципального района Республики Татарстан.
1.2. Вопросы, не урегулированные настоящими нормативами,
регулируются
законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 г.
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании».
1.3. Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной
деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории
Буинского
муниципального района Республики Татарстан, независимо от их организационноправовой формы.
1.4. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования,
внесение в них изменений осуществляется в соответствии с федеральным
законодательством,
законодательством
Республики
Татарстан,
нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления Буинского муниципального района
Республики Татарстан.
1.5. Настоящие нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
поселения населения Буинского муниципального района Республики Татарстан;
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения Буинского муниципального района Республики Татарстан.
1.6. К объектам местного значения поселения, для которых устанавливаются
расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения
Буинского муниципального района Республики Татарстан, и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения Буинского муниципального района Республики Татарстан, относятся объекты,
относящиеся к следующим областям:
1) халыкны электр, җылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, су җибәреп тору
объектлары;
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының торак пунктлары чикләрендә
җирле әһәмияттәге автомобиль юллары, җирле әһәмияттәге транспорт объектлары;
3) социаль яклауга һәм ярдәмгә мохтаҗ гражданнарның торак хокукларын тәэмин
итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеше объектлары;
мәдәният, массакүләм ял, ял итү;
мәгълүматлаштыру һәм элемтә;
11) физик культура һәм массакүләм спорт объектлары;
көнкүреш калдыкларын җыю һәм чыгару;
төзекләндерү һәм яшелләндерү;
ритуаль хезмәтләр күрсәтү;
социаль тәэмин итү һәм социаль яклау.
1.7. Нормативлар үз эченә түбәндәге өлешләрне ала:
төп өлеш (Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы халкы җирле
әһәмияттәге объектлар белән тәэмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе исәп
хисап күрсәткечләре; Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы халкы өчен

мондый объектларның территориаль үтемлелеге мөмкин булган максималь дәрәҗәдә
мөмкин булган күләмнең исәп хисап күрсәткечләре);
нормативларның төп өлешендәге исәп-хисап күрсәткечләрен нигезләү буенча
материаллар;
нормативларның төп өлешендә тотылучы исәп-хисап күрсәткечләрен куллану
кагыйдәләре һәм өлкәсе;
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы халкының, районның җирле
әһәмияттәге объектларында норматив ихтыяҗларын билгеләү, әлеге объектларны
урнаштыру буенча тәкъдимнәр;
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының кыскача характеристикасы.
2. ИСӘП-ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН КУЛЛАНУ КАГЫЙДӘЛӘРЕ ҺӘМ ӨЛКӘСЕ
2.1. Әлеге нормативлар белән билгеләнә торган исәп-хисап күрсәткечләре
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының территориаль планлаштыру
документларын, Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы территорияләренә
карата эшләнә торган территорияне планлаштыру документларын әзерләгәндә,
Килештерү, раслау һәм тормышка ашырганда кулланыла.
2.2. Шәһәр төзелешен проектлаштыру нормативлары дәүләт хакимияте һәм җирле
үзидарә органнары, шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарның үтәлешенә
контроль һәм күзәтчелек органнары тарафыннан карарлар кабул итү өчен кулланыла.
2.3. Районның җирле әһәмияттәге объектлары исемлеге, район халкының тәэмин
ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм әлеге
нормативларның төп өлешендә китерелгән мондый объектларның территориаль яктан
мөмкин булган максималь дәрәҗәдә рөхсәт ителгән күләмнең исәп-хисап күрсәткечләре
үтәү өчен мәҗбүри булып тора.
2.4. Гамәлдәге норматив документларны юкка чыгарганда һәм (яисә) үзгәрткәндә,
шул исәптән әлеге нормативларда сылтама бирелгән кешеләргә, гамәлдән чыгарылган
алмашка кертелгән нормаларга таянып эш итәргә кирәк.
3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
3.1. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы территориясенең кыскача
характеристикасы, шулай ук халыкның саны, тыгызлыгы һәм социаль-демографик
составы турында мәгълүматлар, районның башка характерлы үзенчәлекләре 1 нче
таблицада китерелгән.
11 нче таблица
номерлы
т/б

Күрсәткеч исеме

Сыйфат

1

Буа муниципаль районы
территориясенең Татарстан
Республикасы структурасында
урнашуы.

Буа муниципаль районы Татарстан
Республикасының көньяк-көнбатыш
өлешендә урнашкан.
Көнбатыштан һәм төньяк-көнбатыштан
Чувашия Республикасы, төньяктанТатарстан Республикасы Апас
муниципаль районы,төньяк-көнчыгыш
һәм көнчыгыштан – Татарстан
Республикасы Тәтеш муниципаль
районы, көньяк-көнчыгыш һәм көньяк көнчыгыш – Ульяновск өлкәсе, көньяккөнбатыштан-Татарстан Республикасы
Чүпрәле муниципаль районы белән
чиктәш.

2

Татарстан Республикасы Буа
муниципаль районы чикләрендә
территориянең гомуми мәйданы,

154784,0

га.
Янтуган авыл җирлеге, Яңа Чәчкап авыл
җирлеге, Исәк авыл җирлеге, Яңа
Тинчәле авыл җирлеге, Мөкерле авыл
җирлеге, Яшевка авыл җирлеге, Кайбыч
авыл җирлеге, Күшке авыл җирлеге,
Алших авыл җирлеге, Татар Буасы авыл
җирлеге, Тимбай авыл җирлеге, Нурлат
авыл җирлеге, Кырык Садак авыл
җирлеге, Иске Суыксу авыл җирлеге,
Әлши авыл җирлеге, Зур Фролово авыл
җирлеге, Утиле авыл җирлеге Түбән
Наратбаш авыл җирлеге, Аксу авыл
җирлеге, Шәмәк авыл җирлеге, Боерган
авыл җирлеге, Югары Лашчы авыл
җирлеге,
Кыят авыл җирлеге, Карлы авыл
җирлеге, Ырынгы авыл җирлеге, Иске
Тинчәле авыл җирлеге, Күл Черкене
авыл җирлеге, Килдураз авыл җирлеге,
Чуаш Киштәге авыл җирлеге, АдавТолымбай авыл җирлеге, Буа шәһәре
муниципаль берәмлеге

3

Татарстан Республикасы Буа
муниципаль районы составына
керүче җирлекләр исемлеге.

4

1.01.2018 елга даими халык саны. 43067

5

Халык тыгызлыгы 1.01.2018 елга,
Кеше / кв. км.

27,9

2018 елның 1 гыйнварына халыкның яшь структурасы
6

хезмәт яшеннән яшьрәк халык,
хезмәт яшендәге халык (16-59
яшь ир-атлар, 16 – 54 яшь
хатын-кызлар),
хезмәт яшендәге халык, кеше.

7833
22749
12485

7

Даими халыкның 2035 елга
фаразлары.

37984

8

2018 елның 1 гыйнварына
районның торак фонды

1328,5 мең кв. м.

9

Халык белән тәэмин ителеш
дәрәҗәсе
торак, кв. м/кеше.

30,8

Район территориясендә табигый-климат шартлары.
10

климат районы
(климатик районирование
картасы нигезендә төзелеш өчен)

II В

дәрәҗәсе сейсмической
куркыныч
(балл)

6

табигать-климат шартларын
Гомуми бәяләү

уңайлы

4. ТӨП ӨЛЕШ
4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения района, водоотведения;
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения района.
4.1.1. Торак пунктларда төзелеш өчен инженерлык җиһазлары системаларын
территориаль планлаштыру һәм су белән тәэмин итү, канализация, электр, җылылык һәм
газ белән тәэмин итү схемасы документлары нигезендә проектларга кирәк.
Әлеге тармак схемаларында технология, егәрлек, инженерлык челтәрләре
күләмнәре буенча принципиаль мәсьәләләр хәл ителергә тиеш, схеманы гамәлгә ашыру
чиратлылыгы буенча киңәшләр бирелде.
4.1.2. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләре 2 нче таблицада китерелгән.
11 нче таблица

номе
рл
ы
т/б

Объектның исеме

Халыкның тәэмин
ителешенең минималь
рөхсәт ителгән дәрәҗәсе

1

Электр белән тәэмин итү
системасы объектлары:
электр трансформатор
подстанцияләре, бүлү
пунктлары, төрле көчәнешләр
электр челтәрләре

Торак һәм җәмәгать
биналарын электр
энергиясе белән 100
процент тәэмин итү;
Торак урамнарның 100
процент яктыртылуы

2

Җылылык белән тәэмин итү
системасы объектлары, шул
исәптән:
үзәкләштерелгән:
котельные, җылылык
электр станцияләре,
җылылык челтәрләре;
децентрализованного:
автоном һәм индивидуаль
котельные, фатир җылылык
генераторлары, җылылык
челтәрләре

Торак һәм иҗтимагый
биналарның җылылык
энергиясе белән 100
процент тәэмин ителүе

Территориаль
халык өчен
максималь
рөхсәт ителгән
дәрәҗәдә

билгеләнми

билгеләнми

3

Үзәкләштерелгән газ белән
тәэмин итү системасы
объектлары:
газ бүлү һәм газ тутыру
станцияләре һәм пунктлар,
газ белән тәэмин итү
пунктлары; газ бүлү
челтәрләре

4

Үзәкләштерелгән су белән
тәэмин итү системасы
объектлары:
су белән тәэмин итү
чыганаклары,
су алу корылмалары,
сыйдырышлык саклау өчен су,
суүткәргеч

Торак һәм җәмәгать
биналарының су белән
тәэмин ителеше 100
процент тәшкил итә

билгеләнми

5

Су бүлү системасы
объектлары**, шул исәптән:
үзәкләштерелгән:
чистарту корылмалары,
канализация насос
станцияләре,
канализация торбалары;
децентрализованного:
локаль чистарту
корылмалары, атланмалар,
канализация торбалары

Торак һәм иҗтимагый
биналар белән 100
процент тәэмин
ителгән

билгеләнми

Торак биналарның газ
белән 100 процент тәэмин
ителеше *

билгеләнми

* шәһәр яки аларның өлешләренә торак биналарны стационар электр плитәләре
белән җиһазлаганда газ белән тәэмин итү системалары булмау рөхсәт ителә
** исәп-хисап күрсәткечләре яңгыр канализациясенә кагылмый
4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
автомобильными дорогами в границах населенных пунктов и объектами транспорта,
относящимися к объектам местного значения района, населения района; расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения района.
4.2.1. Автомобиль транспортының үтүе барлык биналар һәм корылмалар белән
тәэмин ителергә тиеш.
4.2.2. Административ һәм сәүдә үзәкләре, кунакханәләр, театрлар, күргәзмәләр
һәм базарларда халыкның җәяүлеләр өчен юл белән тәэмин ителеш дәрәҗәсе «пик»
сәгатенә 0,3 кешедән артмаган санда җәяүлеләр агымының тыгызлыгын тәэмин итү
шартларына туры килергә тиеш; завод алды мәйданнарында, спорт-тамаша
учреждениеләре янында, кинотеатрлар, вокзаллар янында – 0,8 кешедән/кв.метрдан
артмаска тиеш.
4.2.3. Район халкы өчен җәмәгать пассажир транспортының тукталыш
пунктларының территориаль үтемлелеге мөмкин булган максималь дәрәҗәдә исәп-хисап
күрсәткечләрен 3 нче таблицага туры китереп кабул итәргә кирәк. Район халкының әлеге
объектлар белән тәэмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе исәп-хисап
күрсәткечләре билгеләнми.

11 нче таблица

номерлы
т/б

Халык өчен территориаль
яктан максималь
рөхсәт ителгән дәрәҗә
(метр)

Объектның исеме

1

Гомумән торак
пунктлары

2

Шәһәр үзәгендә тукталыш пунктлары

3

Җитештерү зоналарында тукталыш пунктлары
Массакүләм ял һәм спорт зоналарында тукталыш
пунктлары

4

5

пунктлар

буенча

тукталыш

500
250

Аз катлы торак төзелеше территориясендә эчке
элемтәләр өчен тукталыш пунктлары:
яшәү урыннарыннан
массакүләм карау объектларыннан

Дүрт йөз*
Сигез йөз **

200
250

* күрсәткеч җәяүлеләр йөри торган предприятиеләрдән тукталышка кадәр мөмкин
кадәр ераклыкны аңлата
** күрсәткеч җәяүлеләр йөри торган юлларның массакүләм ял һәм спорт объекты
ишегеннән тукталышка кадәр мөмкин кадәр ерак булуын аңлата
4.2.4. Җиңел автомобильләрне даими саклау өчен район халкының корылмалар
белән тәэмин ителүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе һәм әлеге объектларның
территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә булуы өчен исәп-хисап
күрсәткечләре 4 нче таблица нигезендә кабул ителә.
11 нче таблица
но
м
е Автотранспорт чараларын
р
оешкан төстә саклау
л
урыны тибы
ы
т/б

1

Шәхси милектә җиңел
автомобильләр саклау
өчен

Халыкның тәэмин
ителешенең
минималь рөхсәт
ителгән дәрәҗәсе,
1 мең кешегә исәпләнгән
урыннар
2017 ел
2017 ел

Халык өчен
территориаль
яктан максималь
рөхсәт ителгән
дәрәҗә (метр)
тулаем алганда, торак
пунктлар буенча –
800
шул исәптән коттедж
территорияләренд
ә дә
төзелеш – 200

293

396

2

Саклау өчен җиңел
автомобильләр
ведомствога кирәкяраклары

7

8

билгеләнми

3

Таксомоторлы парк өчен

5

7

билгеләнми

4.2.5. Район халкының җиңел автомобильләрне даими саклау өчен корылмалар
белән тәэмин ителүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәдә исәп-хисап күрсәткечләре,
торак фонды категориясенә карап, уңайлылык дәрәҗәсе буенча 5 нче таблица буенча
кабул ителә.

11 нче таблица

1

Зиһенле

Урыннар саны
(фатирларның гомуми мәйданы
100 кв. метр булган машинаурыны)
2,9

2

Уңайлы

2,6

3

Массакүләм

1,9

4

Иҗтимагый

1,4

номерлы Уңайлылык дәрәҗәсе буенча торак фонды
т/б
тибы

Махсуслаштырылган
0,8
4.2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
населения района сооружениями для временного хранения (парковки) легковых
автомобилей принимаются в соответствии с таблицей 6.
11 нче таблица
5

1

Зиһенле

Урыннар саны
(1 квартал өчен машинаурыннар)
0,75

2

Уңайлы

0,63

3

Массакүләм

0,24

4

Иҗтимагый

0,16

номерлы Уңайлылык дәрәҗәсе буенча торак фонды
т/б
тибы

Махсуслаштырылган
0,25
4.2.7. Район халкының социаль, иҗтимагый һәм эшлекле билгеләнештәге
объектлар янында җиңел автомобильләрне вакытлыча саклау (парковка) өчен ачык
мәйданчыклар белән тәэмин ителүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе исәп-хисап
күрсәткечләре 7 нче таблицада китерелгән.
11 нче таблица
5

номерлы
т/б
1
2

Объектның исеме
Административ
учреждениеләр
Югары һәм урта һөнәри
белем бирү учреждениеләре

Үлчәү
берәмлеге
машина-урын/
100 эшче
машина-урын/
100 эшче
машина-урын/
Ике сменада
100 эшләүче

Машина-урыннар саны
2017 ел
2017 ел
28

38

21

29

14

19

3

Сәнәгать предприятиеләре

4

Мәктәпкәчә белем бирү
учреждениеләре

машина-урын/
1 объект

проектлауга бирем буенча,
әмма кимендә 2

5

Гомуми белем бирү
учреждениеләре

машина-урын/
1 объект

проектлауга бирем буенча,
әмма кимендә 2

6

Хастаханә

7

Поликлиника

машина-урын/
100 койка
машина-урын/
Сменага 100
килү

7

10

4

6

8

Көнкүреш хезмәте күрсәтү
предприятиеләре

9

Спорт объектлары

10

Мәдәни-тамаша
учреждениеләре
(музейлар, театрлар һәм
башкалар.)

11

Мәдәният һәм ял парклары

12

13

Сәүдә үзәкләре,
универмаглар, сәүдә
мәйданы 200 кв. метрдан
артык булган кибетләр
Базарлар

14

Гомумшәһәр әһәмиятендәге
рестораннар һәм
кафелар, клуб
учреждениеләре

15

Кунакханә

16

Барлык төр транспорт
вокзаллары

17

Ял итү зоналарында пляжлар
һәм парклар

18

Урман парклары һәм
тыюлыклар

19

Кыскача ял итү базалары

20

Йортлар һәм ял базалары,
санаторийлар,
профилакторияләр,
туристик базалар

машина-урын/
Барлыгы
172000 кв.м
гомуми
мәйдан
машина-урын/
100 урын
машина-урын/
100 урын яки
бер тапкыр
бирелә торган
килүчеләр
машина-урын/
100 бер тапкыр
бирелә торган
килүчеләр
машина-урын/
100 кв. метр
сәүдә
мәйдан
машина-урын/
50 сәүдә урыны
машина-урын/
100 урын
машина-урын/
100 урын
машина-урын/
Пик сәгатенә
100 пассажир
килгән
машина-урын/
100 бер тапкыр
бирелә торган
килүчеләр
машина-урын/
100 бер тапкыр
бирелә торган
килүчеләр
машина-урын/
100 бер тапкыр
бирелә торган
килүчеләр
машина-урын/
100 кеше ял
итүче һәм
хезмәт
күрсәтүче
персонал

14

19

4

6

21

29

10

13

10

13

35

48

21

29

11

15

21

29

28

38

14

19

21

29

7

10

21

Туристик һәм курорт
кунакханәләр

22

Ял итү зоналарында җәмәгать
туклануы, сәүдә һәм
коммуналь-көнкүреш
хезмәте күрсәтү
предприятиеләре

машина-урын/
100 кеше ял
итүче һәм
хезмәт
күрсәтүче
персонал
машина-урын/
100 урын
залах яки бер
тапкыр
бирелә торган
килүчеләр
һәм персонал

21

29

14

19

Искәрмәләр:
Тәүлек буе эшли торган төрле режимлы объектлар төркеменә хезмәт күрсәтү
өчен тукталышларны проектлаганда һәр объект буенча машина-урыннарның исәпхисап санын 10-15% ка киметү рөхсәт ителә.
4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами жилищного строительства, осуществляемого в целях обеспечения прав
граждан, нуждающихся в социальной защите, населения района; расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения района
4.3.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 8 нче таблица нигезендә кабул
итәргә кирәк.
11 нче таблица
но
м
е
р
л
ы

Объектның исеме

Халык белән тәэмин
ителешнең минималь
рөхсәт ителгән
дәрәҗәсе (кв. м/кеше).)
2017 ел

2017 ел

Территориаль халык
өчен максималь
рөхсәт ителгән
дәрәҗәдә

21,9

25,4

билгеләнми

т/б
1

Шәһәр торак пунктларында
торак бүлмәләр

Искәрмә.
Киләчәккә исәп-хисап күрсәткечләре 2025, 2035 елларда ирешелгән гомуми
мәйданы белән тәэмин ителешнең факттагы минималь дәрәҗәсен исәпкә алып
корректацияләнә.
4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами культуры, массового отдыха, досуга населения района; расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения района
4.4.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 9 нчы таблица нигезендә кабул
итәргә кирәк.

11 нче таблица

номерлы
т/б

Халыкның тәэмин
ителешенең
минималь рөхсәт
ителгән дәрәҗәсе

Объектның исеме

Территориаль халык
өчен максималь
рөхсәт ителгән
дәрәҗәдә

1

Клуб учреждениеләре

80 урын / 1000 кеше.

30 минут җәяүлеләр
йөри ала

2

Шәһәр массакүләм
китапханәләре

1000 кешегә 4-4,5 мең
саклау берәмлеге.;
1000 кешегә 2-3 урын.

30 минут җәяүлеләр
йөри ала

Искәрмә.
1. Ким исәпләнгән күрсәткечне зур торак пунктлар өчен кабул итәргә кирәк.
2. Объектларның санын, составын һәм сыйдырышлылыгын билгеләгәндә, 30
минутлык җәяүлеләр йөри алырлык зонадагы башка торак пунктлардан килгән
халыкны өстәмә исәпкә алырга кирәк.
3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 26.01.2009 елдагы 42
номерлы карары нигезендә 2019 елга кадәр халыкны клуб учреждениеләре һәм
китапханә хезмәтләре белән тәэмин итүнең социаль гарантияләре дәрәҗәсе
гамәлдәге тәэмин ителеш дәрәҗәсендә кабул ителә.
4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами физической культуры и массового спорта населения района; расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения района
4.5.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 10 нчы таблица нигезендә кабул
итәргә кирәк.
11 нче таблица
но
м
е
р
л
ы

Объектның исеме

Халыкның тәэмин
ителешенең минималь
рөхсәт ителгән
дәрәҗәсе

Территориаль халык өчен
максималь рөхсәт
ителгән дәрәҗәдә

т/б
1

Спорт заллары

1000 кешегә 350 кв. метр
мәйдан тәшкил итә.

30 минут җәяүлеләр йөри
ала

Яссы спорт
30 минут җәяүлеләр йөри
1000 кешегә 1950 кв. метр.
корылмалары
ала
4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами информатизации и связи населения района; расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения района
4.6.1. Район халкын мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектлары белән тәэмин
итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе исәп-хисап күрсәткечләрен 11 нче таблица
нигезендә кабул итәргә кирәк.
11 нче таблица
2

номерлы
т/б

1

Объектның исеме

Почта элемтәсе бүлеге
(микрорайонга)

2

Районара почтамт

3

Кабельле телевидениенең
техник үзәге

Үлчәү берәмлеге

объектлар
9-25 мең кеше

Халыкның тәэмин
ителешенең
минималь рөхсәт
ителгән дәрәҗәсе
1 микрорайонга

50-70 почта
элемтәсе
бүлегенә
исәпләнгән
объектлар

1

торак районга
объектлар

1

4.6.2. Район халкы өчен мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектларының
территориаль яктан мөмкин кадәр рөхсәт ителгән дәрәҗәдә исәп-хисап күрсәткечләре
билгеләнми.
4.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами сбора и вывоза бытовых отходов населения района; расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения района
4.7.1. Көнкүреш калдыкларын җыю һәм чыгару объектлары исемлеге, мондый
объектларның урнашу урыннары Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы
территориясен санитар чистартуның Генераль схемасы нигезендә кабул ителә.
4.7.2. Район халкы өчен каты көнкүреш калдыкларын җыю өчен контейнер
мәйданчыкларының территориаль яктан мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән
дәрәҗәдә исәп-хисап күрсәткече (яшәү урыннарыннан, балалар һәм дәвалаупрофилактика учреждениеләреннән, спорт мәйданчыкларыннан, ял итү урыннарыннан
ераклык) 100 метр күләмендә кабул итәргә кирәк.
4.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами благоустройства и озеленения населения района; расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения района
4.8.1. Район халкының яшелләндерелгән территорияләр белән тәэмин ителешенең
минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәдә исәп-хисап күрсәткечләрен 12 нче таблица нигезендә
кабул итәргә кирәк.
11 нче таблица

номерлы
т/б

Объектның исеме

1

Торак
пунктларда
гомуми
файдаланудагы
яшелләндерелгән
территорияләр, барлыгы:
шул исәптән торак районнар
өчен дә

Халыкның тәэмин
ителешенең
минималь рөхсәт
ителгән
дәрәҗәсе
(кв. метр/кеше.)

10
6

Территориаль халык
өчен максималь
рөхсәт ителгән
дәрәҗәдә

билгеләнми

Искәрмә.
Урманнар даирәсендә урнашкан торак пунктлар өчен эре елгаларның һәм
сулыкларның яр буе зоналарында, гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән
территорияләрнең мәйданы 20 % тан да артмаска рөхсәт ителә.
4.9. Район халкына ритуаль хезмәтләр күрсәтү объектлары белән тәэмин итүнең
минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе исәп хисап күрсәткечләре; мондый объектларның
территориаль яктан үтемлелеге мөмкин булган максималь дәрәҗәдә исәп хисап
күрсәткечләре
4.9.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 13 нче таблица нигезендә кабул
итәргә кирәк.
11 нче таблица

номерлы
т/б

1

Объектның исеме

Халыкның минималь
тәэмин ителеш
дәрәҗәсе (га/1 мең
кеше).)

Территориаль халык
өчен максималь
рөхсәт ителгән
дәрәҗәдә

Традицион күмү зираты

0,24

билгеләнми

4.10. Район халкын социаль тәэмин итү һәм социаль яклау объектлары белән
тәэмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе исәп хисап күрсәткечләре; район
халкы өчен мондый объектларның территориаль үтемлелеге мөмкин булган максималь
дәрәҗәдәге исәп хисап күрсәткечләре
4.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 14 нче таблица нигезендә кабул итәргә
кирәк.
11 нче таблица

номерлы
т/б

1

Объектның исеме

Кресло-коляскаларда
инвалидлар һәм
аларның гаиләләре
өчен махсус торак
йортлар һәм фатир
төркемнәре

Халыкның тәэмин
ителешенең
минималь рөхсәт
ителгән дәрәҗәсе
(урыннар/1 мең кеше.)

Территориаль халык
өчен максималь
рөхсәт ителгән
дәрәҗәдә

0,5

билгеләнми

4.1.2. Инвалидларның шәхси автотранспортын даими саклау урыннары белән
тәэмин итү дәрәҗәсе җиңел автомобильләрне даими саклау урыннарының гомуми
саныннан 10% ка (ләкин 1 урыннан да ким түгел) тигез булырга тиеш, шул исәптән
кресло-коляскада инвалидлар автотранспортына махсуслаштырылган урыннарның 5%
ын.
Җиңел автомобильләрне учреждениеләр һәм хезмәт күрсәтү предприятиеләре
янында кыска вакытлы саклау өчен ачык мәйданчыкларда инвалидларның шәхси
автотранспортын вакытлыча саклау урыннары белән тәэмин итү дәрәҗәсен җиңел
автомобильләрне вакытлыча саклау урыннарының гомуми саныннан 10% ка тигез (әмма
1 урыннан да ким булмаган) кабул итәргә кирәк.
_________________________

