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Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Усад авыл  
җирлеген шҽһҽр тҿзелеше проектлаштыруның җирле 

 нормативларын раслау турында 
 

Шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге ҿлкҽсендҽ гамҽлдҽге законнарны башкару 
максатларында, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының  29.4 статьясы, 
“Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында”, 
2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы 4 бҥлеге, 
“Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында”, 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Законының 15 статьясы 5 бҥлеге нигезендҽ, авыл 
җирлеклҽренең  җирле ҥзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽре муниципаль районнарның җирле 
ҽһҽмияттҽге  аерым мҽсьҽлҽлҽре булып торуын һҽм авыл җирлеклҽре  территориясендҽ 
муниципаль район җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан хҽл ителҥен исҽпкҽ алып, 
Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Усад авыл җирлеге Советы, 

 
КАРАР ИТТЕ: 

1. Теркҽлгҽн Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Усад авыл 
җирлеген шҽһҽр тҿзелеше проектлаштыруның җирле нормативларын, кушымта 
нигезендҽ расларга. 

2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълҥмат рҽсми порталында 
“Интернет” мҽгълҥмат-телекоммуникациялҽр челтҽрендҽ http://pravo.tatarstan.ru/ веб-
адресы һҽм Биектау муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет челтҽрендҽ  
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ адресы буенча авыл җирлеклҽре бҥлегендҽ бастырып 
чыгарырга.  

3. Карарның  ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥз ҿстемдҽ калдырам. 
 
Совет рҽисе урынбасары, 
авыл җирлеге башлагы урынбасары                                                                        О.А.Фомин 
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6. ИСҼПЛҼҤ КҤРСҼТКЕЧЛҼРЕН НИГЕЗЛҼҤ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАРОшибка! Закладка не определена. 

 

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

1.1.. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Усад авыл җирлеген 

шҽһҽр тҿзелеше проектлаштыруның җирле  нормативлары (алга таба – нормативлар) 

Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары, Татарстан Республикасы 

Биектау муниципаль районы норматив-хокукый актлары нигезендҽ эшлҽп чыгарылган. 

1.2. Ҽлеге нормативлар белҽн җайга салынмый торган мҽсьҽлҽлҽр, Россия 

Федерациясе территориясендҽ гамҽлдҽ булган, “Техник җайга салу турында”, 2002 елның 

27 декабрендҽге 184-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ, законнар һҽм 

норматив-техник документлар белҽн җайга салыналар. 

1.3. Ҽлеге нормативлар ҥз эшчҽнлеген Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районы Усад авыл җирлеге территориясендҽ тормышка ашыра торган, 

аларның оештыру-хокук формасына карамый, шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлегенең барлык 

субъектлары ҿчен мҽҗбҥри. 

1.4. Шҽһҽр тҿзелеше проектлавының  расланган җирле нормативлары, аларга 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, Татарстан 

Республикасы Биектау муниципаль районы  Усад авыл җирлеге җирде ҥзидарҽ органнары 

норматив хокукый актлары нигезендҽ тормышка ашырыла. 

1.5. Ҽлеге нормативлар җирлекнең, авыл җирлеге халкының җирле ҽһҽмияткҽ ия 

булган объектлары белҽн тҽэмин итҥнең минималь мҿмкин булган дҽрҽҗҽсе исҽплҽҥ 

кҥрсҽткечлҽренең барысын тҽшкил итҽ; ҽлеге объектларның авыл җирлеге халкы ҿчен 

территориаль ала алу мҿмкинлегенең максималь мҿмкин булган дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ 

кҥрсҽткечлҽре. 

1.6. Авыл җирлеге халкының минималь мҿмкин булган тҽэмин итҥ дҽрҽҗҽсенең 

исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре билгелҽнҽ торган җирлекнең җирле ҽһҽмияткҽ ия объектларына 

һҽм авыл җирлеге халкы ҿчен ҽлеге объектларның территориаль ала алу мҿмкинлегенең 

максималь мҿмкин булган дҽрҽҗҽсенең исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽренҽ тҥбҽндҽге ҿлкҽлҽргҽ 

караган объектлар  кертелҽ: 

халыкны электр, җылылык, газ, су белҽн тҽэмин итҥ, су чыгару; 

торак пунктлар чиклҽрендҽ җире ҽһҽмияткҽ ия булган автомобиль юллары, 

җирлекнең җирле ҽһҽмияткҽ ия булган транспорт объектлары; 

социаль  яклауга мохтаҗ булган гражданнарның хокукларын тҽэмин итҥ буенча 

тормышка ашырыла торган торак тҿзелеше; 
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мҽдҽният, массакҥлҽм ял, буш вакытны уздыру; 

информатизация һҽм элемтҽ; 

физик культура һҽм массакҥлҽм спорт; 

коммуналь калдыкларны җыю һҽм чыгару; 

тҿзеклҽндерҥ һҽм яшеллҽндерҥ; 

ритуал хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ; 

социаль тҽэмин итҥ һҽм социаль яклау. 

1.7. Нормативлар ҥз эченҽ тҥбҽндҽге бҥлеклҽрне кертҽ: 

тҿп ҿлеш (авыл җирлеге халкының минималь мҿмкин булган тҽэмин итҥ 

дҽрҽҗҽсенең исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре билгелҽнҽ торган җирлекнең җирле ҽһҽмияткҽ ия 

объектларына һҽм авыл җирлеге халкы ҿчен ҽлеге объектларның территориаль ала алу 

мҿмкинлегенең максималь мҿмкин булган дҽрҽҗҽсенең исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре); 

нормативларның тҿп ҿлешендҽ булган исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽрен нигезлҽҥ буенча 

материаллар; 

нормативларның тҿп ҿлешендҽ булган исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽренең куллану 

кагыйдҽлҽре һҽм ҿлкҽсе; 

авыл җирлеге халкының җирлекнең җирле ҽһҽмияткҽ ия объектларына норматив 

ихтыяҗын билгелҽҥгҽ, ҽлеге объектларны урнаштыруга рекомендациялҽр; 

авыл җирлегенҽ кыскача характеристика. 
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2. ИСҼПЛҼҤ КҤРСҼТКЕЧЛҼРЕН КУЛЛАНУ КАГЫЙДҼЛҼРЕ ҺҼМ ҾЛКҼСЕ 

2.1. Ҽлеге нормативлар белҽн билгелҽнҽ торган исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре Усад авыл 

җирлеге территориялҽренҽ карата эшлҽп чыгарыла торган Усад авыл җирлеген 

территориаль планлаштыру документларын ҽзерлҽгҽндҽ, килештергҽндҽ, раслаганда 

һҽм тормышка ашырганда кулланылалар. 

2.2. Шҽһҽр тҿзелешен проектлау нормативлары дҽҥлҽт хакимияте һҽм җирле 

ҥзидарҽ органнары карарларын кабул итҥ, шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында 

законнарны контрольдҽ тоту һҽм кҥзҽтчелек органнары тарафыннан кулланылалар. 

2.3. Җирле ҽһҽмияткҽ ия объектлар исемлеге, ҽлеге нормативларның тҿп 

ҿлешендҽ китерелгҽн авыл җирлеге халкын тҽэмин итҥнең мҿмкин булган минималь 

дҽрҽҗҽсе исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре һҽм авыл җирлеге халкы ҿчен ҽлеге объектларның 

территориаль ала алу мҿмкинлегенең максималь мҿмкин булган дҽрҽҗҽсенең исҽплҽҥ 

кҥрсҽткечлҽре башкару ҿчен мҽҗбҥри булып тора. 

2.4. Гамҽлдҽ булган норматив документларны бетерҥ һҽм (яки) ҥзгҽртҥ, шул 

исҽптҽн ҽлеге нормативларда сылтама бирелгҽннҽренҽ дҽ, бетерелгҽннҽре урынына 

кертелҽ торган нормалар белҽн җитҽкчелек итҽргҽ киңҽш ителҽ. 
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3. УСАД АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНҼ КЫСКАЧА ХАРАКТЕРИСТИКА 

3.1. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Усад авлы җирлеге 

территориясенҽ кыскача характеристика, шулай ук халык саны, тыгызлыгы һҽм социаль-

демографик составы, башка характерлы ҥзекчҽлеклҽре турында мҽгълҥматлар 1 нче 

таблицада китерелгҽн. 

1 нче таблица 

№ 

т/б 
Кҥрсҽткечнең исеме Характеристика 

1 

Авыл җирлеге территориясенең муниципаль 

район һҽм Татарстан Республикасы 

структурасында  урнашуы 

муниципаль районның кҿнчыгыш 

ҿлешендҽ, Татарстан 

Республикасының тҿньяк-

кҿнбатыш ҿлешендҽ 

2 
Авыл җирлеге чиклҽрендҽ территориянең 

гомуми мҽйданы, га 
4582,6 

3 
Авыл җирлеге составына керҥче торак 

пунктларның исемлеге 

Усад авылы 

Ильино авылы 

Садилово авылы 

Талмач авылы 

Тимофеевка авылы 

Хохлово авылы 

Чубар авылы 

4 

 2018 елның 1 сентябренҽ даими халык саны 

барлыгы, кеше 2477 

торак пунктлар буенча, кеше: 

Усад авылы 

Ильино авылы 

Садилово авылы 

Талмач авылы 

Тимофеевка авылы 

Хохлово авылы 

Чубар авылы 

1344 

294 

11 

162 

434 

39 

193 

5 
 2018 елның 1 сентябренҽ халык тыгызлыгы, 

кеше,кв.метр 
54,05 

6 

2018 елның 1 сентябренҽ халыкның яшь структурасы 

эшкҽ яраклы яшьтҽн яшьрҽк халык, кеше 582 

эшкҽ яраклы яшьтҽге халык (ир-атлар 16-

59 яшь, хатын-кызлар 16-54 яшь), кеше 
1419 
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эшкҽ яраклы яшьтҽн олырак халык, кеше 476 

7 

2030 елга даими халык саны фаразы 

барлыгы, кеше 2664 

торак пунктлар буенча, кеше: 

Усад авылы 

Ильино авылы 

Садилово авылы 

Талмач авылы 

Тимофеевка авылы 

Хохлово авылы 

Чубар авылы 

 

1454 

309 

16 

172 

456 

47 

210 

8 

2018 елның 1 сентябренҽ авыл җирлегенең торак фонды 

барлыгы, торак мҽйданның мең кв.метры 47,18 

шул исҽптҽн торак пунктлар буенча, торак 

мҽйданның мең кв.метры: 

Усад авылы 

Ильино авылы 

Садилово авылы 

Талмач авылы 

Тимофеевка авылы 

Хохлово авылы 

Чубар авылы 

 

 

22,6 

5,5 

2,4 

2,28 

9,4 

1,7 

3,3 

 

9 
Халыкның торак белҽн тҽэмин ителгҽнлек 

дҽрҽҗҽсе, кв.метр/кеше 
19,05 

10 

Авыл җирлеге территориясендҽ табигать-климат шартлары 

климатик район  

(тҿзелеш ҿчен климатик районлаштыру 

картасы буенча) 

IIB 

сейсмик куркынычлык дҽрҽҗҽсе (баллар) 6 

табигать-климат шартларына гомуми 

характеристика 

уңайлы 
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4. ТҾП ҾЛЕШ 

4.1. Авыл җирлеге халкын электр, җылылык, газ һҽм белҽн тҽэмин итҥ, су 

чыгару объектлары  белҽн тҽэмин итҥнең минималь мҿмкин булган исҽплҽҥ 

кҥрсҽткечлҽре; ҽлеге объектларның авыл җирлеге халкы ҿчен территориаль ала 

алу мҿмкинлегенең максималь дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре 

4.1.1. Торак пунктларны тҿзҥнең инженер җиһазлары системасын билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ эшлҽнгҽн һҽм расланган территориаль планлаштыру документлары һҽм авыл 

җирлеген су белҽн тҽэмин итҥ, канализация, электр, җылылык һҽм газ белҽн тҽэмин итҥ 

схемалары нигезендҽ проектларга киңҽш ителҽ.  

Ҽлеге тармак схемаларында технология, егҽрлек, инженер челтҽрлҽре кҥлҽме 

принципиаль мҽсьҽлҽлҽре хҽл ителергҽ, схеманы тормышка ашыру буенча 

рекомендациялҽр бирелергҽ тиеш. 

4.1.2. Кҥрсҽтелгҽн исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре 2 таблицада китерелгҽн. 

2 нче таблица 

№ 

т/б 
Объектның исеме 

Халыкны минималь 

мҿмкин булган тҽэмин 

итҥ дҽрҽҗҽсе 

Халык ҿчен 

территориаль ала 

алу мҿмкинлегенең 

максималь мҿмкин 

булган дҽрҽҗҽсе 

1 

Электр белҽн тҽэмин итҥ 

системасы объектлары: 

электрлы трансформатор 

подстанциялҽре, бҥлҥ 

пунктлары,  тҿрле 

кҿчҽнештҽге электр 

челтҽрлҽре 

торак һҽм җҽмҽгать 

биналарының электр 

энергиясе белҽн 100 

процент тҽэмин 

ителгҽнлеге; торак 

урамнарны 100 процент  

урам утлары белҽн 

тҽэмин итҥ 

билгелҽнми 
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2 

Җылылык белҽн тҽэмин итҥ 

системасы объектлары, шул 

исҽптҽн: 

ҥзҽклҽштерелгҽн: 

котельлы, җылылык 

электростанциялҽре, 

җылылык челтҽрлҽре; 

ҥзҽклҽштерелмҽгҽн: 

автоном һҽм шҽхси 

котельлы, фатир,  

җылыылк генераторлы, 

җылылык челтҽрлҽре 

торак һҽм җҽмҽгать 

биналарының җылылык 

энергиясе белҽн 100 

процент тҽэмин 

ителгҽнлеге. 

билгелҽнми 

3 

Ҥзҽклҽштерелгҽн газ белҽн 

тҽэмин итҥ системасы 

объектлары: 

газ бҥлҥ һҽм газ тутыру 

станциялҽре һҽм 

пунктлары, газ кҿйлҽҥ 

пунктлары; газ бҥлҥ 

челтҽрлҽре 

торак биналарның газ 

белҽн 100 процент 

тҽэмин ителгҽнлеге. 

 

билгелҽнми 

4 

Ҥзҽклҽштерелгҽн су юелҽн 

тҽэмин итҥ системасы 

объектлары: 

су белҽн тҽэмин итҥ 

чыганаклары, су алу 

җайланмалары, су саклау 

ҿчен  урыннар, 

суҥткҽргечлҽр 

торак һҽм җҽмҽгать 

биналарының су белҽн 

100 процент тҽэмин 

ителгҽнлеге. 

билгелҽнми 

5 

Су бҥлҥ системасы 

объектлары**,  шул исҽтҽн: 

ҥзҽклҽштерелгҽн: 

чистарту корылмалары, 

канализация насос 

станциялҽре, канализация 

су торбалары; 

ҥзҽклҽштерелмҽгҽн: 

локальчистарту 

корылмалары, юдыру 

җайланмалары, 

канализация су торбалары 

торак һҽм җҽмҽгать 

биналарының 100 

процент тҽэмин 

ителгҽнлеге. 

билгелҽнми 

** исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре яңгыр канализациясенҽ кагылмый 
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4.2. Авыл җирлеклҽре чиклҽрендҽ  автомобиль юллары һҽм җирлекнең, авыл 

җирлеге халкының җирле ҽһҽмияткҽ ия булган объектларына караган транспорт 

объектлары белҽн тҽэмин итҥнең мҿмкин булган минималь дҽрҽҗҽсенең исҽплҽҥ 

кҥрсҽткечлҽре; ҽлеге объектларның авыл җирлеге халкы ҿчен территориаль ала 

алу мҿмкинлегенең максималь дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре 

4.2.1. Автомобиль транспортының ҥтҽ алуы барлык биналарга һҽм корылмаларга 

тҽэмин ителергҽ тиеш. 

4.2.2. Авыл җирлеге халкы ҿчен җҽмҽгать пассажир транспортының тукталыш 

пунктларының территориаль мҿмкинлеге максималь мҿмкин булган исҽплҽҥ 

кҥрсҽткечлҽрен 3 таблица нигезендҽ кабул итергҽ тиешле.  Ҽлеге объектлар белҽн  авыл 

җирлеге халкын минималь мҿмкин дҽрҽҗҽдҽ тҽэмин итҥ исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре 

билгелҽнми. 

 3 нче таблица 

№ 

т/б 
Объектның исеме 

Халык ҿчен территориаль 

ҥтҽ алуның максималь 

мҿмкин булган дҽрҽҗҽсе 

(метрларда) 

1 
Торак пункт буенча тулаем алганда тукталу 

пунктлары 
500 

 

4.3. Социаль яклауда мохтаҗ булган гражданнарның, авыл җирлеге халкының 

хокукларын тҽэмин итҥдҽ тормышка ашырыла торган торак тҿзелеше объектлары 

белҽн итҥнең минималь дҽрҽҗҽсенең исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре; ҽлеге объектларның 

авыл җирлеге халкы ҿчен территориаль ала алу мҿмкинлегенең максималь 

дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре 

4.3.1. Кҥрсҽтелгҽн исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽрен 4 таблица нигезендҽ кабул итҽргҽ 

тиешле. 

4 нче таблица 

№ 

т/б 
Объектның исеме 

Халыкны тҽэмин итҥнең 

минималь мҿмкин булган 

дҽрҽҗҽсе (кв. м/кеше) 

Халык ҿчен 

территориаль ала 

алуның максималь 

мҿмкин булган 

дҽрҽҗҽсе  
2019 ел 2030 ел 

1 
Авыл торак пунктларында 

торак биналар 
23,1 26,4 билгелнми 
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Искҽрмҽ.  

 Килҽчҽккҽ  исҽплҽҥ кҥрсшткечлҽре  2025, 2035 елларга ирешелгҽн торак 

биналарның гомуми мҽйданы белҽн фактта минималь тҽэмин итҥне исҽпкҽ алып 

тҿзҽтмҽлҽр кертелҽ. 

 

4.4. Авыл җирлеге халкының мҽдҽният, массакҥлҽм ял, буш вакытны уздыру 

объектлары белҽн тҽэмин итҥнең минималь мҿмкин булган дҽрҽҗҽсенең исҽплҽҥ 

кҥрсҽткечлҽре; ҽлеге объектларның авыл җирлеге халкы ҿчен территориаль ала 

алу мҿмкинлегенең максималь дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре 

4.4.1. Кҥрсҽтелгҽн исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽрен 5 таблица нигезендҽ кабул итҽргҽ 

тиешле. 

 5 нче таблица 

№ 

т/б 
Объектның исеме 

Халыкны тҽэмин итҥнең 

минималь мҿмкин 

булган дҽрҽҗҽсе 

Халык ҿчен 

территориаль ала 

алуның максималь 

мҿмкин булган дҽрҽҗҽсе 

1 

Тҥбҽндҽге халык саны 

белҽн торак пункталарда 

клуб учреждениелҽре: 

0,2 – 1 мең кеше 

1 – 3 мең кеше 

 

 

 

300 урын 

300 – 230 урын 

билгелҽнми 

2 

Тҥбҽндҽге халык саны белҽн авыл торак пункталарында авыл китапханҽсе: 

1 – 3 мең кеше 

6 – 7,5 мең саклау 

берҽмлеге; 

5 – 6 урын 1000 кешегҽ 

билгелҽнми 

Искҽрмҽ. 

1. Кимрҽк исҽплҽҥ кҥрсҽткечен зур торак пунктлар ҿчен кабул итҽргҽ киңҽш 

ителҽ. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 елның 26 

гыйнварындагы 42 номерлы Карары нигезендҽ, 2019 елга халыкны клуб 

учреждениелҽре һҽм китапханҽлҽр хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итҥ социаль 

гарантиялҽре дҽрҽҗҽсе гамҽлдҽ булган тҽэмин итҥ дҽрҽҗҽсендҽ кабул ителҽ. 
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4.5. Авыл җирлеге халкының физик культура һҽм массакҥлҽм спорт 

объектлары белҽн тҽэмин итҥнең минималь мҿмкин булган дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ 

кҥрсҽткечлҽре; ҽлеге объектларның авыл җирлеге халкы ҿчен территориаль ала 

алу мҿмкинлегенең максималь дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре 

4.5.1. Кҥрсҽтелгҽн исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽрен 6 нчы таблица нигезендҽ кабул итҽргҽ 

тиешле. 

6 нчы таблица 

№ 

т/б 
Объектның исеме 

Халыкны тҽэмин итҥнең 

минималь мҿмкин 

булган дҽрҽҗҽсе 

Халык ҿчен 

территориаль ала 

алуның максималь 

мҿмкин булган дҽрҽҗҽсе 

1 Спорт заллары 
1000 кешегҽ 350 кв.метр 

идҽн мҽйданы 
билгелҽнми 

2 

Яссылыктагы 

яссылыктагы спорт 

корылмалары 

1000 кешегҽ  1950 кв.метр  билгелҽнми 

 

4.6. Авыл җирлеге халкының информатизация һҽм элемтҽ объектлары белҽн 

тҽэмин итҥнең минималь мҿмкин булган дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре; ҽлеге 

объектларның авыл җирлеге халкы ҿчен территориаль ала алу мҿмкинлегенең 

максималь дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре 

4.6.1. Авыл җирлеге халкын информатизация һҽм элемтҽ объектлары белҽн 

тҽэмин итҥнең минималь мҿмкин булган дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽрен 7 нче 

таблица нигезендҽ кабул итҽргҽ тиешле. 

 7 нче таблица 

№ 

т/б 
Объектның исеме Исҽплҽҥ берҽмлеге 

Халыкны тҽэмин итҥнең 

минималь мҿмкин булган 

дҽрҽҗҽсе 

1 Почта элемтҽсе бҥлеге  
авыл җирлегендҽ 

торак пунктлар 
1 

 

4.6.2. Авыл җирлеге халкын тҽэмин итҥнең информатизация һҽм элемтҽ 

объектлары белҽн тҽэмин итҥнең максималь мҿмкин булган дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ 

кҥрсҽткечлҽре билгелҽнмилҽр. 
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4.7. Авыл җирлеге халкының коммуналь калдыкларны җыю һҽм чыгару 

объектлары белҽн тҽэмин итҥнең минималь мҿмкин булган дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ 

кҥрсҽткечлҽре; ҽлеге объектларның авыл җирлеге халкы ҿчен территориаль ала 

алу мҿмкинлегенең максималь дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре 

4.7.1. Коммуналь калдыкларны  җыю һҽм чыгару объектлары исемлеге, андый 

объектларның урнашу урыны Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Усад 

авыл җирлеге территориясен санитар эшкҽртҥ Генераль схемасы нигезендҽ кабул ителҽ. 

4.7.2. Авыл җирлеге халкын каты коммуналь калдыкларны  җыю ҿчен контейнер 

мҽйданчыклары (яшҽҥ урыныннан, балалар һҽм дҽвалау-профилактика 

учреждениелҽреннҽн, спорт мҽйданчыкларыннан, ял итҥ урыннарыннан читтҽ булу) 

белҽн тҽэмин итҥнең максималь мҿмкин булган дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре  100 

метр дип кабул итҽргҽ тиешле. 

 

4.8. Авыл җирлеге халкының тҿзеклҽндерҥ һҽм яшеллҽндерҥ объектлары 

белҽн тҽэмин итҥнең минималь мҿмкин булган дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре; 

ҽлеге объектларның авыл җирлеге халкы ҿчен территориаль ала алу 

мҿмкинлегенең максималь дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре 

4.8.1. Авыл җирлеге халкын яшеллҽндерелгҽн террриториялҽр белҽн тҽэмин 

итҥнең минималь мҿмкин булган дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽрен 8 нче таблица 

нигезендҽ кабул итҽргҽ тиешле. 

 8 нче таблица 

№ 

т/б 
Объектның исеме 

Халыкны тҽэмин 

итҥнең минималь 

мҿмкин булган 

дҽрҽҗҽсе (кв. м/кеше) 

Халык ҿчен 

территориаль ала 

алуның максималь 

мҿмкин булган 

дҽрҽҗҽсе  

1 

Авыл торак пунктларында 

гомуми кулланылыштагы 

территориялҽрне яшеллҽндерҥ 

12 билгелҽнми 

Искҽрмҽ. 

Урман, зур елга һҽм сулыкларның яр буе зоналарында урнашкан торак пунктлар 

ҿчен гомуми кулланудагы яшеллҽндерелгҽн территория мҽйданнарын киметҥ мҿмкин, 

лҽкин 20%тан да кҥбрҽк тҥгел. 
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4.9. Авыл җирлеге халкының ритуал хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ  объектлары белҽн 

тҽэмин итҥнең минималь мҿмкин булган дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре; ҽлеге 

объектларның авыл җирлеге халкы ҿчен территориаль ала алу мҿмкинлегенең 

максималь дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре 

4.9.1. Кҥрсҽтелгҽн исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽрен 9 нчы таблица нигезендҽ кабул итҽргҽ 

тиешле. 

 9 нчы таблица 

№ 

т/б 
Объектның исеме 

Халыкны тҽэмин итҥнең 

минималь мҿмкин 

булган дҽрҽҗҽсе (га/1 

мең кеше) 

Халык ҿчен 

территориаль ала 

алуның максималь 

мҿмкин булган дҽрҽҗҽсе 

1 
Традцион кҥмҥ урынлы 

зират 
0,24 билгелҽнми 

 

4.10. Авыл җирлеге халкының социаль тҽэмин итҥ һҽм социаль яклау  

объектлары белҽн тҽэмин итҥнең минималь мҿмкин булган дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ 

кҥрсҽткечлҽре; ҽлеге объектларның авыл җирлеге халкы ҿчен территориаль ала 

алу мҿмкинлегенең максималь дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре 

4.10.1. Халыкның инвалидларның шҽхси автотранспортын даими саклау урыннары 

белҽн тҽэмин итҥ дҽрҽҗҽсен җиңел машиналарның даими саклау урыннарының гомуми 

саныннан 10% ка тигез дип  кабул итҽргҽ кирҽк (лҽкин 1 урыннан да ким тҥгел), шул 

исҽптҽн кресло-коляскадага инвалидларның автотранспортлары ҿчен 

махсуслаштырылган урыннар саны 5%. 

Халыкның инвалидларның шҽхси автотранспортын вакытлыча саклау урыннары 

белҽн ачык мҽйданнарда  җиңел машиналарны учреждение һҽм предприятиелҽр янында 

кыска вакытка саклау ҿчен тҽэмин итҥ дҽрҽҗҽсен җиңел машиналарның вакытлыча 

саклау урыннарындагы гомуми саннан 10%ка тигех дип кабул итҽргҽ (лҽкин 1 урыннан да 

ким тҥгел). 
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5. АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫҢ ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТКҼ ИЯ БУЛГАН 

ОБЪЕКТЛАРГА, КҤРСҼТЕЛГҼН ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУГА  

НОРМАТИВ ИҖТЫЯҖЫН БИЛГЕЛҼҤГҼ РЕКОМЕНДАЦИЯЛҼР 

5.1. Авыл җирлеге халкының электр, җылылык, газ һҽм су белҽн тҽэмин итҥ, 

су чыгару объектларында, кҥрсҽтелгҽн объектларны урнаштыруга норматив 

ихтыяҗларын билгелҽҥгҽ рекомендациялҽр 

 
5.1.1. Электр белҽн тҽэмин итҥ системаларын проектлаштыру электр чыганагында, 

“Торак һҽм җҽмҽгать биналарын проектлау һҽм монтажлау”, СП 31-110-2003 талҽплҽре 

(6 нчы бҥлек), 2006 елның 2 нче июнендҽге ОАО «ФСК ЕЭС»ның техник сҽясҽте турында 

Нигезлҽмҽ (2 бҥлек) нигезендҽ, электр йҿклҽнеше кҥрсҽткечлҽре нигезендҽ тормышка 

ашырырга тиешле.  

Торак пунктлар территориялҽрен чагыштырма исҽплҽҥ йҿклҽнешенең зурайтылган 

кҥрсҽткечлҽрен алдан исҽплҽҥлҽр ҿчен 10 нчы таблица нигезендҽ кабул итҽргҽ кирҽк. 

10 нчы таблица 

Халык 

саны 

(мең 

кеше 

Торак пункт 

табигый газда булган плитҽлҽр белҽн 

(кВт/кеше) 

торак буенча 

барлыгы 

шул исҽптҽн: 

ҥзҽк 
микрорайоннар /кварталлар, 

тҿзелешлҽр 

3тҽн ким 0,41 0,51 0,39 

Искҽрмҽ. 

1. Торак пунктның ҥзҽге дигҽндҽ, тҿрле административ, мҽдҽни, уку 

учреждениелҽре, сҽҥдҽ һҽм җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре кҥп җыелган 

территорияне аңларга кирҽк. 

3. Таблицада вак сҽнҽгать предприятиелҽренең йҿклҽнешлҽре исҽпкҽ 

алынмаган. Аларны исҽпкҽ алу ҿчен тҥбҽндҽге коэффициентларны  кулланырга кирҽк: 

табигый газдагы плитҽлҽр белҽн торак пунктлар ҿчен: 1,2 – 1,6. 

Зур кҥрсҽткечлҽрне торак пунктның ҥзҽге территориясенҽ кабул итҽргҽ тиешле. 

 

 Электр энергиясен бҥлҥ системасы кҿчҽнешен сайлау Татарстан Республикасы 

электр челтҽрлҽрен бҥлҥ челтҽрлҽр ҥсеше схемасы нигезендҽ, перспективадагы электр 

йҿклҽнешлҽре ҥсешенҽ анализ ясауны истҽ тотып, тормышка ашырылырга тиеш. 

Электр челтҽрлҽренең йҿклҽнеше аларның ҥсеш концепциясен  исҽплҽҥ срогы 

кысаларында һҽм йҿклҽнеш системасында истҽ тотып: 35 – 110 – 220 – 500 кВ яки 35 – 

110 – 330 – 750 кВ сайлана. 
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Электр белҽн тҽэмин итҥ йҿклҽнеше энергия трнсформациясенең иң аз кҥлҽмдҽ 

санын истҽ тотып сайланырга тиеш. Алдагы чорга бигрҽк тҽ максатчан булган йҿклҽнеш 

системасы булып 35 – 110/10 кВ тора. 

Транформатор подстанциялҽрен  һҽм бҥлҥ җиһазларын  торак пункт 

территориялҽрендҽ проектлауны Электр җайланмаларын урнаштыру Кагыйдҽлҽре 

талҽплҽре һҽм  2006 елның 2 нче июнендҽге ОАО «ФСК ЕЭС»ның техник сҽясҽте 

турында Нигезлҽмҽ (2 бҥлек) нигезендҽ тормышка ашырырга  тиешле.  

Торак тҿзелеш территориясендҽ урнашкан трансформатор подстанциялҽре, бҥлҥ 

җайланмалары һҽм һавадагы электр тапшыру линиялҽренең кабельлегҽ кҥчҥ урыннарын 

ядык типтагы итеп проектлау киңҽш ителҽ. 

5.1.2. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ  системаларының яңаларын проектлау һҽм тҿзҥ, 

гамҽлдҽгелҽрен тҿзеклҽндерҥ һҽм ҥстерҥне авыл җирлеген җылылык энергиясе белҽн 

тҽэмин итҥнең расланган схемасы нигезендҽ тормышка ашырырга тиешле. 

Җылылык белҽн тҽэмин итҥ системаларын проектлауны исҽплҽнгҽн җылылык 

йҿклҽнешлҽре кҥрсҽткечлҽре нигезендҽ, кулланучыларның җылылык белҽн тҽэмин итҥ 

ышанычлылыгы буенча категориялҽрен истҽ тотып, “Җылылык челтҽрлҽре” СНиП 41-02-

2003 (5 бҥлек), “Туры килҥгҽ бҽя. Кҥчемез милек объектларына  экологик талҽплҽр” ГОСТ 

Р 54964-2012 (А кушымтасы) талҽплҽре нигезендҽ тормышка ашырырга кирҽк.  

Торак пунктлар территориялҽрендҽ җылылык белҽн тҽэмин итҥнең ҥзҽклҽтерелгҽн 

чыганакларын коммуналь-склад һҽм җитештерҥ зоналарында, җылылык йҿклҽнеше 

ҥзҽклҽрендҽ урнаштырырга киңҽш ителҽ.  

Җылылык белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын, җылылык пунктларын урнаштыру 

акустик исҽплҽҥлҽр белҽн нигезлҽнгҽн булырга тиеш. 

Трассалар һҽм җылылык челтҽрлҽрен салу ысулларын “Җылылык челтҽрлҽре” 

СНиП 41-02-2003 (9 бҥлек), “Шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен 

планлаштыру һҽм тҿзҥ” (12 нче бҥлек) , СП 42.13330.2011 Актуальлҽштерелгҽн редакция 

СНиП 2.07.01-89* талҽплҽре нигезендҽ кҥздҽ тотарга кирҽк. 

5.1.3. Газ белҽн тҽэмин итҥ  системаларының яңаларын проектлау һҽм тҿзҥ, 

гамҽлдҽгелҽрен тҿзеклҽндерҥ һҽм ҥстерҥне “Газ бҥлҥ системалары” СНиП 42-01-2002 

талҽплҽре, “Газ бҥлҥ һҽм газ куллану системалары иминлеге кагыйдҽлҽре” ПБ 12-529-03, 

Татарстан Республикасын газ белҽн тҽэмин итҥ һҽм газификациялҽҥ генераль схемасы 

нигезендҽ, торак-коммуналь хуҗалыкны, сҽнҽгать һҽм башка оешмаларны  

газификациялҽҥ республика программалары нигезендҽ тормышка ашырырга кирҽк. 

Авыл торак пунктлары ҿчен газ куллануның зурайтылган кҥрсҽткечен бер кешегҽ 

бер елга 220 куб.м кҥлҽмендҽ дип кабул итҽргҽ кирҽк. 
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Газны бҥлҥ һҽм газ тутыру станциялҽре торау пунктлар чиклҽрендҽ урнашырга 

тиеш. 

Газ тутыру пунктларын торак пунктның  торак тҿзелеш  территориясеннҽн тыш, 

җилсез якта урнашытырырга кирҽк. 

Газ бҥлҥ челтҽрлҽрендҽ газ басымын киметҥ һҽм җайга салу ҿчен газны кҿйлҽҥче 

(блоклы яки шкафлы) пунктлар проектлаштырырга кирҽк. 

Газ кҿйлҽҥ пунктларын ул эшли торган район ҥзҽгенҽ, районның йҿклҽнеш ҥзҽгенҽ 

максималь якын итеп урнаштырырга кирҽк.  

Торак пунктларда аерым торучы газ кҿйлҽҥ пунктлары биналарга һҽм 

корылмаларга аерым бер ераклыкта урнашытырырга кирҽк: 

газ кҿйлҽҥ пунктына кергҽндҽ газның басымы вакытында 0,6 МПа  га кадҽр– 10 

метр; 

газ кҿйлҽҥ пунктына кергҽндҽ газның басымы вакытында  0,6 – 1,2 МПа – 15 метр. 

5.1.4. Су белҽн тҽэмин итҥ системасын проектлаштыру, шул исҽптҽн су белҽн 

тҽэмин итҥ чыгынакларын сайлау, су бирҥ корылмаларын урнаштыруны “Эчке су ҥткҽрҥ 

һҽм биналарның канализациясе” СП 30.13330.2012 Актуальлҽштерелгҽн редакциядҽ 

СНиП 2.04.01-85*, “Су белҽн тҽэмин итҥ. Тышкы челтҽрлҽр һҽм корылмалар” СП 

31.13330.2012 Актуальлҽштерелгҽн редакциядҽ СНиП 2.04.02-84*, “Шҽһҽр тҿзелеше. 

Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ” (12 бҥлек),  “Эчҽр ҿчен су. Эчҽ 

торган су белҽн тҽэмин итҥ ҥзҽклҽштерелгҽн системасында сының сыйфатына гигиеник 

талҽплҽр. Сыйфатны контрольдҽ тоту. Кайнар су белҽн тҽэмин итҥ системалары 

иминлеген тҽэмин итҥгҽ гигиеник талҽплҽр” СанПиН 2.1.4.1074-01 , “Ҥзҽклҽштерелгҽн су 

белҽн тҽэмин итҥдҽге суның сыйфатына гигиеник талҽплҽр. Чыганакларны санитар 

саклау” СанПиН 2.1.4.1175-02 , “Хуҗалык-эчҥ ҿчен су белҽн тҽэмин итҥнең 

ҥзҽклҽштерелгҽн чыганаклары. Гигиеник, техник талҽплҽр һҽм сайлауның кагыйдҽлҽре” 

ГОСТ 2761-84* ,  “Су белҽн тҽэмин итҥ һҽм эчҥ ҿчен билгелҽнешле су торбаларын 

санитар саклау зоналары” СанПиН 2.1.4.1110-02 талҽплҽре нигезендҽ тормышка 

ашыралар. 

Халыкның хуҗалык- эчҥ ҿчен ихтыяҗларына чагыштырмача уртача тҽҥлеккҽ (елга) 

су куллануның зурайтылган кҥрсҽткечен тҥбҽндҽге кҥлҽмдҽ дип  кабул итҽргҽ кирҽк: 

эчке су ҥткҽргеч һҽм канализация, ванна һҽм җирле су җылыту җайланмалары 

белҽн җиһазландырылган биналар ҿчен – бер кешегҽ бер тҽҥлеккҽ 200 литр су. 

Су бирҥ  корылмаларын  урнаштыру тибын һҽм схемасын сайлауны геологик, 

гидрогеологик һҽм территориянең санитар шартларыннан чыгып башкарырга кирҽк. 
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Су ҥткҽрҥ челтҽрлҽрен боҗралы итеп проектлаштырырга киңҽш ителҽ. Чыгу 

булмаган линияле су ҥткҽргечлҽрне куллану тҥбҽндҽге очракларда мҿмкин: 

җитештерҥ ихтыяҗлары ҿчен су бирҥ ҿчен, авария вакытында су белҽн тҽэмин 

итҥгҽ тҽнҽфес ясау мҿмкинлеге булганда;  

хуҗалык-эчҥ ҿчен ихтыяҗларга су бирҥ ҿчен торбаларның диаметрлары 100 мм.дан 

артмаганда;  

суны янгынга каршы яи хуҗалык-янгын каршы ихтыяҗларга биргҽндҽ янгын 

сҥндерҥгҽ суны сарыф итҥне исҽпкҽ алмый линиянең озынлыгы 200 метрлан артык 

булмаганда.  

Тышкы су ҥткҽрҥ челтҽрлҽрен биналарның һҽм корылмаларның  эчке су ҥткҽрҥ 

челтҽрлҽре белҽн боҗралау рҿхсҽт ителми. 

5.1.5. Торак пунктларның канализация системаларын проектлауны “Эчке су ҥткҽрҥ 

һҽм биналарның канализациясе” СП 30.13330.2012 Актуальлҽштерелгҽн редакция СНиП 

2.04.01-85*, “Канализация. Тышкы челтҽрлҽр һҽм корылмалар” СП 32.13330.2012 

Актуальлҽштерелгҽн редакция СНиП 2.04.03-85*, “Шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл 

җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ” (12  бҥлек) талҽплҽре нигезендҽ башкарырга кирҽк.  

Кҿнкҥреш җыелган суларны уртача тҽҥлеккҽ чагыштырмача чыгару исҽбе, 

территориягҽ һҽм яшел утыртмаларга су сибҥгҽ суны тотуга киткҽн чыгымнарны  исҽпкҽ 

алмый уртача тҽҥлеккҽ чагыштырмача куллануга тигез итеп кабул ителҽ. 

Территориаль планлаштыру документларын эшлҽгҽндҽ чагыштырмача уртача 

тҽҥлеккҽ (елга) авыл торак пунктларыннан суларны чыгаруны 1 кешегҽ 150 л/тҽҥлегенҽ 

кҥлҽмдҽ кабул итҥ рҿхсҽт ителҽ. 

Агызылган суларны чистарту корылмалары мҽйданын җылы чорда ҿстенлек иткҽн 

җиллҽр ҿчен торак пунктның торак тҿзелешенҽ таба җилсез яктан, су агымы буенча 

тҥбҽнрҽк урнаштырырга киңҽш ителҽ. 

 

5.2. Авыл җирлеге халкының торак пункт чиклҽрендҽ урнашкан транспорт 

объектларында, кҥрсҽтелгҽн объектларны урнаштыруга норматив ихтыяҗларын 

билгелҽҥгҽ рекомендациялҽр 

5.2.1. Торак пункт территориялҽрендҽ урамнарның һҽм юлларның уздыра алу 

мҿмкинлеге автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсеннҽн чыгып билгелҽнҽ. 

2030 елга кадҽр авыл торак пунктлары ҿчен автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсен 1000 

кешегҽ 440 автомобильгҽ тигез дип кабул итҽргҽ кирҽк. 

5.2.2. Җайга салына торган хҽрҽкҽт булган магистраль урамнарда һҽм юлларда 
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уртача, зур һҽм аеруча да зур  авыл торак пунктларында тҿзелгҽн территориялҽр 

чиклҽрендҽ җҽяҥлелҽр чыгу урыннарын йҿрҥ юллары белҽн бер дҽрҽҗҽдҽ  (җир ҿсте) 

200-300 метр интервал белҽн кҥз алдында тотарга кирҽк 

5.2.3. Җҽмҽгать транспортының тукталу пунктлары арасында араны 400-600 метрга 

тигез дип кабул итҽргҽ киңҽш ителҽ. 

5.2.4. Торак пункт чиклҽрендҽ автомобиль юлларын һҽм җирлекнең җирле 

ҽһҽмияткҽ ия объектларына караган транспорт объектларын проектлаштыруны “Шҽһҽр 

тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ” (11  бҥлек, И,К,Л 

кушымталары) СП 42.13330.2011 Актуальлҽштерелгҽн редакция СНиП 2.07.01-89* 

талҽплҽре нигезендҽ башкарырга кирҽк. 

 

5.3. Торак тҿзелеше объектларын урнаштыруга рекомендациялҽр 

5.3.1. Торак тҿзелеше һҽм торак тҿзелеш типлары кҥлҽмнҽренең исҽплҽҥ 

кҥрсҽткечлҽре булган һҽм фаразлана торган социаль-демографик ситуацияне һҽм 

халыкның керемнҽре дҽрҽҗҽсен исҽпкҽ алып башкарылырга тиешле. 

5.3.2. Торак тҿзелеше характеры нигезендҽ 11 нче таблицада кҥрсҽтелгҽн тҿзелеш 

типлары кҥрсҽтелҽлҽр. 

11 нче таблица 

№ 

т/б 
Торак тҿзелеш тибы Тҿзелешкҽ характеристика 

1 Аз катлы торак тҿзелеше 

3 катка кадҽр кертеп шҽхси йорт тҿзелеше; 

3 катка кадҽр кертеп блоклы торак йорт 

тҿзелеше; 

4 катка кадҽр кертеп кҥп фатирлы торак йорт 

тҿзелеше 

 

2 Урта катлы торак тҿзелеше 

5 тҽн 8 катка кадҽр кертеп кҥп фатирлы торак 

йорт тҿзелеше 

 

3 Кҥп катлы торак тҿзелеше 

9 кат һҽм аннан да биегрҽк катка кадҽр кертеп 

кҥп фатирлы торак йорт тҿзелеше 

 

 

Торак тҿзелеше типларын аеру, аларны оештыруга талҽплҽрне ачыклау авыл 

җирлегендҽ җиирдҽн куллану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре белҽн тормышка ашырыла. 

5.3.3. Торак пунктларның торак тҿзелеше норматив параметрлары 

проектлаштыруны “Шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм 
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тҿзҥ” 7  бҥлеге, СП 42.13330.2011 Актуальлҽштерелгҽн редакция СНиП 2.07.01-89* 

талҽплҽре нигезендҽ билгелҽнелҽ. 

 

5.4. Авыл җирлеге халкының мҽдҽният, массакҥлҽм ял, буш вакытны уздыру, 

физик культура һҽм массакҥлҽм спорт объектларына норматив ихтыяҗын 

ачыклауга, кҥрсҽтелгҽн объектларны урнаштыруга рекомендациялҽр 

5.4.1. Авыл җирлеге халкының мҽдҽният, массакҥлҽм ял, буш вакытны уздыру, 

физик культура һҽм массакҥлҽм спорт объектларында норматив ихтыяҗын билгелҽҥне 

ҿчен тҿрле социаль-демографик тҿркем халыкның ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерҥ 

кирҽклеге нигезендҽ тормышка ашырырга кирҽк. 

5.4.2. Кҥрсҽтелгҽн объектларны башка шундый ук объектларның якынлыгын, 

транспорт челтҽрлҽрен оештыру, урамнар, юллар һҽм җҽяҥле юллар челтҽрлҽре белҽн 

бергҽлектҽ булуын исҽпкҽ алып урнаштырырга кирҽк.  

5.4.3. Мҽдҽният, массакҥлҽм ял, буш вакытны уздыру, физик культура һҽм 

массакҥлҽм спорт объектларын урнаштыру ҿчен җир кишҽрлеклҽренең зурлыгы 

проектлаштыруга бирем нигезендҽ кабул итҽргҽ киңҽш ителҽ. 

5.4.4. Физик культура һҽм массакҥлҽм спорт объектларын белем бирҥ мҽктҽплҽре 

һҽм башка уку йортлары, ял итҥ һҽм мҽдҽният учреждениелҽре белҽн берлҽштерҥ рҿхсҽт 

ителҽ. 

 

5.5. Информатизация һҽм элемтҽ объектларын урнаштыруга 

рекомендациялҽр 

5.5.1. Яңа тҿзелешне тормышка ашырганда телекоммуникацион челтҽрлҽрне, 

эфирлы цифрлы телевидениене кабул итҥнең коллектив системасын һҽм ҿй эчендҽге 

элемтҽ челтҽрлҽрен эчке коммуникациялҽр буенча сузуны, бер ҥк вакытта ҿч элемтҽ 

операторы хезмҽт кҥрсҽтҽ алырлык сыйдырышлылык белҽн урнаштыруны кҥздҽ тотарга 

кирҽк. 

5.5.2. Информатизация һҽм элемтҽ объектларын урнаштыру ҿчен җир 

кишҽрлеклҽренең мҽйданнарын 12 нче таблица нигезендҽ кабул итҽргҽ. 

12 нче таблица 

№ т/б Объектның исеме Кишҽрлекнең мҽйданы 

1 Почта элемтҽсе бҥлеге 700 – 1200 кв. метр 

2 Автоматлаштырылган телефон станциясе 0,25 га 
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3 Тҿенле автоматлаштырылган телефон станциясе  0,3 га 

4 Концентраторлар 40 – 100 кв. метр  

5 Терҽҥ-кҿчҽйткеч станциясе  0,1 – 0,15 га 

6 Ҥткҽргеч аша тапшыру  блок-станциясе 0,05 – 0,1 га 

7 Тавышлы трансформатор подстанциясе 50 – 70 кв. метр 

8 Кабель телевидениясенең техник ҥзҽге 0,3 – 0,5 га 

5.5.3. Элемтҽ предприятпелҽренең биналарын кҥрше предпритие һҽм зыян, 

коррозияле-актив, начар ис һҽм тузан чыганагы булган технологик процесслы 

объектларга карата җилсез яктан (ҿстенлек итҥче җиллҽргҽ карата), аларның санитар-

саклау зоналарыннан тыш урнаштырырга кирҽк. 

5.5.4. Элемтҽ линиялҽрен урнаштыруны “Элемтҽ линиялҽре ҿчен җирлҽрне бирҥ 

нормалары” СН 461-74 талҽплҽре нигезендҽ тормышка ашырырга тиешле. 

 

5.6. Авыл җирлеге халкының коммуналь калдыкларны җыю һҽм чыгару 

объектларында, кҥрсҽтелгҽн объектларны урнаштыруга норматив ихтыяҗларны 

билгелҽҥгҽ рекомендациялҽр 

5.6.1. Торак пунктларның торак зоналарында каты коммуналь калдыкларны җыю 

ҿчен автомобиль транспорты килҽ алырлык итеп контейнер мҽйданчыкларын 

урнаштыруны кҥздҽ тотарга кирҽк. 

Кирҽк кадҽрле каонтейнер мҽйданчыкларын ачыклау ҿчен контейнерла белҽн 

кулланучы халык саныннан, калдыклар җыелу нормасыннан, калдыкарны саклау 

срокларыннан чыгып эш итҽргҽ кирҽк. Контейнерларның исҽплҽҥ кҥлҽме  калдыкларны иң 

кҥп барлыкка килгҽн чорында фактта аларның  җыелуына туры килергҽ тиеш. 

5.6.2. Коммуналь калдыклар җыелу нормасы кҥрсҽткечлҽрен 13 нче таблицада 

китерелгҽн  “Шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ” СП 

42.13330.2011 Актуальлҽштерелгҽн редакция СНиП 2.07.01-89* талҽплҽре нигезендҽ 

кабул итҽргҽ кирҽк. 

 

 Җыела торган коммуналь калдыкларның санын вакыт-вакыт (һҽр 5 ел) факттагы 

кҥрсҽткечлҽр буенча тҽгаенлҽп торырыга кирҽк. 

13 нче таблица 

Коммуналь калдыкларның тҿрлҽре 

Коммуналь калдыкларның саны 1 

кешегҽ бер елга 

кг литр 
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Каты: 

су ҥткҽргеч, канализация, 

ҥзҽклҽштерелгҽн җылылык һҽм газ белҽн 

җиһазландырылган торак биналардан; 

башка торак биналардан 

 

 

190 – 225 

 

300 – 450 

 

 

900 – 1000 

 

1100 – 2000 

Җҽмҽгать биналарын исҽпкҽ алып кату 

коммуналь калдыкларның гомуми саны 
280 – 300 1400 – 1500 

Чокырлардан сыек (канализация булмаган 

очракта) 
– 2000 – 3500 

5.6.3. Контейнер мҽйданчыкларын торак йортлардан, балалар, дҽвалау-

профилактика учреждениелҽреннҽн, спорт мҽйданчыкларыннан һҽм халыкның ял итҥ 

урыннарыннан 20 метрдан да ким булмаган ераклыкта урнаштырырга тиешле. 

5.6.4. Бер мйданда урнаштырылган чҥп-чар ҿчен контейнерлар саны 5 

контейнердан артык булмаска тиеш. 

5.6.5. Сыек коммуналь калдыкларны җыю ҿчен ҥзҽклҽштерелгҽн су чыгару 

системасы белҽн тҽэмин ителмҽгҽн торак тҿзелеше территориясендҽ ишегалд юынтык 

сулары урыннарын кҥздҽ тотарга кирҽк. 

 

5.7. Авыл җирлеге халкының тҿзеклҽндерҥ һҽм яшеллҽндерҥ объектларында, 

кҥрсҽтелгҽн объектларны урнаштыруга норматив ихтыяҗларны билгелҽҥгҽ 

рекомендациялҽр 

5.7.1. Торак пункт тҿзелеше чиклҽрендҽ тҿрле билгелҽнешле яшеллҽндерелгҽн 

территориялҽрнең чагыштырма авырлыгы (тҿзелеш территориясен яшеллҽндерҥ 

дҽрҽҗҽсе) 55%тан да ким булмаска тиеш. 

Тҿрле билгелҽнешле яшеллҽндерелгҽн территориялҽр дигҽндҽ гомуми һҽм чикле 

кулланылыштагы яшеллҽндерелгҽн территориялҽрне, ҥзлҽре чҽчелеп ҥсҽ торган агач 

һҽм куаклык утыртмаларын, торак пункт территориясендҽге урманнарны кҥздҽ тотарга 

кирҽк. 

5.7.2. Торак пункттагы яшел утыртмаларны бердҽм система рҽвешендҽ, аның 

планлаштыру структурасын һҽм җирле шартларны истҽ тотып кҥздҽ тотарга кирҽк. 

 Торак пунктның яңа территориялҽрен проектлаганда һҽм булганнарын 

тҿзеклҽндрегҽндҽ, булган яшел утыртмаларны  максималь рҽвештҽ саклау һҽм 

куллануны кҥздҽ тотарга кирҽк. 

5.7.3. Гомуми кулланылыштагы яшеллҽндерҥ объектлары мҽйданнарын тҥбҽндҽге 

кҥлҽмнҽрдҽ ге мҽйданнарда кабул итҽргҽ кирҽк:  
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парклар –10 га дан ким тҥгел;  

бакчалар – 3 га дан да ким тҥгел;  

скверлар – 0,5 га. 

5.7.4. Торак пункт территориясендҽ тҿзеклҽндерҥ һҽм яшеллҽндерҥ объектларын 

урнаштыру принциплары, объектларның параметрларын “Шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм 

авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ” СП 42.13330.2011 Актуальлҽштерелгҽн 

редакция СНиП 2.07.01-89* талҽплҽре 9 бҥлеге  нигезендҽ кабул итҽргҽ кирҽк. 

 

5.8. Зиратларны урнаштыруга рекомендациялҽр  

5.8.1. Ҽлеге бҥлектҽ тҽнне яки мҽетнең калдыкларын җиргҽ иңдерҥ юлы белҽн 

җирлҽнҽ торган традцион кҥмҥ зиратларын урнаштыруга талҽплҽр һҽм рекомендациялҽр 

китерелҽ. 

5.8.2. Зират ҿчен кишҽрлекнең зурлыгы 40 га дан артмаска тиеш. 

5.8.3. Зиратны урнаштырган вакытта халыкның, ҥлҥ коэффициенты килҽчҽктҽ 

артуын, эшлҽҥче зиратлар булуын, бер җирлҽҥ урыны ҿчен җир кишҽрлеге нормасын 

кҥздҽ тотарга кирҽк. 

5.8.4. Зиратларны торак пунктлар территориясенҽ карата җилсез яктан 

урнаштырырга киңҽш ителҽ. 

5.8.5.. Яңа кҥмҥ урыннарын булдыру, гамҽлдҽ булган җирлҽҥ ураннарын 

тҿзеклҽндерҥ экологик һҽм санитар-гигиеник экспертиза бҽялҽмҽлҽре булган очракта 

мҿмкин. 

5.8.6. Авыл зиратларын торак, җҽмҽгать биналарыннан, спорт-сҽламҽтлҽндер һҽм 

санатор-курорт объектларыннан 50 метрдан да ким булмаган ераклыкта урнаштырырга 

кирҽк. 

5.8.7. Зиратка бирелҽ торган кишҽрлек тҥбҽндҽге талҽплҽрне канҽгатьлҽндерергҽ 

тиеш: 

торак пунктлардан, ачык сулыклардан һҽм су агымыннан каршы якка авышлык 

булырга; 

су басу мҿмкин булган зонада урнаштырылмаска; 

грунт сулары максималь кҥтҽрелештҽ булганда җир ҿслегеннҽн 2,5 метрдан ким 

булмаган грунт сулары торышы дҽрҽҗҽсендҽ булырга; 

1,5 метр тирҽнлектҽ һҽм аннан да астарак коры, тишекле туфрак (кҿлсу, кҿлсу-

кҽсле), туфракның дымлылыгы 6-18% булырга . 

5.8.8. Зиратлар территориясендҽ юл челтҽрлҽрен, су сибҥ су торбасы яки шахта 
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коесын, тышкы яктырту җайланмаларын кҥздҽ тотарга кирҽк. 

5.8.9. Кҥмҥ урыннары кишҽрлеклҽренең зурлыгын 14 нче таблица нигезендҽ кабул 

итҽргҽ кирҽк. 

14 нче таблица 

Бер урында бер дҽрҽҗҽдҽ 

кҥмҥлҽр саны 

Кҥмҥ кишҽрлеге зурлыгы 

Киңлеге, метр Озынлыгы, метр 

1 1,0 2,0 

2 1,8 2,0 

3 2,6 2,0 

4 3,6 / 1,8 2,0 / 4,0 

5 2,6 4,0 

6 2,6 4,0 

 

6. ИСҼПЛҼҤ КҤРСҼТКЕЧЛҼРЕН НИГЕЗЛҼҤ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР 

6.1. Нормативлар тҥбҽндҽге норматив хокукый актлар талҽплҽре нигезендҽ 

ҽзерлҽнгҽн: 

Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы 2004 елның 29 декабрендҽге, 190-

ФЗ номерлы Федераль закон; 

“Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында”, 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның; 

 “Җирлҽҥ һҽм җирлҽҥ эше турында”, 1996 елның 12 гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы 

Федераль закон; 

 “Татарстан Республикасында шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында”, 2010 елның 25 

декабрендҽге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы;  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “2014 елга кадҽр иҗтимагый 

инфраструктура, социаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр белҽн тҽэмин ителҥнең социаль 

гарантиялҽре дҽрҽҗҽсен билгелҽҥ турында”, 2009 елның 26 гыйнварындагы 42 номерлы 

карары (30.05.2013 елга ҥзгҽрешлҽр белҽн). 

6.2. Нормативларны ҽзерлҽгҽндҽ тҥбҽндҽге норматив документлар кулланылды: 

42.13330.2011 Актуальлҽштерелгҽн редакция СНиП 2.07.01-89* “Шҽһҽр тҿзелеше. 

Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ” ; 

СП 31.13330.2012 Актуальлҽштерелгҽн редакциядҽ СНиП 2.04.02-84* “Су белҽн 

тҽэмин итҥ. Тышкы челтҽрлҽр һҽм корылмалар”; 

СП 32.13330.2012 Актуальлҽштерелгҽн редакциядҽ СНиП 2.04.03-85* 
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«Канализация. Тышкы челтҽрлҽр һҽм корылмалар»; 

СП 59.13330.2012 Актуальлҽштерелгҽн редакциядҽ СНиП 35-01-2001 «Биналар 

һҽм корылмаларның азмобиль тҿркемнҽре ҿчен керҽ алу мҿмкинлеге»; 

СанПиН 42-128-4690-88 «Торак пункт территориялҽрен карап тотуга санитар 

кагыйдҽлҽр»; 

СанПиН 2.1.1279-03 «Зиратлар, җирлҽҥ ҿчен билгелҽнешле башка биналар һҽм 

корылмаларны урнаштыру, җиһазландыру һҽм карап тотуга гигиеник талҽплҽр»; 

Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 1999 елның 19 октябрендҽге 1683-р номерлы 

Карары белҽн расланган  Россия Федерациясе субъектларының социаль инфраструктура 

объектларында ихтыяҗ нормативларын ачыклау методикасы; 

МДК 11-01.2002 «Россия Федерациясендҽ җирлҽҥ тҽртибе һҽм зиратларны карап 

тоту тҽртибе турында рекомендациялҽр»; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 27 декабрендҽге 

1071 номерлы Карары белҽн расланган Татарстан Республикасы шҽһҽр тҿзелеше 

проектлавының республика нормативлары; 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы шҽһҽр тҿзелеше 

проектлавының җирле нормативлары. 

6.3. Нормативларны ҽзерлҽгҽндҽ исҽпкҽ алындылар: 

авыл җирлегенең административ-территориаль тҿзелеше; 

авыл җирлегене социаль-демографик составы һҽм тыгызлыгы; 

табигать-климат шартлары; 

Биектау муниципаль районы Усад авыл җирлегенең социаль-икътисади ҥсеше 

программасы;  

авыл җирлегенең социаль-икътисади ҥсеш фаразы; 

 җирле ҥзидарҽ органнарының һҽм кызыксынган затларның тҽкъдимнҽре. 

6.4. Нормативларның тҿп ҿлешенедҽ авыл җирлеге халкын тҽэмин итҥнең 

минималь  мҿмкин булган дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре һҽм ҽлеге объектларның 

территориаль ала алу мҿмкинлегенең максималь мҿмкин булган дҽрҽҗҽсен исҽплҽҥ 

кҥрсҽткечлҽре ҿчен җирлекнең җирле ҽһҽмияткҽ ия объектларының билгелҽнгҽн 

исемлеге Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 29.2 статьясы 4 бҥлеге 

талҽплҽре, шулай ук норматив проектларны эшлҽп чыгаруга техник бирем белҽн 

билгелҽнгҽн. 


