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«Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районында «Норлат-Акъегет» - 
Күгеш – Тугай автомобиль юлын 
реконструкцияләү" линияле объектын 
урнаштыру өчен территорияне 
планлаштыру проектын һәм территорияне 
межалау проектын раслау турында  
 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше Кодексына ярашлы, «Татарстан 
Республикасы Зеленодольск муниципаль районында «Норлат-Акъегет» - 
Күгәй – Тугай автоюлын реконструкцияләү” линияле объектын урнаштыру 
өчен территорияне межалау планировкасы проекты һәм территорияне 
планлаштыруны  проектлау буенча халык тыңлаулары турында нәтиҗәне 
игътибарга алып,  Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты  
 
КАРАР БИРӘ: 

 
1.  «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районында 

«Норлат-Акъегет» - Күгәй – Тугай автоюлын реконструкцияләү” линияле 
объектын урнаштыру өчен территорияне межалау планировкасы  проектын 
расларга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 
порталында кушымта белән урнаштырырга (http://pravo.tatarstan.ru). 

3. Кабул ителгән карар турында Зеленодольск муниципаль районы 
Мэрына хәбәр итәргә.  

Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 
 
 
Җитәкче вазыйфаларын башкаручы           А.В. Старостин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зеленодольск муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2019 елның 23 

маендагы 1118нче  карарына кушымта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬ  ӘӘҺҺӘӘММИИЯЯТТТТӘӘГГЕЕ  ЛЛИИННИИЯЯЛЛЕЕ  

ООББЪЪЕЕККТТННЫЫ  УУРРННААШШТТЫЫРРУУ  ӨӨЧЧЕЕНН  

ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЯЯННЕЕ  ППЛЛААННЛЛААШШТТЫЫРРУУ  ББУУЕЕННЧЧАА  

ДДООККУУММЕЕННТТЛЛААРР 

 
 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районында 

"Норлат - Акъегет" – Күгеш – Тугай  автомобиль юлын 

реконструкцияләү 

 

 

ГК № 393-СТ-ОЧ 

 

Том 1. 

Территорияне планлаштыру 

проектының төп (расланган) 

өлеше 
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СРО-П-021-28082009 

"Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы 

министрлыгы каршындагы юл - транспорт 

комплексын карап тоту һәм үстерү баш идарәсе" 

дәүләт казна учреждениесе заказчысы 

("Главтатдортранс" ДКУ") 

 

Объект Татарстан Республикасы Зеленодольск 

муниципаль районында "Норлат - 

Акъегет" - Күгеш-Тугай автомобиль 

юлын реконструкцияләү 

 

 
 

Региональ әһәмияттәге линияле объектны урнаштыру 

өчен территорияне планлаштыру буенча документлар 

ГК № 393-СТ-ОЧ 

 

Том 1. 

Территорияне планлаштыру 

проектының төп (расланган) 

өлеше 



 



4 

ТОМНЫҢ ЭЧТӘЛЕГЕ 
 

Билгеләнеш Исеме 

 

Бит 

1 2 3 

ГК № 393-ОЧ-С Томның эчтәлеге 4 

ГК № 393-СҖТ-ОЧ-

СП 

Объект территориясен планлаштыру буенча 

документлар составы 
6 

ГК №393-СП-ОЧ-ГЧ 
График өлеш:  

Территорияне планлаштыру сызымы М 1:1000 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГК № 393-СҖТ-ОЧ-П 

Линияле объектларны урнаштыру турында 

нигезләмәләр: 

 

1. Исеме, төп характеристикалары (категориясе, 

озынлыгы, проект егәрлеге, үткәрү сәләте, йөк 

ташу тыгызлыгы, хәрәкәт интенсивлыгы) һәм 

билгеләнеше 
линияле объектларны урнаштыру өчен 
планлаштырылган 

 

 

9 

1.1. Капиталь төзелеш объектының 

(линия корылмасы) исеме 
10 

1.2. Сызыкча объектның төп характеристикалары 10 

1.3. Урнаштыру өчен планлаштырылган билгеләнү 
Линияле объектлар 

11 

2. Россия Федерациясе субъектлары исемлеге, 

Россия Федерациясе субъектлары составында 

муниципаль районнар, шәһәр округлары Исемлеге, 

территорияләр билгеләнә торган җирлекләр, торак 

пунктлар исемлеге 
линияле объектларны урнаштыру планлаштырыла 

 

 
11 

3. Җир һәм җир кишәрлекләре турында белешмәләр, 

төбәк әһәмиятендәге объектны 

планлаштырылган урнаштыру зонасы 

чикләрендә урнашкан 

 

12 

4. Чикләрнең характерлы нокталарының 
координаталары исемлеге 
линияле объектны урнаштыру зоналары 

14 

5. Зоналардан күчерелергә (үзгәртеп корылырга) 

тиешле линия объектларын урнаштыру зоналары 

чикләренең координацияләү нокталары исемлеге 
линияле объектларны урнаштыру планлаштырыла 

 
14 

6. Территорияне планлаштыру проектын әзерләү 

вакытында гамәлдә булган һәм төзелә торган 

капиталь төзелеш объектларын, шулай ук 

территорияне планлаштыру буенча элегрәк 

расланган документация нигезендә төзелешкә 

планлаштырылган капиталь төзелеш объектларын 

саклау буенча чараларны гамәлгә ашыру кирәклеге 

турында мәгълүмат 

Линияле объектлар урнаштыру белән бәйле 

рәвештә тискәре йогынты ясарга мөмкин 

 

 

 

 
15 
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Эшл. 
 

Бүлек 
җитәкчесе 

Жулдыбина 
 
 

Арсентьева 

 

25.03.19 
 
 

25.03.19 

 

Татарстан Республикасы Зеленодольск 

муниципаль районында "Норлат - Акъегет" - 

Күгеш-Тугай автомобиль юлын реконструкцияләү 

Төп (расланган) өлеш 

Чор 
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1 
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1 2 3 

 
 
 
 
 
 

 
ГК № 393-СҖТ-ОЧ-П 

7. Мәдәни мирас объектларын тискәре йогынтыдан 

саклау буенча чараларны гамәлгә ашыру кирәклеге 

турында мәгълүмат 
линия объектларын урнаштыру белән элемтә 

 
15 

8. Гамәлгә ашыру кирәклеге турында мәгълүмат 
әйләнә-тирә мохитне саклау буенча чаралар 

15 

9. Территорияне табигый һәм техноген гадәттән 

тыш хәлләрдән саклау чараларын гамәлгә ашыру 

кирәклеге турында мәгълүмат 

тәэмин итү, шул исәптән янгын 

куркынычсызлыгын һәм гражданнар оборонасы 

 
 

17 

9.1. Территорияне табигый һәм техноген 

характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау 

чаралары 

 

17 

9.2. Гражданнар оборонасы буенча чаралар 18 

9.3. Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү 

буенча чаралар 
19 

10. Кызыл линияләр 19 

11. Автомобиль юлының юл буе полосалары 20 

 
 
 
 

 
ГК № 393-ОЧ-Пр 

Кушымта:  

1 нче кушымта Татарстан Республикасы 

Зеленодольск муниципаль районы Күгеш 

авыл җирлеге администрациясе. 

Территорияне планлаштыру буенча 

документларны килештерү 
Товарлар җитештерү һәм хезмәтләр күрсәтү 

 
 

21 

Кушымта 2. ТР Министрлар Кабинеты.  СТП ТР 

үзгәрешләр кертү турында карар 
09.07.2018 ел, № 559 

 
22 

3нче кушымта Татарстан Республикасы 

Зеленодольск муниципаль районы Советы 

Территориаль планлаштыру схемасына үзгәрешләр 

кертү турында карар 
09.09.2016 ел, №126 

 
25 
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ПРОЕКТ ДОКУМЕНТЛАРЫ СОСТАВЫ 

 

Билгеләнеш Исеме 

 

Том составы 

1 2 3 

 

ГК № 393-СТ-ОЧ 

Том 1. 

Планлаштыру 

проектының төп 

(расланган) өлеше 
территория 

Территорияне планлаштыру сызымы М 

1:1000 

Линияле объектларны урнаштыру турында 

нигезләмәләр 

Кушымта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГК № 393-СҖТ-МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Том 2. 

Территорияне 

планлаштыру проектын 

нигезләү буенча 

материаллар 

Планлаштыру структурасы элементларын 

(сызыклы объектлар белән шөгыльләнүче һәм 

(яки) өчен билгеләнгән территорияләр) 

урнаштыру схемасы 
линияле объектларны урнаштыру. 

Территорияне куллану схемасы чорында 

территорияне планлаштыру проектын 

әзерләү. М 1:1000 

Урам-юл челтәрен оештыру схемасы һәм 
транспорт хәрәкәте. М 1:1000 

Вертикаль планлаштыру схемасы, инженерлык 

территорияне инженерлык ягыннан яклау һәм 

әзерләү. М 1:1000 

Мәдәни объектлар территорияләре чикләре 
схемасы 
мирас. Б/м 

Территориянең аерым шартлары булган 

зоналар чикләре схемасы. Конструктив һәм 

планлаштыру карарлары схемасы. 
М 1:1000 

Табигый һәм техноген характердагы гадәттән 

тыш хәлләр килеп чыгу куркынычы янаган 

территорияләрнең чикләре схемасы (янгын, 

шартлау, химик, радиоактив зарарлану, су басу, 

су басу, су басу, оползень, карсталар), 
эрозия һәм б.). М 1:25000 

Проектны нигезләүгә аңлатма язуы 
планлаштыру 

Кушымта 

 

393 - ПМТ-ОЧ 

Том 3. 

Межалау 

проектының төп 

(расланган) өлеше 
территория 

АҢЛАТМА 

Территорияне ызанлау сызыгы. М 1:1000 

Кушымта 

 
ГК № 393-ПМКТ-

МБ 

Том 4. 

Материаллар 

территорияне межалау 

проектын нигезләү 

 
Сызым. М 1:1000 
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ОБЪЕКТ ТЕРРИТОРИЯСЕН ПЛАНЛАШТЫРУ 

БУЕНЧА ДОКУМЕНТЛАР СОСТАВЫ 

"Транспроект СПК" ҖЧҖ 
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ОБЪЕКТ ТЕРРИТОРИЯСЕН ПЛАНЛАШТЫРУ БУЕНЧА ДОКУМЕНТЛАР 

"Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районындагы" Нурлат - Акъегет " - 

Күгеш-Тугай автомобиль юлын реконструкцияләү" 

 
ЛИНИЯЛЕ ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУ ТУРЫНДА НИГЕЗЛӘМӘ 

 
1. Исеме, төп характеристикалары (категория, озынлыгы, проект егәрлеге, үткәрү 

сәләте, йөк ташу тыгызлыгы, хәрәкәт интенсивлыгы) һәм 

линияле объектларны урнаштыру өчен планлаштырылган объектларны 

билгеләү 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының "Нурлат - Акъегет" - Күгеш 

- Тугай автомобиль юлын реконструкцияләү" капиталь төзелеш объектын реконструкцияләү өчен 

проект документлары Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы 

каршындагы юл-транспорт комплексын карап тоту һәм үстерү баш идарәсе" дәүләт казна 

учреждениесе тарафыннан бирелгән территорияне планлаштыру проектын һәм межалау 

проектын эшли башлау турындагы карар нигезендә "Транспроект СПК" ҖЧҖ (ГКУ "Главтранс") 

эшләнде. 

Территорияне планлаштыру проектын һәм территорияне межалау проектын эшләү өчен 

нигез булып тора: 

- "2019 елга Татарстан Республикасының гомуми файдаланудагы юл эшләре турында "2018 

елның 29 ноябрендәге 1064 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары; 

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 21 февралендәге 134 

номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру 

схемасы; 

- Региональ әһәмияттәге объектны урнаштыру зонасы чигендә генераль планнар, 

территориаль планлаштыру схемалары, җирдән файдалану һәм муниципаль берәмлекләрнең 

төзелеш кагыйдәләре. 

Территорияне планлаштыру буенча документлар автоматлаштырылган программалар 

кулланып, техник регламент таләпләре нигезендә инженерлык эзләнүләр материаллары 

нигезендә әзерләнде. 
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Эшл. Жулдыбина  25.03.19 Татарстан Республикасы Зеленодольск 

муниципаль районында "Норлат - Акъегет" - 

Күгеш-Тугай автомобиль юлын реконструкцияләү 

Территорияне планлаштыру 

проектының төп (расланган) 

өлеше 

ЛИНИЯЛЕ ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУ ТУРЫНДА 
НИГЕЗЛӘМӘ 

Чор Бит Бит 

    И 1 12 

Бүлек 
җитәкчесе 

Арсентьева  25.03.19  
"Транспроект СПК" ҖЧҖ 
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Территорияне  планлаштыру  проекты төп өлештән тора, һәм территорияне 

 планлаштыру проектын нигезләү буенча материаллар да расланырга тиеш. 

Территорияне планлаштыру буенча документлар максатларда әзерләнде: 

1. территорияләрне тотрыклы үстерүне тәэмин итү; 

2. проектлау чикләрен билгеләү; 

3. Татарстан Республикасы территориаль планлаштыру схемасында билгеләнгән 

транспорт инфраструктурасы нигезендә автомобиль юлын реконструкцияләү гамәлгә ашырыла 

торган территория чикләрен нигезләү; 

4. Гомуми файдаланудагы территория чикләрен, планлаштырылган капиталь төзелеш 

объектын урнаштыру зоналары чикләрен билгеләү, территорияне үстерү характеристикаларын 

һәм чиратларын билгеләү; 

5. Автомобиль юлын реконструкцияләү өчен билгеләнгән, төзелә торган һәм (яки) 

үзгәртелә торган җир кишәрлекләренең чикләрен билгеләү. 

 
 Капиталь төзелеш объектының (линия корылмасы) исеме) 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районында "Нурлат-Акъегет" - Күгеш-

Тугай автомобиль юлын реконструкцияләү. 

 
 Сызыкча объектның төп характеристикалары 

Проектлана торган автомобиль юлы категориясе - VБ техник категория (СП буенча 

243.1326000.2015). Проектлана торган участокның гомуми озынлыгы-1 210м. 

Участокның башы-Күгеш авылының Гагарин урамы белән Совет урамы киселеше, участок 

ахыры - 

Тугай торак пунктында ФАП. 

Автомобиль юлының төп техник күрсәткечләре 

11 нче таблица 
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ГК № 393-СҖТ-ОЧ-
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Лист 
      

2 
Үзг. Катн. 

саны. 
Бит №док. Имза. Дата 

 

№ Исеме 

 

Үлчәү 

берәмлеге 

Күрсәткеч 

1 2 3 4 

1 Төзелеш төре - реконструкция 

2 Юллар категориясе (кишәрлекләр) - VB 

3 
Төзелеш озынлыгы: 

торак пунктта / читтә 

м 

м 

1 rss 
Тат 
рус 
eng 

650 560 

4 Исәп-хисап тизлеге км/сәг 30 

5 Борылыш почмаклары саны шт 7 

6 Радиусы кривых планда - Rmin м 100 

7 Иң зур озынлыгы ‰ 110 
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Tüşämä дәвамы 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкцияләнә торган автомобиль юлында проект тарафыннан техник шартлар 

буенча башкарылган инженерлык челтәрләрен һәм коммуникацияләрне үзгәртеп кору каралган. 

 
1.3. Линияле объектларны урнаштыру өчен планлаштырылган 

объектларны билгеләү 

Планлаштырылган автомобиль юлының төп билгеләнеше-Тугай һәм Күгеш торак 

пунктларына керү, шулай ук транспорт чаралары һәм җәяүлеләр хәрәкәте иминлеген тәэмин 

итү, шулай ук юлларның үткәрү сәләтен арттыру. 

 
2. Россия Федерациясе субъектлары исемлеге, Россия Федерациясе субъектлары 

составында муниципаль районнар, шәһәр округлары Исемлеге, планлаштырыла 

торган зоналар билгеләнә торган җирлекләр, торак пунктлар исемлеге 

линияле объектларны урнаштыру 

Административ карата эш участогы урнашкан: Татарстан Республикасы, Зеленодольск 

муниципаль районы, Күгеш авыл җирлеге, Күгеш һәм Тугай авыллары. 
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Бит №док. Имза. Дата 

 

1 2 3 4 

 

8 

Минималь радиусы кривых бу 

продольном профиле 

- кабарынкы 

- сыгылмалы 

 
 

м 

м 

 

 
1 499 

1 954 

9 ПЧның аркылы уклоны  ‰ 20.0 

10 Җир катламының киңлеге м 5.50 7.50 

11 Машиналар йөрү өлешенең киңлеге м 5.50 
(2х2.75) 

4.50 (2х2.25) 

12 Кырыйларының киңлеге м - 2х1.50 

13 ДО тибы һәм каплау төре - ireşmäle, ә/б 

14 Юлда торбалар/съездларда шт 2/8 

15 Съездлар (төп а/д буенча) шт 8 

16 Борылыш мәйданчыгы шт 1 

17 Разъезд кесәсе шт 1 
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1.1нче рәсем. Проектлана торган автомобиль юлының урнашу схемасы 

 

3. Региональ әһәмияттәге объектны урнаштыру зонасы чикләрендә 

урнашкан җирләр һәм җир кишәрлекләре турында белешмәләр 

Региональ әһәмияттәге объектны урнаштыру зонасы чикләрендә урнашкан җирләр һәм 

җир кишәрлекләре турында белешмәләр 1.2 таблицасында күрсәтелгән. 

Планлаштыру проекты белән региональ әһәмияттәге объектны урнаштыру өчен кирәк 

булган җирләрдән һәм җир кишәрлекләреннән файдалану рөхсәт ителгән категория һәм төре 

билгеләнгән. 
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4. Планлаштырылган зона чикләре чикләренең координацияләү нокталары 

исемлеге 

линияле объектны урнаштыру 

11 нче 
таблица 

 
 Сан 

нокта 

Координат 

Х У 
 

1 2 3 

71 461917.94 1244649.36 

72 461903.11 1244652.60 

73 461898.79 1244655.73 

74 461891.97 1244670.04 

75 461884.96 124680.03 

76 461861.77 1244699.55 

77 461825.50 124719.45 

78 46173.38 124742.06 

79 461765.48 124751.62 

80 461730.28 124782.74 

81 461729.02 124799.69 

82 461721.64 124811.45 

83 461716.90 1244819.01 

84 461700.38 1244823.17 

85 461685.75 1244858.16 

86 461682.12 124920.18 

87 461674.21 124963.56 

88 461662.81 1245005.34 

89 461669.67 1245028.11 

90 461646.98 0513.37 

91 461632.29 1245054.38 

92 461560.16 1245068.31 

93 461543.26 1245079.07 

94 461487.37 1245141.18 

95 461453.63 1245186.92 

96 461437.95 1245205.37 

97 461419.23 1245240.54 

98 461423.97 1245252.90 

99 461416.10 1245261.61 

100 461411.81 1245259.88 

101 461394.15 1245309.12 

102 461380.03 1245333.35 

103 461376.29 1245339.34 

104 461372.60 1245345.32 

1 461363.48 1245340.37 

 
5. Планлаштырылган зоналардан күчерелергә (үзгәртеп корылырга) тиешле 

Линияле объектлар урнаштыру зоналары чикләренең координацияләү нокталары 

исемлеге 

линияле объектларны урнаштыру 

Региональ әһәмияттәге объектны урнаштыру территориясе чикләрендә күчерелергә 

(үзгәртеп корылырга) тиешле зоналар юк. 
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Нокта

ның 

номер

ы 

Координат 

Х У 
 

1 2 3 
1 461363.48 1245340.37 

2 461366.16 1245328.80 

3 461362.71 1245320.55 

4 461356.90 1245314.51 

5 461359.48 1245310.92 

6 461371.19 1245313.93 

7 461373.28 1245310.35 

8 46137.76 1245302.98 

9 461400.95 1240.04 

10 461397.43 1245228.03 

11 46403.95 124522.88 

12 461408.12 1245221.40 

13 461411.60 1245219.44 

14 461443.65 124517.98 

15 461443.90 124517.62 

16 46148.48 1245170.95 

17 461456.11 1245159.85 

18 461491.82 1245150.07 

19 461501.46 1245086.18 

20 461513.26 1245069.89 

21 461599.41 124989.84 

22 461604.97 124457.61 

23 461623.25 1244933.62 

24 461633.91 124915.18 

25 461661.87 1244806.12 

26 461651.35 12476.47 

27 461657.85 124766.63 

28 461660.72 124762.29 

29 461675.65 124739.70 

30 461706.32 1244746.25 

31 461796.33 124709.62 

32 461798.13 1244693.64 

33 4618.94 1244692.46 

34 461811.22 124703.03 

35 461832.15 1244698.28 

 

Нокта

ның 

номер

ы 

Координат 

Х У 
 

1 2 3 
36 46184.40 1244694.32 

37 461874.49 1244669.86 

38 461890.14 1244643.18 

39 461883.45 1244640.95 

40 461886.58 1244632.64 

41 461888.41 1244633.31 

42 461897.62 1244631.76 

43 461901.47 1244628.75 

44 461908.10 124916.18 

45 461914.17 1244591.88 

46 4619.15 1244562.93 

47 461920.18 1244547.21 

48 461920.15 1244539.94 

49 461928.76 124485.12 

50 461927.86 124482.07 

51 461933.44 124453.90 

52 461927.74 124452.59 

53 461928.23 124440.97 

54 461937.76 124439.35 

55 461987.92 1244370.97 

56 462009.70 1244386.94 

57 461996.68 1244404.59 

58 461988.30 1244398.45 

59 461963.10 124433.31 

60 461966.14 1244439.13 

61 461963.62 1244451.03 

62 461951.79 124453.00 

63 461946.73 124458.18 

64 461943.34 124475.30 

65 461928.72 1244574.08 

66 461928.19 1244591.66 

67 461925.65 124606.53 

68 461921.48 124-12.26 

69 461913.40 1244636.26 

70 4619.43 1244645.10 
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6. Территорияне планлаштыру проектын әзерләү вакытына төзелә торган 

капиталь төзелеш объектларын, шулай ук территорияне планлаштыру буенча элек 

расланган документ нигезендә төзелешкә планлаштырылган капиталь төзелеш 

объектларын тискәре йогынтыдан саклау буенча чараларны гамәлгә ашыру 

кирәклеге турында мәгълүмат 

линия объектларын урнаштыру белән элемтә 

Урнаштырылган линияле объект территорияне планлаштыру проектын әзерләү вакытында 

төзелеп бетмәгән капиталь төзелеш объектларына, шулай ук территорияне планлаштыру буенча 

элек расланган документация нигезендә төзеләчәк капиталь төзелеш объектларына кагылмый 

һәм аны урнаштыру белән бәйле рәвештә тискәре йогынты ясамый, шуңа күрә капиталь 

төзелеш объектларын саклау буенча чараларны гамәлгә ашыру зарурлыгы юк. 

 
7. Мәдәни мирас объектларын саклау буенча чараларны тормышка ашыру 

кирәклеге турында мәгълүмат 

линияле объектларны урнаштыру 

Татарстан Республикасының мәдәни мирас объектларын саклау комитетыннан 

тапшырылган мәгълүмат нигезендә, эшләр участогында Россия Федерациясе халыкларының 

мәдәни мирас объектларының (тарихи һәм мәдәни ядкәрләрнең) Бердәм дәүләт реестрына 

кертелгән мәдәни мирас объектлары юк. Соралган җир участогы мәдәни мирас объектларын 

саклау зоналарыннан читтә урнашкан. (Том 2. Территорияне планлаштыру проектын нигезләү 

буенча материаллар. Кушымта 4. Мәдәни мирас объектларын саклау буенча Татарстан 

Республикасы комитеты. 28.12.2018 ел, №2108 җир, Төзелеш, мелиорация, хуҗалык һәм башка 

эшләр йогынтысына тиешле территорияләр өчен чикләүләр булу турында бәяләмә). 

 
8. Саклау чараларын гамәлгә ашыру кирәклеге турында мәгълүмат 

әйләнә 

"Әйләнә-тирәлекне саклау турында" Россия Федерациясе Законы нигезендә әлеге проект 

документларында әйләнә-тирә мохитне саклауны бәяләү компонентлар буенча карап 

тикшерелде: 

- Җир ресурслары; 

- һава бассейны; 
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- су бассейны. 

Документларны проектлаганда, төзегәндә һәм башкарганда җир өслеге, сулыклар һәм 

атмосфераның пычрануын булдырмау, шулай ук тискәре гео - һәм гидрологик күренешләр, 

эстетик зыян һәм хайваннар, кошлар һәм үсемлекләрнең яшәү шартлары начараюны кисәтү 

буенча чаралар каралды. 

Проект карарларын кабул иткәндә табигый тирәлекнең эчке элемтәләрен минималь 

бозу, кыйммәтле авыл хуҗалыгы җирләре әйләнешеннән минималь тартып алу, гамәлдәге 

ландшафтны минималь бозу зарурлыгына таяндылар. 

Әйләнә-тирә мохитне бозу очракларын киметү максатында барлык төзелеш-монтаж 

эшләре бүлеп бирелгән полоса чикләрендә генә башкарылырга тиеш. 

Төзелеш-монтаж эшләрен җитештерү, машиналар һәм механизмнар хәрәкәте, 

эшләрне җитештерүнең проект документларында каралмаган урыннарда Материалларны 

складлау һәм саклау тыела. 

Грунтның уңдырышлы катламын төшерү, ташу, саклау һәм кире төшерү, аның сыйфат 

күрсәткечләрен киметүгә юл куймый торган ысуллар белән үтәлергә, шулай ук аны күчергәндә 

югалтмаска тиеш. 

Төзелеш максатлары өчен умырткалар, перемычкалар һәм башка вакытлы җир 

корылмалары урнаштыру өчен туфракның уңдырышлы катламын куллану рөхсәт ителми. 

Төзелә торган объектлар территориясендә агач-куак үсентеләрен исәпкә алу һәм агач һәм 

куакларның ком тамыр шешен һәм кәүсәсен салу рөхсәт ителми. 

Проектлаштырганда кабул ителгән карарлар объектны якын-тирә территорияләргә 

минималь тискәре йогынты белән эксплуатацияләргә мөмкинлек бирәчәк. 

Проект документациясендә каралмаган һәм билгеләнгән тәртиптә расланган табигый 

тирәлек элементлары өчен йогынты ясый торган эшләр башкару, автомобиль юллары 

конструкцияләрендә әйләнә-тирәлеккә тискәре йогынты ясый торган материаллар куллану, 

шулай ук эшләр җитештерү, билгеләнмәгән ятмаларга табигый материаллар чыгару тыела.  

Юл машиналары һәм җиһазлары объектта тиешле эшләр эшләгән чор дәвамында гына 

булырга тиеш. Стационар шартларда файдаланылмый торган, исәптән чыгарылган яки 

төзекләндерелергә тиешле машиналарны яки аларның өлешләрен һәм агрегатларын саклау 

рөхсәт ителми. 
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Автомобильләргә, тракторларга һәм үзйөрешле машиналарга ягулык һәм майларга ягулык 

салу су объектларыннан ерак калган махсус билгеләнгән урыннарда стационар һәм күчмә 

ягулык салу пунктларында башкарыла. Стационар машиналарга һәм хәрәкәтчәнлек чикләнгән 

машиналарга (экскаваторлар, бульдозерлар һәм башка механизмнарга) ягулык салу 

автозаправщиклары тарафыннан башкарыла. 

Машиналарга турыдан-туры объектта техник хезмәт күрсәтү кирәк булган очракта, 

эшләнелгән һәм алыштырыла торган майларны җыю оештырылырга тиеш. Үсемлек, туфраклы 

покрларга яки су объектларына май сибү тыела. 

Төзелеш тәмамлангач, төзелеш чүп-чарын бетерү автомобиль юлының йогынты 

зонасында булган бөтен территория буенча мәҗбүри рәвештә башкарыла.  

Төзелештә һава мохитенә тәэсир итүнең төп факторлары булып атмосферага газ 

чыгару эшләүче двигательләрдән чыгару һәм серне пычрату тора. Атмосфераны 

эшкәртелгән газлар белән минималь пычрату шарты булып двигательне дөрес 

эксплуатацияләү, ягулык бирү системасын вакытында җайга салу тора.  

Пычраткыч матдәләр һәм тузан чыгаруны киметү буенча чаралар: 

- техосмотрда һәм линиягә чыгарганда газларның агулы булуына контроль үткәрү;  

- йөк ташуларны оператив планировкалау юлы белән рациональ булмаган һәм 

"буш" йөрүләрне кыскарту; 

- инерт материаллардан юл киеменең конструкцияләрен урнаштырганда су сибү 

машиналарын куллану. 

Төзелеш территориясе төзелеш-монтаж эшләре тәмамланганнан соң чүп-чардан 

чистартылырга тиеш. 

 
9. Территорияне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән 

яклау чараларын гамәлгә ашыру кирәклеге турында мәгълүмат, шул исәптән 

тәэмин итү, янгын куркынычсызлыгын һәм гражданнар оборонасы 

 Территорияне табигый һәм гадәттән тыш хәлләрдән саклау чаралары 

техноген характердагы 

Планлаштырылган автомобиль юлының төзелеш эшләрен башкарганда гадәттән тыш 

хәлләр килеп чыгу ихтималы аз, ләкин тулысынча бетерелмәгән. 
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Гадәттән тыш хәлләр (гадәттән тыш хәлләр) - авария, куркыныч табигать күренешләре, 

һәлакәтләр, табигый бәла-казалар, табигый яки башка бәла-казалар нәтиҗәсендә барлыкка 

килгән хәл, алар кеше корбаннары үз артыннан җәлеп итә яки китерә ала торган бәла-казалар, 

кешеләр сәламәтлегенә яки әйләнә-тирә табигать мохитенә зыян, шактый матди югалтулар һәм 

кешеләрнең тормыш шартларын бозу. 

Техноген һәм табигый характердагы гадәттән тыш хәлләр ихтимал чыганаклары: 

1. Юл-транспорт һәлакәтләрендә автотранспорт ягулык системаларындагы шартлау, 

янгыннар. 

2. Транспорт коммуникацияләре буенча су сипкәндә (шартлау) ЛВЖ ташу мөмкин) 

аварияләр нәтиҗәсендә җимереклек һәм янгын зоналары барлыкка килергә мөмкин. 

3. Нәтиҗәдә проектлана торган объект җимерелү һәм янгын чыгу зонасына эләгә. 

4. Проектлана торган объектта һәлакәткә китерергә мөмкин булган ординар (көчле 

салкыннар, ташу, урагланган җилләр һ.б.) климат шартларын кире кагу. 

Радиацион куркынычсызлык нормалары һәм радиоактив матдәләр һәм ионизирующий 

нурланышның башка чыганаклары белән эшләүнең төп санитар кагыйдәләре үтәлешен 

контрольдә тотуны тәэмин итү ГОСТ 22.3.03-94 таләпләре нигезендә " гадәттән тыш хәлләрдә 

куркынычсызлык. Халыкны яклау. Төп нигезләмәләр". 

Табигый бәла-казалар (ураган, җир тетрәү, ташу сулары, су басу һәм ТМП.) очрагында 

эксплуатация хезмәтләренә автомобиль юлы торышын ныклы контрольдә тотуны оештырырга 

кирәк. 

Автомобиль юлын эксплуатацияләү чорында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү чаралары, 

нигездә, махсуслаштырылган бригадаларның торышын, техник хезмәт күрсәтүне һәм план 

буенча ремонт эшләрен даими контрольдә тотуны оештыруда төзелә. 

Төзелеш участогында катлаулы инженер-геологик шартларда участоклар юк. Өстәмә 

чаралар каралмаган. 

 
9.2. Гражданнар оборонасы буенча чаралар 

Урнаштыру планлаштырыла торган автомобиль юлы турыдан-туры Татарстан 

Республикасы территориясендә урнашкан һәм гражданнар оборонасы буенча катгый рәвештә 

эшләми, шуңа күрә аңа корылмаларга махсус таләпләр кагылмый, мөмкин булган зоналарда 

автомобиль юлларын урнаштыруга чикләүләр салынмый 
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куркыныч тудырмый, проектлана торган объектны хәрби вакытта башка урынга күчерү күздә 

тотылмый. 

Эвакуация чаралары проектлана торган объектның конструктив-планлаштыру карарлары 

һәм транспорт-юл челтәренең торышы белән тәэмин ителә. Хуҗалык-эчә торган суны 

радиоактив һәм агулый торган матдәләр белән зарарланудан саклау су алу корылмаларында 

башкарыла. 

Проектлана торган территория районда урнашкан, анда геологик аномалияләр кебек 

табигый факторлар юк. 

 
9.3. Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча чаралар 

Төзелеш чорында янгын куркынычсызлыгы, янгынга каршы чараларны вакытында үтәү, 

аны янгын сүндерү чаралары белән тәэмин итү өчен Подрядчы төзелеш оешмасы җитәкчесе 

җаваплы. 

Проектлана торган объектның шартлау-янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча 

махсус чаралар таләп ителми. Проектлана торган участокта шартлаткыч корылмалар юк. 

Юлдагы янгыннар бары тик юл-транспорт һәлакәтләрендә генә булырга мөмкин. 

 
10. Кызыл линияләр 

Кызыл линияләр билгеләү буенча тәкъдимнәр территорияне планлаштыру, урам-юл 

челтәрен оештыру тәкъдимнәре, территориаль планлаштыру документлары һәм гамәлдәге 

норматив хокукый һәм норматив техник документлар нигезендә эшләнгән: 

- Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексы; 

- РДС 30-98 "Россия Федерациясе шәһәрләрендә һәм башка җирлекләрендә Кызыл 

линияләрне проектлау һәм билгеләү тәртибе турында Инструкция"; 

- СП 42.13330.2011 шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм 

төзү. СНиП актуальләштерелгән редакциясе 2.07.01-89*; 

- "Автомобиль юлларын һәм (яки) юл сервисы объектларын урнаштыру өчен җир бүлеп 

бирү нормалары турында "2009 елның 2 сентябрендәге 717 номерлы Россия Федерациясе 

Хөкүмәте карары. 

Кызыл линияләр гамәлдәге объектларны проектлаганда, төзегәндә һәм 

реконструкцияләгәндә, шулай ук җир кишәрлекләре чикләрен формалаштырганда шәһәр 

төзелеше эшчәнлегенең барлык субъектлары тарафыннан үтәлергә тиеш. 
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Бит №док. Имза. Дата 



  
20 

Кызыл линияләр  куелган борылыш нокталары координаты каталогы 

 
1.4нче таблица 

 
 Сан 

нокта 

Координат 

Х У 
 

1 2 3 

73 461917.94 1244649.36 

74 461903.11 1244652.60 

75 461898.79 1244655.73 

76 461891.97 1244670.04 

77 461884.96 124680.03 

78 461861.77 1244699.55 

79 461825.50 124719.45 

80 46173.38 124742.06 

81 461765.48 124751.62 

82 461730.28 124782.74 

83 461729.02 124799.69 

84 461726.28 1244804.06 

85 461720.46 124813.33 

86 461716.90 1244819.01 

87 461700.38 1244823.17 

88 461685.75 1244858.16 

89 461682.12 124920.18 

90 461674.21 124963.56 

91 461662.81 1245005.34 

92 461669.67 1245028.11 

93 461656.34 1245041.77 

94 461636.28 1245053.56 

95 461632.29 1245054.38 

96 461560.16 1245068.31 

97 461543.26 1245079.07 

98 461487.37 1245141.18 

99 461453.63 1245186.92 

100 461437.95 1245205.37 

101 461419.23 1245240.54 

102 461423.97 1245252.90 

103 461416.10 1245261.61 

104 461411.81 1245259.88 

105 461394.15 1245309.12 

106 461380.03 1245333.35 

107 461376.29 1245339.34 

108 461372.60 1245345.32 

 
11. Автомобиль юлының юл буе полосалары 

Планлаштырылган капиталь төзелеш объектын урнаштыру территориясендә билгеләнелә 

торган юл буйлары автомобиль юллары тәкъдим ителде. 

Автомобиль юлы өчен аның үсеш перспективаларын исәпкә алып, 25 метр күләмендә юл 

буе полосасының киңлеге билгеләнә, бу бишенче категорияле автомобиль юллары өчен 

нормативларга туры килә. 
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Үзг. Катн. 
саны. 

Бит №док. Имза. Дата ГК № 393-СҖТ-ОЧ-
П 

 

Нокта

ның 

номер

ы 

Координат 

Х У 
 

1 2 3 
1 461363.48 1245340.37 

2 461366.16 1245328.80 

3 461362.71 1245320.55 

4 461356.90 1245314.51 

5 461359.48 1245310.92 

6 461371.19 1245313.93 

7 461373.28 1245310.35 

8 46137.76 1245302.98 

9 461400.95 1240.04 

10 461397.43 1245228.03 

11 46403.95 124522.88 

12 461408.12 1245221.40 

13 461411.60 1245219.44 

14 461443.65 124517.98 

15 461443.90 124517.62 

16 46148.48 1245170.95 

17 461456.11 1245159.85 

18 461491.82 1245150.07 

19 461501.46 1245086.18 

20 461513.26 1245069.89 

21 461599.41 124989.84 

22 461604.97 124457.61 

23 461621.53 124935.85 

24 461631.08 124920.08 

25 461633.91 124915.18 

26 461661.87 1244806.12 

27 461657.03 124792.47 

28 461662.72 124759.27 

29 461673.11 124743.55 

30 461685.52 1244741.81 

31 461706.32 1244746.25 

32 461796.33 124709.62 

33 461798.13 1244693.64 

34 4618.94 1244692.46 

35 461811.22 124703.03 

36 461832.15 1244698.28 

 

Нокта

ның 

номер

ы 

Координат 

Х У 
 

1 2 3 
37 46184.40 1244694.32 

38 461874.49 1244669.86 

39 461890.14 1244643.18 

40 461883.45 1244640.95 

41 461886.58 1244632.64 

42 461888.41 1244633.31 

43 461897.62 1244631.76 

44 461901.47 1244628.75 

45 461908.10 124916.18 

46 461914.17 1244591.88 

47 4619.15 1244562.93 

48 461920.18 1244547.21 

49 461920.15 1244539.94 

50 461928.76 124485.12 

51 461927.86 124482.07 

52 461933.44 124453.90 

53 461927.74 124452.59 

54 461928.23 124440.97 

55 461937.76 124439.35 

56 461987.92 1244370.97 

57 461996.61 1244377.34 

58 462009.70 1244386.94 

59 461996.68 1244404.59 

60 461988.30 1244398.45 

61 461963.10 124433.31 

62 461966.14 1244439.13 

63 461963.62 1244451.03 

64 461951.79 124453.00 

65 461946.73 124458.18 

66 461943.34 124475.30 

67 461928.72 1244574.08 

68 461928.19 1244591.66 

69 461925.65 124606.53 

70 461921.48 124-12.26 

71 461913.40 1244636.26 

72 4619.43 1244645.10 
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Эшл. Жулдыбина  25.03.19 Татарстан Республикасы Зеленодольск 

муниципаль районында "Норлат - Акъегет" - 

Күгеш-Тугай автомобиль юлын реконструкцияләү 

Территорияне планлаштыру 

проектының төп (расланган) 

өлеше 

КУШЫМТА 

Чор Бит Бит 

    И 1 6 

Бүлек 
җитәкчесе 

Арсентьева  25.03.19  
"Транспроект СПК" ҖЧҖ 
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“2 нче кушымта 
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2нче кушымтаның дәвамы 
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2нче кушымтаның дәвамы 
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3 нче кушымта 
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3нче кушымтаның дәвамы 
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ТӨБӘК ӘҺӘМИЯТЕНДӘГЕ ЛИНИЯЛЕ ОБЪЕКТ 

УРНАШТЫРУ ӨЧЕН ТЕРРИТОРИЯЛӘР ПЛАНЛАШТЫРУ 
БУЕНЧА ДОКУМЕНТЛАР 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районында   
 "Норлат - Акъегет" - Күгеш – Тугай автоюлын реконструкцияләү  

 

ГК №393 - ПМТ-ОЧ 

  Том 3. 
Территорияне межалау проектының 
 төп өлеше 

Казан 2019 



СРО-П-021-28082009 

Заказчы Государственное казенное учреждение "Главное 

юл тоту һәм үстерү идарәсе- 
Министрлык каршындагы транспорт комплексы 

Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы 
министрлыгы 

Татарстан" (ГКУ "Главтатдортранс") 

Реконструкция автодороги "Нурлат - 
Акзигитово"- Кугушево - Тугаево в 

Яшел Үзән муниципаль районы 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАКОНЫ 

Объект 

Урнаштыру өчен территорияне планлаштыру буенча документлар 

региональ әһәмияттәге линияле объект 

393 - ПМТ-ОЧ 

  Том 3. 
Основная (утверждаемая) часть 

территорияне межалау проектлары 





4 

ТОМНЫҢ ЭЧТӘЛЕГЕ 

 Билгеләнеш 
     1 
ГК № 393-ПМТ-ОЧ-С 

ГК № 393-ПМТ-ОЧ-СП 

Исеме 

 
2 Томның эчтәлеге 

Территорияне планлаштыру буенча документлар составы 
объекты 
Проектны нигезләүгә аңлатма язуы 
территорияне планлаштыру: 
1. Территорияне межалау проектының төп нигезләмәләре    
2. Территориядә межалау челтәре 
3. Функциональ-планировканы оештыру 

Проектлау территориясе 
4. Җирдән файдалануның гамәлдәге системасы 
5. Линияле объектны урнашытру өчен каралган барлыкка килгән 

җир участоклары белешмәсе 
6. Сервитутлар һәм башкалар 

7. Кызыл линияләр 
Төзелә торган мәйданның исемлеге һәм мәгълүматлары 
җир кишәрлекләре, шул исәптән мөмкин булган җир 

кишәрлекләре 
ысуллары, аларны гомуми файдаланудагы территорияләргә 

 яисә милеккә карата 
гомуми файдаланудагы урыннар буенча аларга карата 
объектны урнаштыру: 
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципал 

 районында  "Норлат - Аъегет"  -Кугеш – Тугай автоюлын 

реконструкцияләү 
Татарстан Республикасы муниципаль районы 
Төзелә торган мәйданның исемлеге һәм мәгълүматлары 
төзелеш чорында җир кишәрлекләре 
объекты: " Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципал 

 районында  "Норлат - Аъегет"  -Кугеш – Тугай автоюлын 

реконструкцияләү 
Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән медицина 

хезмәткәрләренә бер мәртәбә компенсация түләүләре Бюджет 

учреждениеләренә, автоном учреждениеләргә һәм коммерциягә 

карамаган башка оешмаларга субсидияләр бирү 

 
Мәйдан һәм белем бирү ысулы турында мәгълүмат 
нәтиҗәдә барлыкка килә торган җир кишәрлеге 
участокны реконструкцияләү эшләрен үткәрү 
"Норлат - 
Акъегет" - Күгеш-Тугай" автоюын реконструкцияләү” объекты 

буенча реестр хаталарын төзәтергә тиешле  җир кишәрлекләре 

исемлеге һәм мәгълүматлары. 
 

Бит 
3 
4 

6 

7 

8 

8 

9 

9 

16 
19 

21 
393 - ПМТ-ОЧ-П 

23 

Килешенде
: 

24 

Алмашка.и
нв № 

25 

Имза һәм 
дата 

ГК № 393-ПМТ-ОЧ-С 
Үзг. Саны Бит №док Имза. Дата 

25.03.19 Эшл. 

Инв.№. 
5-19 

Жулдыбина 

Арсентьева Бүлек җитәкчесе 
ә 

"Норлат - Акъегет" автомобиль юлын реконструкцияләү 
Зеленодольск муниципаль районында Күгеш-Тугай 
   Татарстан Республикасы  

Төп (расланган) өлеш 
территорияне межалау проектлары 

ТОМНЫҢ ЭЧТӘЛЕГЕ 

Чор Бит Бит 

И 1 2 

25.03.19 

"Транспроект СПК" ҖЧҖ 

1 



5 

1 

ГК № 393-ПМТ-ОЧ-ГЧ 

ГК № 393-ПМТ-ОЧ-Пр 

2 

График өлеш: 
Территорияне ызанлау сызыгы. М 1:1000 
Кушымта: 
Бердәм дәүләт реестрыннан өземтә 
күчемсез милек объекты турында 

3 

26 

28 

Инв. № 
подл. 

Имза һәм 
дата 

5-19 

Алмашка. 
инв. № 

Бит 
ГК № 393-ПМТ-ОЧ-С 

Үзг. Катн. саны. Бит №док. Имза. Дата 2 



6 
ПРОЕКТ ДОКУМЕНТЛАРЫ СОСТАВЫ 

Билгеләнеш 
1 

 Исеме 

 
    2 
Том 1. 
Территория планировкасы 

проектының төп өлеше   
(раслана торган)  

Том составы 
3 

Территорияне планлаштыру сызымы М 1:1000 

Линияле объектларны урнаштыру турында нигезләмәләр 

Кушымта 

Планлаштыру элементларын урнаштыру схемасы 
структуры (территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для 
линияле объектларны урнаштыру. 
Территорияне куллану схемасы чорында 
территорияне планлаштыру проектын әзерләү. 
М 1:1000 
Урам-юл челтәрен оештыру схемасы һәм 
транспорт хәрәкәте. М 1:1000 
Вертикаль планлаштыру схемасы, инженерлык 
территорияне инженерлык ягыннан яклау һәм әзерләү. 
М 1:1000 
Мәдәни объектлар территорияләре чикләре схемасы 
мирас. Б/м 
Аерым шартлары булган зоналар чикләре схемасы 
территориядән файдалану. Схемасы 
конструктив һәм планлаштыру карарлары. 
М 1:1000 
Риска дучар ителгән территорияләр чикләре схемасы 
гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу 
природного и техногенного характера (пожар, 
шартлау, химик, радиоактив зарарлану, 
су басу, су басу, оползень, карсталар, 
эрозия һәм б.). М 1:25000 
Проектны нигезләүгә аңлатма язуы 
планлаштыру 
Кушымта 
АҢЛАТМА 
Территорияне ызанлау сызыгы. М 1:1000 

Кушымта 

ГК № 393-СТ-ОЧ 

ГК № 393-СҖТ-МБ 

Том 2. 
Территорияне планлаштыру 
проекты нигезләнеше буенча  

материаллар  

393 - ПМТ-ОЧ 

Алмашка.и
нв № 

ГК № 393-ПМКТ-МБ 

Том 3. 
Территорияне ызанлау 

проектының төп өлеше (раслана 

торган) 

 

 
Том 4. 
Территорияне ызанлау 

 проекты нигезләнеше 

 буенча материаллар 

Килешенде: 

Сызым. М 1:1000 

Имза һәм 
дата 

ГК № 393-ПМТ-ОЧ-СП 
Үзг. Саны Бит №док Имза. Дата 

25.03.19 Эшл. 

Инв.№. 5-19 

Жулдыбина 

Арсентьева 

"Норлат - Акъегет" автомобиль юлын реконструкцияләү 
Зеленодольск муниципаль районында Күгеш-Тугай 
   Татарстан Республикасы  

Төп (расланган) өлеш 
территорияне межалау проектлары 

ПЛАНЛАШТЫРУ БУЕНЧА ДОКУМЕНТЛАР 
СОСТАВЫ 
 ОБЪЕКТ ТЕРРИТОРИЯСЕ 

Чор Бит Бит 

И 1 

Бүлек җитәкчесе 
ә 

25.03.19 

"Транспроект СПК" ҖЧҖ 

1 
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 ОБЪЕКТ ТЕРРИТОРИЯСЕН ПЛАНЛАШТЫРУ БУЕНЧА ДОКУМЕНТЛАР 
Татарстан Республикасы Зеленодольск районында "Норлат - Акъегет" - Күгеш – Тугай автоюлын 

реконструкцияләү” 

АҢЛАТМА 

1. Территорияне ызанлау проектының төп нигезләмәләре 

 

"Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районында "Норлат - Акъегет" – Күгеш  - Тугай автоюлын 

реконструкцияләү” капиаль төзелеш объектын реконструкцияләү өчен  проект документациясе Татарстан 

Республикасы     

Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының 2019 елның 13  февралендәге территорияне ызанлау 

Һәм планировкалау проектын эшләүне башлау турында 334нче карар нигезендә “СПК Траспроект” ЧҖШ 

эшләнгән    биргән    

һәм документлар эшләү буенча биремнәр 

планлаштыру территория, алдан бирелгән боерыкның үтәлүен 

тикшерү 
казна учреждениесе 

Министрлык каршындагы юл-транспорт комплексын карап тоту һәм үстерү идарәсе 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан" (ГКУ "Главтатдортранс"). 

Территорияне планлаштыру проектын һәм межалау проектын эшләү өчен нигез булып тора 

территорияләр булып тора: 

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан "О дорожных работах общего 

пользования Республики Татарстан на 2019 год" от 29.11.2018г. №1064; 

- Схемасы территориаль планлаштыру Республика Татарстан, раслаган 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. №134; 

- Генеральные планы, схемы территориального планирования, правила землепользования и 

объектны урнаштыру зонасы чигендә муниципаль берәмлекләр төзелеше дәвам итә 

төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас 

объектлары. Килешенде: 
Территорияне планлаштыру буенча документлар белән территорияне планлаштыру проектыннан тора 

территорияне ызанлау проекты. 

Территорияне межалау проекты төп өлештән тора, ул расланырга тиеш, 

Алмашка.и
нв № 

һәм территорияне межалау проектын нигезләү материаллары. 

Башлангыч материаллар һәм документлар сыйфатында кулланылды: 

- Федераль мәгълүмат ресурсы тарафыннан бирелгән җир участоклары турында ЕГРН белешмәләре 

Имза һәм 
дата 

393 - ПМТ-ОЧ-П 
Үзг. Саны Бит №док Имза. Дата 

25.03.19 Эшл. 

Инв.№. 
5-19 

Жулдыбина 

Арсентьева Бүлек җитәкчесе 
ә 

"Норлат - Акъегет" автомобиль юлын реконструкцияләү 
Зеленодольск муниципаль районында Күгеш-Тугай 
   Татарстан Республикасы  

Төп (расланган) өлеш 
территорияне межалау проектлары 

АҢЛАТМА 

Чор Бит Бит 

И 1 19 

25.03.19 

"Транспроект СПК" ҖЧҖ 

1 



 

- проект карарлары кертелгән территориянең топография планы 

автомобиль юлын реконструкцияләү буенча ; 

- топографик төшерүнең нәтиҗәсе; 

-  геодезия, инженер-геологик, инженер- 

экологик, инженер-гидрометеорология тикшеренүләре турында хисап; 

- Татарстан Республикасын территориаль планлаштыру схемасы; 

- Зеленодольск муниципаль районын территориаль плаглаштыру схемасы 

 

Территорияне межалау проектын эшләү максаты – “Татарстан Республикасы Зеленодольск  

 муниципаль районында “Норлат – Акъегет” Күгеш Тугай  автоюлын реконструкцияләү”   

региональ  әһәмияткә ия булган объектны  урнаштыру өчен каралган  ясалачак һәм үзгәртеләчәк 

 
җир участокларының чикләрен билгеләү.  

Межалау проектын составына  әлеге территориядә билгеләнгән җир кишәрлекләре чикләре планнары  керә.   

шуңа билгеләнгән фактта җирдән файдалану, шәһәр төзелеше нормативларын исәпкә ала. 

    Җир  кишәрлекләрен   

гамәлдә булган законнар һәм муниципаль дәрәҗәдәге норматив актлар билгели . 

2. Проектлау территориясендә межалау челтәре 

Проектлау территориясендә координатларны җирле системасы эшли-спутник системасын кулланып 

җир өсте  

 

нокталарның координатын билгеләү өчен махсус билгеләнештәге МСК -16 геодезия челтәре. 

     Гамәлдәге тәртип 

геодезия челтәре җир төзелеше эшләрен башкару таләпләрен канәгатьләндерә 

җир кишәрлекләре чикләрен билгеләү буенча эш алып барыла. 

3. Проектлау территориясен планлы оештыру  

“Татарстан Республикасы  Зеленодольск муниципаль районында “Норлат – Акъегет” Күгеш  

А  - Тугай автоюлын реконструкцияләү “ проектлана торган автомобиль юлы VБ техник категориядәге нормативлар  

буенча проектланган (СП буенча 243.1326000.2015).   

Автомобиль юлы кыры полосасына юл сервисы объектлары урнаша алачак  автомобиль юлының конструктив 

элементларын  урнаштыру өчен каралган җир участоклары каралган (җир категориясенең нинди булуына 

карамастан) И  

 

Юл буе полосалары – бу втомобиль  юлының алдагы  үсешен исәпкә алып, автомобиль юлларын тоту,  

ремонтлау, капиталь ремонтлау, һәм шулай ук реконструкцияләүнең нормаль шартлары , юл иминлеге 

таләпләрен булдыру максатыннан җир участокларыннан  файдалануның ( җир участокларының өлешләре) 

аерым режимы билгеләнгән автомобиль юлларында һәм чикләрендә юл кырыеның ике ягы   

  

И 
 

5-19 
Бит 

393 - ПМТ-ОЧ-П 
Үзг. Катн. саны. Бит №док. Имза. Дата 2 
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2007 елның 8 ноябрендәге  “Россия Федерациясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында 
 

Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында” 257-ФЗ Федераль законның  

26нчы маддәсенең 1нче пунктына ярашлы рәвештә торак пунктлар чикләрендә автомобиль юллары 

Билгеләнми. 
 

  

 

Проектлана торган автомобиль юлының төзелеш озынлыгы  1 210м тәшкил итә. 

4. Җирдән файдалану системасының хокук нигезе . 

Җирдән файдалануның гамәлдәге системасы 

Татарстан Республикасында бүлеп бирелгән полосаларны проектлау чикләрендә Территория, 

Зеленодольск муниципаль районы       Күгеш авылы территориясендә урнашкан 

авыл җирлеге чикләрендә, Күгеш һәм Тугай авыл җирлекләре чикләре тоташкан урында кадастр 

кварталах 16:20:230101, 16:20:230201 и 16:20:230401. 

Региональ әһәмияттәге объектны урнаштыру өчен җир кишәрлекләре эләгә 

төбәк әһәмиятендәге гомуми файдаланудагы автомобиль юллары белән идарә итүче оешмалар, 

кадастр номерлары белән дәүләт кадастрында теркәлгән күчемсез милек: 

16:20:230101:241 и 16:20:000000:495 һәм Татарстан Республикасы милек хокукына һәм 

 ГКУ "Главтатдортранс" даими куллану хокукына ия. 

Проект карарлары нигезендә проектлау территориясендә 

автомобиль юлын реконструкцияләү өчен кирәкле өстәмә җир участоклары формалашкан. 

Региональ әһәмияттәге объектларны урнаштыру өчен планлаштырылган зонага кергән  

   
җир кишәрлекләре ясала. Ясалган  

җир кишәрлекләре гомуми файдаланудагы территорияләргә керә. 

А Автомобиль юлы төзү максатларында кирәкле җир участоклары, 

авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдә дә урнашкан. 

5. Сызыкча объект урнаштыру өчен каралган җир кишәрлекләре ясау турында 

6.  белешмәләр  
Имза һәм 
дата 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районында “Норлат – Акъегет” Күгеш –Тугай  

автомобиль юлын реконструкцияләү өчен планлаштырылган җир участоклары чикләре  барлыкка 

 
килгән Федераль информацион ресурс биргән җир участоклары турында кадастр белешмәләренә 

Инв. № 
подл. 

5-19 
Бит 

393 - ПМТ-ОЧ-П 
Үзг. Катн. саны. Бит №док. Имза. Дата 3 
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һәм  планлаштырылган структурага ярашлы. 

 

Җир кишәрлекләре төзү өчен кирәкле өстәмә мәйданнар 

автомобиль юллары җир полотнасының, озынайтылган аркылы профильләре буенча билгеләнгән 

профиле, бер дәрәҗәдә кушылмалар булу. Шулай ук төзелеш чорына да 

төзелеш урыннарын урнаштыру өчен вакытлыча җир участоклары каралган 

материалларны һәм эшләнмәләрне, төзелеш мәйданчыкларын җыю механизмнары, мәйданчыклары, 

технологик йөртү һ. б. 

Проект карарлары автомобиль юлын төзекләндерү өчен өстәмә җир бүлеп бирүне таләп итә. 

 Шуның нигезендә гомуми җир участоклары булдырылды 

44 147 кв.м мәйданда, аерым алганда: 

- 35 888 кв.м – региональ әһәмияттәге капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен  

Җир участоклары; 

- 8 259 кв.м – региональ әһәмияттәге объектлар төзелеш чорында җир участоклары. 

 

Кадастр эшләрен үткәрү нәтиҗәсендә түбәндәге җир кишәрлекләре формалаша 

региональ әһәмияттәге капиталь төзелеш объектын урнаштыру өчен: 

1.16:20:000000:ЗУ1 шартлы номерлы җир участогы дәүләт милке чикләнмәгән җирләрдән  

күп контурлы җир кишәрлеге төзү буенча кадастр эшләрен башкару нәтиҗәсендә  

ясала. Яңа барлыкка килүче җир участогы гомуми мәйданы 11018 кв.м. мәйданлы  

 16:20:230101 һәм 16:20:230401 кадастр кварталларында урнашкан 

торак  пунктлар җирләренә керә. Уздырганда 

межалау буенча кадастр эшләре, яңа төзелә торган җир участогы урнаштыру: 

- рөхсәт ителгән куллану төре  – гомуми кулланудагы җир участоклары (территорияләр)  

(код 12.0); 

- адресы (урыны): Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, 

Алмашка. 
инв. № 

Зеленодольск муниципаль районы, Күгеш авыл җирлеге, Күгеш авылы. 

2.16:20:230101:ЗУ2 шартлы номерлы җир участогы дәүләт  

 

милек чикләре билгеләнмәгән җирләрдәг,җир участоклары ясау буенча кадастр эшләре башкару  

Имза һәм 
дата 

нәтиҗәсендә  38 кв.м мәйданда 16:20:230101 кадастр кварталында урнашкан һәм торак пунктлар җирләренә  

кертелә. Межалау буенча кадастр эше уздырганда билгеләргә: 

 

: 

- куллануга рөхсәт ителгән төр – гомуми кулланудагы җир участоклары (территорияләр)  

Инв. № 
подл. 

(код 12.0); 

5-19 
Бит 

393 - ПМТ-ОЧ-П 
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- адресы (урыны): Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, 

Зеленодольск муниципаль районы, Күгеш авыл җирлеге, Күгеш авылы. 

3. 16:20:230401:115:ЗУ1шартлы номерлы җир кишәрлеге үзгәртелгән чикләрдә баштагы  

җир кишәрлеген бүлү юлы белән 16:20:230401:115 кадастр номеры белән җир кишәрлеген  

ясау буенча кадастр эшләрен башкару нәтиҗәсендә формалаша. 

Яңа төзелә торган җир участогы 13120 кв м мәйданлы 16:20:230401кадастр кварталында урнашкан 
 
һәм авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге  җирләргә керә. 

ЕГРН белешмәләре буенча җир кишәрлеге дәүләт милкенә керә.Межадау буенча кадастр эшләре  

Алып барганда җир кишәрлегенә билгеләргә: 

- файдалануның рөхсәт ителгән төре – Автомобиль транспорты (код 7.2); 

-Җирләр    категориясе  - -  сәнәгать энергетика, транспорт, элемтә, 

радиотапшырулар, телевидение, информатика, космик эшчәнлекне тәэмин итү өчен җир биләмәләре, 

оборона, куркынычсызлык һәм башка махсус билгеләнештәге җирләр; 

- адресы (урыны): Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, 

Зеленодольск муниципаль районы, Күгеш авыл җирлеге. 

4. 16:20:230201:ЗУ3, 16:20:230201:ЗУ4, 16:20:230201:ЗУ5 һәм 16:20:230201:ЗУ6 шартлы  

 Номерлы җир кишәрлекләре дәүләт милке чикләнмәгән җирләрдән, җир кишәрлекләре ясау буенча  

Кадастр эшләрен башкару нәтиҗәсендә ясалды. Яңа ясалган җир кишәрлекләре 16:20:230201 

кадастр кварталында урнашкан һәм торак пунктлар җирләренә керә. Кадастр үткәргәндә 

межалау эшләрен, яңа төзелә торган җир участокларына урнаштырырга: 

-куллануның рөхсәт ителгән төре – гомуми куллану җир кишәрлекләре (территорияләр)  

(код 12.0); 

- адресы (урыны): Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, 

Зеленодольск муниципаль районы, Күгеш авыл җирлеге, Тугай авылы. 

Алмашка. 
инв. № 

Төзелә торган җир кишәрлекләре мәйданы, шул исәптән мөмкин булган җир кишәрлекләре исемлеге 

һәм белешмәләре гомуми файдаланудагы территорияләргә караган һәм   

объект урнаштыру күздә тотылган: 

"Татарстан республикасы Зеленодольск муниципаль районында “Норлат-Акъегет” Күгеш –Тугай  

Имза һәм 
дата 

Автоюлын реконструкцияләү " 3.1нче Таблицада күрсәтелгән капиталь төзелеш объектын урнаштыру  

өчен билгеләнгән җир кишәрлекләренең борылыш нокталары координатлары Каталогының  

3.8нче Таблицасында бирелгән. 

Төзелеш чорына исәпләнгән  җир кишәрлекләрен кадастр исәбе каралмаган. 

Инв. № 
подл. 

 

5-19 
Бит 
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Төзелә торган мәйданның исемлеге һәм мәгълүматлары  

борылыш нокталары координаталары Каталогының 3.9нчы Таблицасында  

капиталь төзелеш объектын төзү чорына төзелә торган җир кишәрлекләре 

3.2нче  Таблицада бирелгән. 

Территорияне межалау проектын әзерләү буенча әзерлек эшләре алып барганда, 

Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан алынган мәгълүматларны анализлап, шул ачыкланды: 

    16: 20: 230101:415, 16: 20: 230201: 38, 

16:20:230201:47 һәм 16:20:230201:41 кадастр номерлы җир кишәрлекләренең чикләрен билгеләү буенча  

(реестр хатасын төзәтү) кадастр эшләре алып бару таләп ителә. 

     16: 20: 230101:415, 16: 20: 230201: 38, 

16:20:230201:47 һәм 16:20:230201:41 кадастр номерлы җир кишәрлекләре  

реестр хаталарын төзәтү һәм территорияне межалау сызыгында күрсәтелгән. 

16:20:230101:415 кадастр номерлы җир кишәрлеге адрес буенча урнашкан: 

Татарстан Республикасы, Зеленодольск муниципаль районы, Күгеш авыл җирлеге 

Күгеш авылы җирлеге,  Денисова О. А. милкендә. 

116:20:230101:415 кадастр номерлы җир кишәрлеге  ЕГРН бешемәләре буенча җирлектә факттагы урнашкан  

Урынына туры килми, бу әлеге җир кишәрлегенең урыны чикләрен ачыклауга  нигез булып тора. 

 Аныклау төзекләндереләсе Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районында “Норлат- 

Акъегет” Күгеш-Тугай автоюлында җир кишәрлекләрендә генә үткәрелә 

башка чикләр үзгәрми, җир кишәрлеге мәйданы ачыкланмый.   
 

 

 

16:20:230201:38, 16:20:230201:47 һәм  16:20:230201:41 

 кадастр номерлы җир кишәрлекләре чикләре ЕГРН белешмәләре буенча  

җир законнарына ярашлы билгеләнмәгән , бу чикләрнең урнашу урыннарын ачыклау өчен нигез булып тормый 

  16:20:230201:38, 16:20:230201:47 һәм 16:20:230201:41җир кишәрлекләре чикләрен ачыклау межалау буенча 

Алмашка. 
инв. № 

кадастр эшләре уздыру чикләрендә алып барылачак. 

 

Реестр хаталарын төзәтергә тиешле җир кишәрлекләре исемлеге һәм мәгълүматлары 

3.11нче Таблицада күрсәтелгән. Реестр хаталарын төзәтү җир кишәрлекләренең борылыш нокталарының  

Имза һәм 
дата 

Каталогы 3.4нче  Таблицада күрсәтелгән. 

Проект документлары белән гамәлдәге автомобиль юлларын  турайту  

 ПК1 - ПК7 участогында каралган, нәтиҗәдә гамәлдәге юлның бер өлеше 

файдаланылмый кала. Шуның белән бәйле рәвештә кадастр эшләрен башкару таләп ителә 

Инв. № 
подл. 

16:20:230101:241кадастр номерлы җир кишәрлеген бүлү юлы белән 

5-19 
Бит 
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Үзгәртелгән чикләрдә баштагы җир кишәрлеген саклап калу юлы белән. 

Ясалган кишәрлек мәйданы 657 кв.м тәкил итә. Шулай ук җир кишәрлеген ясауга бәйле рәвештә  

16:20:000000:495кадастр номерлы  җир кишәрлеген бүлү юлы белән 

үзгәртелгән чикләрдә баштагы җир кишәрлеген саклап, кадастр эшләре уздыру таләп ителә. 

Ясалган җир кишәрлеге 2 879 кв.м.тәкил итә. 

16:20:230101:241 и 16:20:000000:495 кадастр номерлы җир кишәрлекләре  

Татарстан Республикасы милке һәм ГКУ "Главтатдортранс" даими файдалану хокукында  

(вакытсыз)  кала. 

 

”Норлат-Акъегет”-    -Күгеш –Тугай  

гамәлдәге автоюлын  (Таблица 3.10) төзекләндерү буенча җир кишәрлекләре исемлеге. Әлеге җир кишәрлекләре  

борылыш нокталары координатлары 

каталогы 3.3нче Таблицада бирелгән. 
Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен каралган  җир кишәрлекләренең борылыш нокталары 
координатлары каталогы 

 

Таблица 3.1 
Сан 

н1 
н2 
н3 
н4 
н5 
н6 
н7 
н8 
н9 
н10 
н11 
н12 
н13 
н14 
н15 
н16 
н17 
н18 
н19 
н20 
н21 
н22 
н23 
н24 
н25 
н26 
н27 
н28 
н29 
н30 
н31 
н32 
утыз өч 
н34 

Х нокталар 

461623.25 
461622.85 
461620.93 
461620.04 
461618.30 
461619.86 
461632.29 
461560.16 
461543.26 
461487.37 
461453.63 
461437.95 
461419.23 
461423.97 
461416.10 
461411.81 
461394.15 
461380.03 
461376.29 
461372.60 
461370.97 
461371.15 
461371.68 
461371.10 
461372.75 
461381.65 
461392.57 
461412.52 
461414.58 
461414.77 
461408.12 
461411.60 
461443.65 
461443.90 

Ноктада 

1244933.62 
1244940.61 
124960.32 
1244966.56 
124989.28 
1245010.32 
1245054.38 
1245068.31 
1245079.07 
1245141.18 
1245186.92 
1245205.37 
1245240.54 
1245252.90 
1245261.61 
1245259.88 
1245309.12 
1245333.35 
1245339.34 
1245345.32 
124534.43 
124534.13 
1245341.92 
1245338.93 
1245327.02 
1245311.36 
1245295.52 
1245257.57 
1245248.52 
124524.02 
1245221.40 
1245219.44 
124517.98 
124517.62 

16:20:000000:ЗУ1 (2 контура) 

Алмашка. 
инв. № 

Сан 
н35 
н36 
н37 
гает 
н39 
н40 
н1 
н41 
н42 
кырык өч 
н44 
н45 
н46 
н47 
н48 
нуксык 
н50 
н51 
н52 
н53 
н54 
н55 
н41 

н36 
н35 
н34 
н56 
н36 

н57 
н58 
н59 
н60 
н61 

  Х нокта У нокталар 
 4614463.741245152.32 
 461491.821245150.07 
 461501.45086.18 
 461513.261245069.89 
 461599.4124989.84 
 461604.97124957.61 
 461623.254933.62 
 46403.951245222.88 
 46409.241245242.63 
 46408.301245254.58 
 461388.141245292.53 
 461369.241245322.39 
 461363.481245340.37 
 461366.161245328.80 
 461362.711245320.55 
 461356.901245314.51 
 461359.481245310.92 
 461371.191245313.93 
 461373.281245310.35 
 46137.761245302.98 
 461400.951245240.04 
 461397.431245228.03 
 46403.951245222.88 
  16: 20: 230101: ЗУ2 
 461491.821245150.07 
 4614463.741245152.32 
 461443.90124517.62 
 461456.111245159.85 
 461491.821245150.07 
16: 20: 230401:115: ЗУ1 
 461675.65124739.70 
 461676.35124741.72 
 461685.14124764.97 
 461689.6112476.76 
 461709.34124801.44 Имза һәм 

дата 

Сан 
н62 
н63 
н64 
н65 
н66 
н67 
н68 
н69 
н70 
н7 
н6 
н5 
н4 
н3 
н2 
н1 
н71 
н72 
н73 
н74 
н75 
н76 
н77 
н78 
н79 
н80 
н81 
н82 
н57 

н83 
н84 
н85 
н86 
н87 

 Х нокта У нокталар 
461721.64124811.45 
461716.901244819.01 
461700.38124823.17 
461685.751248.16 
461682.1224920.18 
461674.21124963.56 
461662.811245005.34 
461669.671245028.11 
0513.37 
461632.245054.38 
461619.861245010.32 
461618.30124989.28 
461620.04124966.56 
461620.93124960.32 
461622.85124940.61 
461623.254933.62 
461633.9124915.18 
461661.87124806.12 
461651.3512476.47 
461657.85124766.63 
461663.26124770.96 
461670.2712473.69 
461678.9612475.41 
461681.5112475.66 
461681.98124770.06 
461675.4124769.22 
461663.83124765.07 
461660.72124762.29 
461675.65124739.70 
 16: 20: 230201:ЗУ3 
461890.141244643.18 
461883.451244640.95 
461886.58244632.64 
461888.411244633.31 
461897.621244631.76 

Инв. № 
подл. 

5-19 
Бит 
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Таблицаның дәвамы 3.1 
Сан 
н88 
н89 
н90 
н91 
н92 
н93 
н94 
н95 
н96 
н97 
н98 
н99 
н100 
н101 
н102 
н103 
н104 
н105 
н106 
н107 
н108 
н109 
н110 
н11 
н112 
н113 
н114 
н115 

 Х нокталар 
461901.47 
461908.10 
461914.17 
4619.15 
461920.18 
461920.15 
461928.76 
461927.86 
461933.44 
461927.74 
461928.23 
461937.76 
461987.92 
462009.70 
461996.68 
461988.30 
461963.10 
461966.14 
461963.62 
461951.79 
461946.73 
461943.34 
461928.72 
461928.19 
461925.65 
461921.48 
461913.40 
4619.43 

 Ноктада 
1244628.75 
124916.18 
1244591.88 
1244562.93 
1244547.21 
1244539.94 
124485.12 
124482.07 
124453.90 
124452.59 
124440.97 
124439.35 
1244370.97 
1244386.94 
1244404.59 
1244398.45 
124433.31 
1244439.13 
1244451.03 
124453.00 
124458.18 
124475.30 
1244574.08 
1244591.66 
124606.53 
124-12.26 
1244636.26 
1244645.10 

Сан 
н116 
н117 
н118 
н119 
н120 
н121 
Н12 
н123 
н124 
н125 
н126 
н127 
н128 
н129 
н62 
н61 
н60 
н59 
н58 
н57 
н130 
н131 
н132 
н133 
н134 
н135 
н136 
н137 

 Х нокталар 
461917.94 
461903.11 
461900.56 
461895.38 
461891.97 
461884.96 
461861.77 
461825.50 
4618.26 
461811.18 
46173.38 
461765.48 
461730.28 
461729.02 
461721.64 
461709.34 
461689.61 
461685.14 
461676.35 
461675.65 
461706.32 
461796.33 
461798.13 
4618.94 
461811.22 
461832.15 
46184.40 
461869.93 

 Ноктада 
1244649.36 
1244652.60 
1244652.07 
1244657.86 
1244670.04 
124680.03 
1244699.55 
124719.45 
124718.14 
124723.28 
124742.06 
124751.62 
124782.74 
124799.69 
124811.45 
1244801.44 
12476.76 
124764.97 
1244741.72 
124739.70 
1244746.25 
124709.62 
1244693.64 
1244692.46 
124703.03 
1244698.28 
1244694.32 
124681.83 

Сан 
н138 
н139 
н140 
н83 

н123 
н126 
н125 
н124 
н123 

н140 
н139 
н138 
н137 
н136 
н141 
н83 
н140 

н118 
н117 
н142 
н120 
н119 
н118 

 Х нокта У нокталар 
461880.58244667.55 
461888.801244655.71 
461892.841244644.09 
461890.141244643.18 
 16: 20: 230201:ЗУ4 
461825.50124719.45 
461773.38124742.06 
461811.18124723.28 
4618.26124718.14 
461825.50124719.45 
 16: 20: 230201:ЗУ5 
461892.841244644.09 
461888.801244655.71 
461880.58244667.55 
461869.931244681.83 
46184.401244694.32 
461874.491244669.86 
461890.141244643.18 
461892.841244644.09 
 16: 20: 230201:ЗУ6 
461900.561244652.07 
461903.111244652.60 
461898.791244655.73 
461891.971244670.04 
461895.381244657.86 
461900.561244652.07 

Капиталь төзелеш объектын урнаштыру буенча мәгълүмат: 35 888 кв.м 

Капиталь  төзелеш объектын төзү чорында  
 җир кишәрлекләренең борылыш нокталары координатлары каталогы 

 

Таблица 3.2 
Номеры х нокта 
16:20:230101:ЗУ7 (6 контуров) 
н1461387.181245321.09 
н2461395.741245333.10 
н3461393.461245334.16 
н4461396.201245341.09 
н5461393.001245343.32 
н6461389.501245339.68 
н7461380.401245332.72 
н1461387.181245321.09 
н8461363.481245340.37 
н9461361.571245322.31 
н10461362.711245320.55 
н11461366.161245328.80 
н8461363.481245340.37 
н12461371.191245313.93 
н13461359.481245310.92 
н14461343.451245299.39 
н15461343.971245296.97 
н16461372.331245295.99 
н17461395.061245248.65 
н18461391.991245246.80 
н19461396.901245237.65 

Сан 
н20 
н21 
н22 
н23 
н24 
н25 
н26 
н27 
н12 
н28 
н29 
н30 
н31 
н32 
утыз өч 
н34 
н35 
н36 
н28 
н37 
гает 
н39 

 Х нокталар 
461389.41 
461394.34 
461397.43 
461400.95 
46137.76 
461373.28 
461369.74 
461367.35 
461371.19 
461419.23 
4614330.00 
461438.42 
461420.83 
461410.30 
461395.77 
461411.81 
461416.10 
461423.97 
461419.23 
461560.16 
461632.29 
461563.66 

 Ноктада 
1245229.37 
1245224.65 
1245228.03 
1240.04 
1245302.98 
1245310.35 
1245308.00 
1245311.35 
1245313.93 
1245240.54 
1245255.58 
1245283.55 
1245276.63 
1245297.35 
1245304.61 
1245259.88 
1245261.61 
1245252.90 
1245240.54 
1245068.31 
1245054.38 
1245073.67 

Ноктаның номеры 
н40461547.601245082.80 
н41461442.271245209.08 
н42461437.951245205.37 
н43461453.631245186.92 
н44461487.371245141.18 
н45461543.261245079.07 
н37461560.161245068.31 
н46461604.971244957.61 
н47461599.411244989.84 
н48461513.261245069.89 
н49461501.461245086.18 
н50461462.601245148.80 
н51461461.191245142.43 
н52461476.571245112.71 
н53461509.391245066.70 
н54461590.081244981.98 
н46461604.971244957.61 
 16:20:230201:ЗУ8 (6 контуров) 
н55461832.151244698.28 
н56461811.221244703.03 
н57461808.941244692.46 
н58461798.131244693.64 

Инв. № 
подл. 

Имза һәм 
дата 

5-19 

Алмашка. 
инв. № 

Бит 
393 - ПМТ-ОЧ-П 

Үзг. Катн. саны. Бит №док. Имза. Дата 8 



дороги 
"Нурлат
ы - 
Акзигито
во"- 
Кугушев
о - 
Тугаево" 
15 

Таблицаның дәвамы 3.2 
Сан 
н59 
н60 
н61 
н62 
н63 
н64 
н65 
н66 
н67 
н55 
н68 
н69 
н70 
н71 
н68 
н72 
н73 
н74 
н75 

 Х нокталар 
461796.33 
461706.32 
461698.36 
461724.26 
461791.66 
461793.61 
461812.87 
461815.04 
461825.98 
461832.15 
461886.58 
461883.45 
4618.49 
461881.57 
461886.58 
461934.36 
461941.47 
461933.52 
461926.36 

 Ноктада 
124709.62 
1244746.25 
12474.55 
124733.02 
124706.41 
124689.10 
124687.00 
1244697.04 
1244697.11 
1244698.28 
1244632.64 
1244640.95 
1244639.35 
1244630.86 
1244632.64 
1244536.00 
1244537.65 
1244596.28 
1244643.60 

Сан 
н76 
н77 
н78 
н79 
н80 
н81 
н82 
н83 
н84 
н72 
н85 
н86 
н87 
н88 
н85 
н89 
н90 

 Х нокталар 
461923.01 
461903.11 
461917.94 
4619.43 
461913.40 
461921.48 
461925.65 
461928.19 
461928.72 
461934.36 
461927.74 
461921.35 
461922.05 
461928.17 
461927.74 
461987.92 
461937.76 

 Ноктада 
1244656.21 
1244652.60 
1244649.36 
1244645.10 
1244636.26 
124-12.26 
124606.53 
1244591.66 
1244574.08 
1244536.00 
124452.59 
124451.11 
124441.60 
124442.20 
124452.59 
1244370.97 
124439.35 

Сан 
н91 
н92 
н93 
н94 
н95 
н89 
н96 
н97 
н98 
н99 
н100 
н101 
н102 
н103 
н104 
н105 
н96 

 Х нокталар 
461928.23 
461929.06 
461936.85 
461939.72 
461983.88 
461987.92 
462009.70 
462012.97 
461980.35 
461968.79 
461965.31 
461963.62 
461966.14 
461963.10 
461988.30 
461996.68 
462009.70 

 Ноктада 
124440.97 
1244436.17 
124437.42 
1244428.64 
1244368.02 
1244370.97 
1244386.94 
1244389.34 
1244435.46 
124450.87 
124450.77 
1244451.03 
1244439.13 
124433.31 
1244398.45 
1244404.59 
1244386.94 

Капиталь төзелеш объекты төзелеше чорына карата: 8 259 кв.м 

 “Норлат-Акъегет”-Күгеш-Тугай” автомобиль юлыныә гамәлдәге  
участогын төзекләндерү буенча эш уздыру нәтиҗәсендә барлыкка 
килгән җир кишәрлегенең борылыш нокталары координатлары 
каталогы 

 

Таблица 3.3 
Сан 

н1 
н2 
н3 
н4 
н5 
н6 
н7 
н8 
н9 
н10 
н11 
н12 
н13 
н14 
н15 
н16 
н17 
н1 

н18 
н19 
н20 
н21 
н22 
н23 
н24 
н25 
н26 

  Х нокта У нокталар 
16: 20: 230101:241: ЗУ1 
 461245221.40 
 46403.951245222.88 
 Дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең 

хезмәттә үз-үзен тотуга куелган 
таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр 

конфликтын тәртипкә салу буенча 

Татарстан Республикасы сәнәгать һәм 
сәүдә министрлыгының комиссиясе 

утырышы протоколы 
 461369.831245181.95 
 461365.71245174.73 
 461364.0245167.97 
 461362.641245158.86 
 461362.561245145.60 
 461366.751245116.25 
 461371.491245105.79 
 461371.661245103.84 
 461375.12245108.39 
 461367.241245147.87 
 461367.4918.62 
 461368.41245167.61 
 461370.131245174.61 
 461397.531245208.77 
 461245221.40 
16: 20: 000000: 495: ЗУ1 
 461660.72124762.29 
 461657.85124766.63 
 461656 19124765.30 
 461651.99124759.45 
 461644.122474.99 
 461639.92124739.13 
 461635.18124734.09 
 461609.39124718.16 
 461284.561244697.73 

Сан 
н27 
н28 
н29 
н30 
н31 
н32 
утыз өч 
н34 
н35 
н36 
н37 
гает 
н39 
н40 
н41 
н42 
кырык өч 
н44 
н45 
н46 
н47 
н48 
нуксык 
н50 
н51 
н52 
н53 
н54 
н55 

 Х нокталар 
461972.24 
461566.30 
461556.10 
461547.86 
461542.30 
461533.92 
461529.45 
461526.04 
461521.63 
461530.51 
461531.94 
461530.65 
461523.58 
461479.14 
461454.27 
461437.95 
461414.98 
461390.75 
46137.65 
461371.76 
461369.84 
461368.80 
461378.00 
461379.35 
461382.64 
461387.24 
461385.61 
461378.58 
46137.66 

 Ноктада 
1244691.92 
1244690.38 
124689.08 
124689.25 
1244690.88 
1244698.29 
124704.86 
124711.53 
1244727.04 
124768.42 
124778.01 
124780.22 
124786.96 
1244803.67 
1244814.49 
124823.85 
124839.28 
1244856.82 
1244867.60 
124873.66 
1244877.08 
1244886.71 
1244947.40 
1244995.06 
1245011.73 
1245046.62 
1245050.76 
1245061.21 
1245079.23 

Сан 
н56 
н57 
н58 
н59 
н60 
н61 
н62 
н63 
н64 
н65 
н66 
н67 
н68 
н69 
н70 
н71 
н72 
н73 
н74 
н75 
н76 
н77 
н78 
н79 
н80 
н81 
н82 
н83 
н84 

 Х нокталар 
461375.63 
461375.19 
461371.80 
461373.55 
461374.09 
461375.78 
461383.14 
461374.88 
461373.35 
461364.93 
461364.88 
461369.15 
461375.36 
461392.08 
461406.98 
461422.94 
46144.80 
461463.01 
46147.65 
461521.97 
461527.86 
461527.14 
461519.53 
461519.38 
461520.31 
461524.00 
461529.95 
461534.73 
461539.41 

 Ноктада 
1245105.58 
1245107.86 
1245103.46 
1245078.75 
1245060.96 
1245057.15 
1245046.24 
1244996.13 
1244947.94 
1244889.71 
124878.21 
124870.49 
1244864.04 
1244850.30 
124838.91 
124828.52 
124815.31 
124805.87 
124799.97 
124782.78 
124777.03 
124771.32 
124736.76 
124723.06 
124716.90 
124706.54 
1244696.10 
1244690.87 
124687.94 

Инв. № 
подл. 

Имза һәм 
дата 

5-19 

Алмашка. 
инв. № 

Бит 
393 - ПМТ-ОЧ-П 

Үзг. Катн. саны. Бит №док. Имза. Дата 9 
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Таблицаның дәвамы 3.3 
Сан 
н85 
н86 
н87 
н88 
н89 

 Х нокталар 
461542.99 
461551.51 
461556.42 
461570.12 
461576.00 

 Ноктада 
124686.35 
124684.88 
124684.82 
124686.67 
1244688.83 

Сан 
н90 
н91 
н92 
н93 
н94 

 Х нокталар 
461686.66 
461608.88 
461638.32 
461642.82 
461647.13 

 Ноктада 
1244694.41 
124712.72 
124730.50 
124735.38 
1244741.17 

Сан 
н95 
н96 
н18 

 Х нокталар 
461655.25 
461659.56 
461660.72 

 Ноктада 
124755.46 
124761.25 
124762.29 

Реестр хаталары төзәтелергә тиешле  җир кишәрлекләренең борылыш 
нокталарының координатлары каталогы 

  

Таблица 3.4 
Сан 

н1 
н2 
н3 
н4 
н5 
н1 

н6 
н7 
н8 
н9 
н10 
н11 
н12 
н13 
н14 
н15 
н16 
н17 
н6 

 Х нокта У нокталар 
 16: 20: 230101:415 
461491.821245150.07 
461456.111245159.85 
461443.90124517.62 
461424.58245157.20 
46148.711245134.64 
461491.821245150.07 
 16: 20: 230201: 38 
461825.50124719.45 
461841.03124752.42 
461842.11124763.23 
461847.07124767.44 
461811.34124770.35 
461799.50124770.53 
46177.76124780.24 
46172.52124770.30 
461768.34124766.82 
461765.40124760.16 
461765.48124751.62 
461773.38124742.06 
461825.50124719.45 

Сан 

н18 
н19 
н20 
н21 
н22 
н23 
н24 
н25 
н27 
н28 
н29 
н18 

н30 
н31 
н32 
утыз өч 
н34 
н35 
н36 

 Х нокта У нокталар 
  16: 30: 230201: 47 
461888.111244642.45 
461880.281244656.19 
461876.041244667.16 
461874.491244669.86 
461861.71124478.67 
4618.011244694.35 
461831.531244687.87 
461822.34124478.90 
461841.491244647.81 
461854.12244632.64 
461866.741244635.50 
461888.111244642.45 
  16: 20: 230201: 41 
461907.64124731.03 
461901.31124729.37 
461903.88124701.28 
461904.891244690.32 
461897.911244689.69 
461898.161244687.10 
461889.551244683.57 

Сан 
н37 
гает 
н39 
н40 
н41 
н42 
кырык өч 
н44 
н45 
н46 
н47 
н48 
нуксык 
н50 
н30 

 Х нокталар 
461889.98 
461890.91 
461893.98 
461898.79 
461903.11 
461967.77 
461965.33 
461958.86 
461961.03 
461959.31 
461938.49 
461934.81 
461932.05 
461927.45 
461907.64 

 Ноктада 
1244677.76 
1244677.96 
1244669.35 
1244655.73 
1244652.60 
1244665.88 
124683.16 
1244697.50 
1244699.33 
124723.10 
124713.41 
124725.60 
124725.73 
124732.25 
124731.03 

6. Сервитутлар һәм башкалар 

      Төбәк әһәмияткә 

ия булган "Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районында"Норлат - Акъегет" - Күгуш - Тугай  

автоюлын төзекләндерү" билгеләнгән эшчәнлек зоналары чикләре 

ачык сервитутлар юк. 

Планлаштырылган урнаштыру территориясендә аерым шартлар булган зоналар 

Алмашка. 
инв. № 

капиталь төзелеш объектлары кызыл линияләр, яр буйлары белән тәкъдим ителгән, 

су объектларының яр буе саклау полосалары, өске су саклау зоналары белән 

су объектлары, газүткәргечнең саклау зоналары, суүткәргечләр, кабель элемтә линияләре һәм 

электр челтәре хуҗалыгы объектлары. 

Имза һәм 
дата 

 Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча Дәүләт комитетыннан алынган  

Мәгълүматларга ярашлы  объектны проектлаштыру районы аерым сакланган зоналарга кагылмый 

 (Том 2). 

Территорияне планлаштыру проектын нигезләү буенча материаллар. 6нчы Кушымта. Дәүләт 

Инв. № 
подл. 

5-19 
Бит 

393 - ПМТ-ОЧ-П 
Үзг. Катн. саны. Бит №док. Имза. Дата 10 
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Биологик ресурслар буенча ТР Комитеты. Мәгълүмат бирү турында хат 3923- бирелгән: 

2018 елның 29 ноябре). 

Тәкъдим ителгән мәгълүмат нигезендә, Күгеш Башкарма комитетыннан 

авыл җирлеге җирле әһәмияттәге аеруча саклаулы табигать территорияләре юк 

(Том 2. Территорияне планлаштыру проектын нигезләү буенча материаллар.7нче Кушымта. 

Күгеш авыл җирлегенең башкарма комитеты. Мәгълүмат бирү турында хат 

 28.03.2019г. №151). 

РФ Хөкүмәтенең     

 20.11.2000елның . №878 Карары белән расланган газ бүлү челтәрләрен саклау Кагыйдәләренә ярашлы  

Газ бүлү челтәрләренә ике яктан шартлы рәвештә 2шәр метр метр белән чикләнгән саклау зоналары билгеләнә. 

. 

Электр челтәре хуҗалыгында объектларның сак зоналарын билгеләү Кагыйдәләре нигезендә һәм 

мондый зоналар чикләрендә урнашкан җир кишәрлекләрен куллануның аерым шартлары, 

 РФ Хөкүмәтенең  от 24.02.2009г. №160 карары белән расланган, һава һәм  

электр тапшыруның кабель линияләре өслекнең бер өлеше рәвешендә сак зоналары билгеләнә 

 (электр үткәргеч линияләре баганалары югарылыгында) 

  чикле янәшә вертикаль 

өслекләрдә, кырый үткәргечләрдән  0,4 кВ, 10 кВ электр үткәргечләре линияләренең ике ягыннан  

 2 м һәм  10 м ераклыкта ярашлы. 

Расланган элемтә линияләрен һәм корылмаларын саклау кагыйдәләре нигезендә 

 РФ Хөкүмәтенең Карары  09.06.1995г. №578 расланган,  элемтә кабель линияләре трассаларында 

әлеге линияләр янында җир кишәрлекләре рәвешендә аерым куллану шартлары булган саклау зоналары  

билгеләнә һәм һәр яктан  параллель туры линияләр белән билгеләнә һәм трассадан һәр яктан 2 метрдан да ким  

җирасты кабеле буларак сузыла. 

 СНиП 2.04.02-84кә ярашлы суүткәргечләр өчен су үткәргеченең һәр ягыннан 5 метрда булган  

чикле шартлы линияләр белән чикләнгән территорияләр буларак түбәндәге сак зоналары билгеләнә. 

Алмашка. 
инв. № 

 

Россия Федерациясе Су Кодексы 6нчы  маддәсенең 6нчы өлешленә ярашлы яр полосасы киңлеге  

20 метр тәшкил итә, озынлыгы чыганагыннан алып коюга кадәр 10 чакрымнан артмаган озынлыктагы   

Каналлар, елга һәм күлләр яр полосасыннан тыш  - алар өчен яр полосасы киңлеге 5 метр. 

Имза һәм 
дата 

 

Россия Федерациясе Су Кодексының 65нче маддәсенең 12.13 нче өлешләренә ярашлы сазлык, күлләр 

  һәм ярашлы су         11 

 
 аккычлар өчен яр-сак полосасы киңлеге 50м тәшкил итә; балык хуҗалыгы  булган сусаклагычлар, күлләр   

Инв. № 
подл. 

өчен  - 200м. 

5-19 
Бит 

393 - ПМТ-ОЧ-П 
Үзг. Катн. саны. Бит №док. Имза. Дата 11 
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Россия Федерациясе Су Кодексының 65нче маддәсенең 4нче өлешенә ярашлы су объектларының 

Сусаклагыч  зоналарыкиңлеге 50 м тәшкил итә – 10 чакрым озынлыкка кадәрге елга яисә инешләр өчен  - 100 м 

10кмдан алып 50 кмга кадәр – 100м, 50 км һәм аннан артык озынлыктагы елгалар яисә инешләр өчен -200 м. 

 

Су объектларының ведомсте 

Таблица 3.5 

 Урнашкан урыны 
п/пПК+ 

1 

1 
2 

Су объектының 
исеме 
 

  3 
Исемсез инеш 
Исемсез инеш 

Сак 
зонасы, м 

4 

50 
50 

2 

04+52,70 
06+69,40 

Киңлек 
   яр буе 
   саклагыч 
   полосалар, м 

 
56 
505 
505 

капиталь төзелеш   Капиталь төзелеш   объекты  

территориясендә тәкъдим ителгән автомобиль юл буе полосалары күрсәтелгән.2007 елның 8 ноябрендәге  257-ФЗ 

“Россия Федерациясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында һәм Россия Федерациясе аерым законнары 

актларына үзгәрешләр кертү” Федераль законның 26нчы маддәсенең 2нче өлешенең 2нче пунктына ярашлы  
 

 V категориядәге автомобиль юллары өчен, торак  пунктлар чикләрендә урнашкан автомобиль юлларыннан тыш,  

торак пунктлар чикләрендә урнашкан автомобиль юлларыннан тыш 

мондый автомобиль юлларына юл буе полосалары киңлеге 25 м билгеләнә. 

 

Юл буе полосаларын билгеләү планлаштырыла торган борылма нокталарның координатлары каталогы 

3.6нчы  Таблицада бирелгән. 

Таблица 3.6 
Сан 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
1 

 Х нокталар 
461663.51 
461664.79 
461673.95 
461674.91 
461675.63 
461660.72 
461657.85 
461651.35 
461661.87 
461633.91 
461623.24 
461604.76 
461283.52 
461602.40 
461610.55 
461635.76 
461623.62 
461636.99 
461639.87 
461663.51 

 Ноктада 
124712.73 
124720.49 
124736.69 
124738.21 
124739.72 
124762.29 
124766.63 
12476.47 
1244806.12 
124915.18 
1244933.64 
124957.47 
124494.51 
124919.73 
124905.64 
124407.30 
124773.09 
124752.85 
124748.50 
124712.73 

Сан 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

 Х нокталар 
461751.29 
461742.82 
461732.75 
461718.62 
461710.46 
461706.99 
461698.61 
461688.82 
461697.86 
461659.52 
461641.59 
461635.20 
461632.29 
461646.98 
461669.67 
461662.81 
461674.21 
461682.12 
461685.75 
461700.38 

 Ноктада 
124811.24 
1244824.74 
1244840.80 
124484.36 
1244863.87 
124923.16 
124969.10 
1245005.00 
1245035.01 
1245074.32 
124507.99 
1245064.66 
1245054.38 
0513.37 
1245028.11 
1245005.34 
124963.56 
124920.18 
1244858.16 
1244823.17 

Сан 
40 
41 
42 
43 
20 

 Х нокталар 
461716.90 
461721.64 
461723.83 
461732.04 
461751.29 

 Ноктада 
1244819.01 
124811.45 
124813.27 
124815.20 
124811.24 

Инв. № 
подл. 

Имза һәм 
дата 

5-19 

Алмашка. 
инв. № 

Бит 
393 - ПМТ-ОЧ-П 

Үзг. Катн. саны. Бит №док. Имза. Дата 12 
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7. Кызыл линияләр 

Кызыл линияләр – гомуми файдалану территорияләренең булган яисә планлаштырылган  чикләрен,  

линияләр урнашкан җир кишәрлекләренең чикләре, гомуми файдаланудагы территорияләрнең чикләре,  

электрүткәргечләр, автомобиль юллары һәм башка корылмалар  - линияле объектлар. 

Кызыл линияләр билгеләү буенча тәкъдимнәр нигезендә эшләнгән 

территорияне планлаштыру документлары, урам-юл челтәрен оештыру буенча тәкъдимнәр,  

территориаль планлаштыру һәм гамәлдәге норматив хокукый һәм норматив хокукый актлар 

техник документлар, шул исәптән: 

- Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы; 

- РДС 30-201-98 "Россия Федерациясе шәһәрләрендә  һәм башка  җирлекләрдә кызыл линияләрне  

проектлау һәм урнаштыру тәртибе турында инструкция"; 

- СП 42.13330.2011 Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзү. 

Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең Карары 02.09.2009 ел. № 717 "Автомобиль юлларын һәм (яисә)  

Юл сервисы объектларын урнаштыру өчен җир бүеп бирү нормалары турында". 

Кызыл линияләр яңа объектларны проектлаганда, төзегәндә һәм гамәлдәгеләрен төзекләндергәндә    

Һәм шулай ук җир кишәрлекләре чикләрен формалаштырганда барлык субъектларның  

Шәһәр төзелеше эшчәнлеге алып барганда мәҗбүри. 

Кызыл линияләрне раслау юридик һәм физик затларның җир кишәрлекләренә һәм башка күчемсез  

  милек объектларына хокукларын туктатуга китерми, ә дәүләт һәм  муниципаль ихтыяҗлар өчен,   

транспорт һәм инженер инфраструктурасы үсеше өчен җир кишәрлекләре сатып алу, тартып алу, 

 турында карарлар кабул итү нигез буларак кулланыла. 

 

Кызыл линия куела торган борылма  нокталар координатлары каталогы 

Таблица 3.7 

Сан 
нокта 
1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

5-19 

Алмашка. 
инв. № 

Координат 
ХУ 
23 

461363.48 
461366.16 
461362.71 
461356.90 
461359.48 
461371.19 
461373.28 
46137.76 
461400.95 
461397.43 
46403.95 
461408.12 
461411.60 
461443.65 
461443.90 

1245340.37 
1245328.80 
1245320.55 
1245314.51 
1245310.92 
1245313.93 
1245310.35 
1245302.98 
1240.04 
1245228.03 
124522.88 
1245221.40 
1245219.44 
124517.98 
124517.62 

Сан 
нокта 
1 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

  Координат 
ХУ 
23 

46148.48 
461456.11 
461491.82 
461501.46 
461513.26 
461599.41 
461604.97 
461621.53 
461631.08 
461633.91 
461661.87 
461657.03 
461662.72 
461673.11 
461685.52 

1245170.95 
1245159.85 
1245150.07 
1245086.18 
1245069.89 
124989.84 
124457.61 
124935.85 
124920.08 
124915.18 
1244806.12 
124792.47 
124759.27 
124743.55 
1244741.81 

Сан 
нокта 
1 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

  Координат 
ХУ 
23 

461706.32 
461796.33 
461798.13 
4618.94 
461811.22 
461832.15 
46184.40 
461874.49 
461890.14 
461883.45 
461886.58 
461888.41 
461897.62 
461901.47 
461908.10 

1244746.25 
124709.62 
1244693.64 
1244692.46 
124703.03 
1244698.28 
1244694.32 
1244669.86 
1244643.18 
1244640.95 
1244632.64 
1244633.31 
1244631.76 
1244628.75 
124916.18 

Инв. № 
подл. 

Имза һәм 
дата 

Бит 
393 - ПМТ-ОЧ-П 

Үзг. Катн. саны. Бит №док. Имза. Дата 13 
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Продолжение таблицы 3.7 

1 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

2 
461914.17 
4619.15 
461920.18 
461920.15 
461928.76 
461927.86 
461933.44 
461927.74 
461928.23 
461937.76 
461987.92 
461996.61 
462009.70 
461996.68 
461988.30 
461963.10 
461966.14 
461963.62 
461951.79 
461946.73 
461943.34 

3 
1244591.88 
1244562.93 
1244547.21 
1244539.94 
124485.12 
124482.07 
124453.90 
124452.59 
124440.97 
124439.35 
1244370.97 
1244377.34 
1244386.94 
1244404.59 
1244398.45 
124433.31 
1244439.13 
1244451.03 
124453.00 
124458.18 
124475.30 

1 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 

2 
461928.72 
461928.19 
461925.65 
461921.48 
461913.40 
4619.43 
461917.94 
461903.11 
461898.79 
461891.97 
461884.96 
461861.77 
461825.50 
46173.38 
461765.48 
461730.28 
461729.02 
461726.28 
461720.46 
461716.90 
461700.38 

3 
1244574.08 
1244591.66 
124606.53 
124-12.26 
1244636.26 
1244645.10 
1244649.36 
1244652.60 
1244655.73 
1244670.04 
124680.03 
1244699.55 
124719.45 
124742.06 
124751.62 
124782.74 
124799.69 
1244804.06 
124813.33 
1244819.01 
1244823.17 

1 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 

2 
461685.75 
461682.12 
461674.21 
461662.81 
461669.67 
461656.34 
461636.28 
461632.29 
461560.16 
461543.26 
461487.37 
461453.63 
461437.95 
461419.23 
461423.97 
461416.10 
461411.81 
461394.15 
461380.03 
461376.29 
461372.60 

3 
1244858.16 
124920.18 
124963.56 
1245005.34 
1245028.11 
1245041.77 
1245053.56 
1245054.38 
1245068.31 
1245079.07 
1245141.18 
1245186.92 
1245205.37 
1245240.54 
1245252.90 
1245261.61 
1245259.88 
1245309.12 
1245333.35 
1245339.34 
1245345.32 

Инв. № 
подл. 

Имза һәм 
дата 

5-19 

Алмашка. 
инв. № 

Бит 
393 - ПМТ-ОЧ-П 

Үзг. Катн. саны. Бит №док. Имза. Дата 14 
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Инв. № 
подл. 

Имза һәм 
дата 

5-19 

Алмашка. 
инв. № 

Бит 
393 - ПМТ-ОЧ-П 

Үзг. Катн. саны. Бит №док. Имза. Дата 15 
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Инв. № 
подл. 

Имза һәм 
дата 

5-19 

Алмашка. 
инв. № 

Бит 
393 - ПМТ-ОЧ-П 

Үзг. Катн. саны. Бит №док. Имза. Дата 16 
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Инв. № 
подл. 

Имза һәм 
дата 

5-19 

Алмашка. 
инв. № 

Бит 
393 - ПМТ-ОЧ-П 

Үзг. Катн. саны. Бит №док. Имза. Дата 17 
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Инв. № 
подл. 

Имза һәм 
дата 

5-19 

Алмашка. 
инв. № 

Бит 
393 - ПМТ-ОЧ-П 

Үзг. Катн. саны. Бит №док. Имза. Дата 18 
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Инв. № 
подл. 

Имза һәм 
дата 

5-19 

Алмашка. 
инв. № 

Бит 
393 - ПМТ-ОЧ-П 

Үзг. Катн. саны. Бит №док. Имза. Дата 19 
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ФГИС ЕГРН 
хокукларны теркәү органының тулы исеме 

                                          Кисәк 1 
            Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
                  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 
: 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 1Всего листов раздела 1 : ___ 
Кадастр номеры: 

Кадастр квартал номеры: 
Кадастр номеры бирелү датасы: 
Элегрәк бирелгән дәүләт хисап номеры: 
Адрес: 

16: 20: 000000 
2006 елның 29 
июне 

Барлыгы бүлекләр: ___ Барлык листовкалар: ___ 

16: 20: 000000: 137 (бер җирдән файдалану) 

мәгълүматлар юк 
җир кишәрлеге чикләрендә урнашкан юнәлешкә карата билгеләнгән. 
Ориентир почта адресы: Татарстан Республикасы, Зеленодольск муниципаль районы, 
СХПК ис. Вахитов 
141499 +/- 2081кв. м 
49661054.54 
мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

Мәйдан: 
Кадастр бәясе, сум.: 
Җир чикләрендә урнашкан кадастр номерлары 
күчемсез милек объектлары участоклары: 
Күчемсез милек объектларының кадастр номерлары 
күчемсез милек объекты барлыкка килде: 
Төзелгән күчемсез милек объектларының кадастр номерлары: мәгълүматлар юк 
Күчемсез милек объектын составына кертү турында 
мәгълүматлар 
милек комплексы предприятиеләре: 
Дәүләт регистраторы 

вазыйфаның тулы исеме 
Мөһер урыны 

имза 
ФГИС ЕГРН 

инициаллар, фамилия 



Кисәк 1 
Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 1Всего листов раздела 1 : ___ 
Кадастр номеры: 

Җирләрнең категориясе: 
Рөхсәт ителгән куллану төрләре: 
Кадастр инженеры турында мәгълүматлар: 
Урманнар, су объектлары һәм башка табигый объектлар турында 
белешмәләр 
 

Барлыгы бүлекләр: ___ Барлык листовкалар: ___ 

16: 20: 000000: 137 (бер җирдән файдалану) 

Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр 
авыл хуҗалыгы җитештерүен оештыру 
мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

         җир участогының тулысынча яки тулысынча булмавы турында мәгълүматлар 
өлешчә махсус шартлар булган зона чикләрендә урнашкан 
территориядән яки объект территориясеннән файдалану 
мәдәни мирас 
Җир участогының урнашкан булуы турында мәгълүматлар 
махсус икътисадый зона чикләре, территорияләр 
алга киткән социаль-икътисадый үсеш зоналары 
Россия Федерациясендә территориаль үсеш, 
уен зонасы: 
Җир участогының урнашкан булуы турында мәгълүматлар 
аерым саклана торган табигать территориясе чикләре, 
аучылык биләмәләре, урманчылыклар, Урман парклары: 
Дәүләт үткәрү нәтиҗәләре турында белешмәләр 
җир күзәтчелеге: 
Җир кишәрлегенең чикләре турында белешмәләр 
проект расланган территорияләр 
территорияне ызанлау: 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 

Мөһер урыны 
имза 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

ФГИС ЕГРН 
инициаллар, фамилия 



Кисәк 1 
Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 1Всего листов раздела 1 : ___ 
Кадастр номеры: 

Шартлы җир кишәрлегенең номеры: 
Акт кабул итү һәм (яки) шартнамә төзү турында мәгълүматлар, 
күздә тоткан бирү нигезендә 
җир законнары белән башкарма орган тарафыннан җир 
кишәрлекләре бирү 
дәүләт хакимияте органы яисә җирле үзидарә органы 
дәүләт яисә муниципаль милектә булган җирле үзидарә 
органнарына субсидияләр бирү тәртибен раслау турында 
җир кишәрлеген муниципаль милеккә тапшыру турында 
 
Җир участогының яки җир кишәрлегенең булуы турында мәгълүмат 
җир кишәрлекләре тартып алу турындагы карар нигезендә төзелгән 
җир кишәрлеге һәм (яки) анда урнашкан объект 
дәүләт яки муниципаль мөлкәт өчен күчемсез милек 
ихтыяҗ: 
Җир участогының җирләрдән барлыкка килүе турында мәгълүмат 
яки җир кишәрлеге, дәүләт милке 
алар аерылмадылар: 
ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы карамагындагы  
җир кишәрлекләре чикләре: 
Күчемсез милек объекты турында язылу статусы: 
Аерым билгеләр: 

Барлыгы бүлекләр: ___ Барлык листовкалар: ___ 

16: 20: 000000: 137 (бер җирдән файдалану) 

мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

Кадастр номерлары (мәйданнары) исемлегенә керә торган аерымланган (шартлы) участоклар 
исемлеге 
җир күзәтчелеге бүлегенең дәүләт инспекторы еллык план буенча күчмә тикшерүне уздырды: 16: 
20: 230401:114 (2008.9 кв. м.)) , 16:20:230401:113 (2744.06 кв. м.) , 
16: 20: 230501: 70 (187684кв.м) , 16:20:230501:67 (185881.67 кв. м.) , 
16: 20: 230401: 115 (717988кв.м) , 16:20:230502:57 (240050.9 кв. м.) , 
16: 20: 230501:69 (11647.68 кв. м) , 16:20:230502:55 (15997.12 кв. м.) , 
16: 20: 230502: 56 (47370.62 кв. м.)) , 16:20:230501:68 (2823.86 кв. м.) , 
16: 20:230503: 89 (302.13 кв .м). 
Арсентьева Мария Владимировна 

ФГИС ЕГРН 
имза 

Мөһер урыны 
инициаллар, фамилия 

Өземтә алучы: 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 



ФГИС ЕГРН 
хокукларны теркәү органының тулы исеме 

Кисәк 1 
                                Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
                                     Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 
Нигезендә запроса нче 07.12.2018 г., кергән карау өчен 08.12.2018 г., хәбәр итәбез, мәгълүматлар нигезендә бердәм дәүләт күчемсез милек реестрын: 
Җир 

(күчемсез милек объекты төре) 
Лист № ___ Раздела 1 
08.12.2018 № 99/2018/227849959 
Кадастр номеры: 

Кадастр квартал номеры: 
Кадастр номеры бирелү датасы: 
Элегрәк бирелгән дәүләт хисап номеры: 
Адрес: 

Мәйдан: 
Кадастр бәясе, сум.: 

Всего листов раздела 1 : ___ Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 000000: 495 

16: 20: 000000 
18.01.2011 
мәгълүматлар юк 

Барлык листовкалар: ___ 

җир кишәрлеге чикләрендә урнашкан юнәлешкә карата билгеләнгән. 
Ориентир почта адресы: Татарстан Республикасы, Зеленодольск муниципаль районы, Күгеш авыл җирлеге 
3014 +/- 96кв. м 
798438.74 
мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

Күчемсез милек объектларының җир кишәрлеге чикләрендә урнашкан кадастр номерлары: 
Күчемсез милек объекты төзелгән күчемсез милек объектларының кадастр номерлары: 
Төзелгән күчемсез милек объектларының кадастр номерлары: 
Күчемсез милек объектын предприятие составына милек комплексы буларак кертү турында 

мәгълүматлар: 
Дәүләт регистраторы 

вазыйфаның тулы исеме 
ФГИС ЕГРН 

имза 
Мөһер урыны 

Кисәк 1 
Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 

инициаллар, фамилия 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 1 
08.12.2018 № 99/2018/227849959 
Кадастр номеры: 

Җирләрнең категориясе: 

Рөхсәт ителгән куллану төрләре: 
Кадастр инженеры турында мәгълүматлар: 

Всего листов раздела 1 : ___ Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 000000: 495 

Барлык листовкалар: ___ 

Космик эшчәнлекне тәэмин итү өчен сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, информатика, җир биләмәләре, 
оборона, куркынычсызлык һәм башка махсус билгеләнештәге җирләр 
автомобиль юлы " Норлат-Акъегитово"Күгеш-Тугай" 
мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

Чикләрендә урнашкан урманнар, су объектлары һәм башка табигать объектлары турында 

белешмәләр 
җир: 
Җир участогының тулысынча яки өлешчә с зонасы чикләрендә урнашуы турында мәгълүмат 
мәдәни мирас объекты территориясенең яисә территориясенең аерым шартлары 



Җир участогының махсус икътисадый зона чикләрендә урнашуы турында мәгълүматлар юк 
алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләре, территориаль үсеш зоналары 
Россия Федерациясендә, уен зоналары: 
Җир участогының аеруча саклана торган табигать чикләрендә урнашуы турында мәгълүмат 
территорияләр, аучылык биләмәләре, урманчылыклар, Урман парклары: 
Дәүләт җир күзәтчелеге үткәрү нәтиҗәләре турында мәгълүмат: 
Җир кишәрлегенең территория чикләрендә урнашуы турында мәгълүматлар 
территорияне межалау проекты расланды: 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 

Мөһер урыны 
Кисәк 1 

Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

ФГИС ЕГРН 
имза инициаллар, фамилия 

Лист № ___ Раздела 1 
08.12.2018 № 99/2018/227849959 
Кадастр номеры: 

Шартлы җир кишәрлегенең номеры: 

Всего листов раздела 1 : ___ Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 000000: 495 

мәгълүматлар юк 

Барлык листовкалар: ___ 

              Актны кабул итү һәм (яки) шартнамә төзү турында әлеге күрсәтмәне күздә тота торган нигезләмәләр юк 
дәүләт хакимиятенең башкарма органы җир законнары нигезендә яисә 
дәүләт яисә муниципаль милектә булган җирле үзидарә органы тарафыннан 
социаль файдаланудагы наемга йорт төзү өчен җир кишәрлеге бирү яки 
наемный йорты коммерция куллану: 
Җир участогының яки җир кишәрлекләренең карар нигезендә төзелүе турында мәгълүмат 
җир кишәрлеген һәм (яки) анда урнашкан күчемсез милек объектын алу турында 
дәүләт яисә муниципаль ихтыяҗлар: 
Җир участогының җирләрдән яки җир участогыннан барлыкка килүе турында 

мәгълүмат, 
дәүләт милке чикләнмәгән: 
Җир кишәрлекләре чикләре турындагы бәхәсләр турында мәгълүматлар: 
Күчемсез милек объекты турында язылу 

статусы: 
Аерым билгеләр: 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 
Күчемсез милек объекты турында мәгълүматлар "актуаль" 

статусына ия" 
Әлеге җир кишәрлеге өчен кадастр номеры (кадастр номеры) белән җир кишәрлеге (җир кишәрлекләре) аша файдалану тәэмин ителде 
номерлары) гомуми файдалану җирләре. Рөхсәт ителмәгән куллану төрләре турында мәгълүматлар «актуаль тикшерелмәгән " статусына ия. Хокук 
(күчемсез милек объектын чикләү, йөкләү) әлеге күчемсез милек объектына рөхсәт ителгән файдалану төрләре белән теркәлгән 
"Транспорт объектларын урнаштыру өчен".4 бүлекне тутыру өчен кирәкле мәгълүматлар юк. 
Арсентьева Мария Владимировна 

ФГИС ЕГРН 

Өземтә алучы: 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме имза 

Мөһер урыны 
инициаллар, фамилия 



Кисәк 2 
Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
   Теркәлгән хокуклар турында белешмәләр 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 2 
 08.12.2018 № 99/2018/227849959 
Кадастр номеры: 
1. Хокукка ия булучы): 
2. Хокук дәүләт теркәве номеры һәм датасы: 
3. Күчемсез милек объектының хокукларын чикләү һәм йөкләве: 

1. Хокукка ия булучы): 
2. 
3. 
4. 
5.  
6. 
7. 

Всего листов раздела 2 : ___ Барлыгы бүлекләр: ___ Барлык листовкалар: ___ 

    Хокук дәүләт теркәве номеры һәм датасы: 
    Күчемсез милек объектының хокукларын чикләү һәм йөкләве: 
    Өлешле төзелештә катнашу шартнамәләре: 
    Суд тәртибендә белдерелгән таләпләр хокуклары: 
    Теркәлгән хокукка карата каршылыклар турында белешмәләр: 
    Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен күчемсез милек объектын тартып алу турында карар булган мәгълүматлар: 
    Хокук иясе яисә аның законлы катнашыннан башка дәүләт теркәве мөмкинлеге булмау турында мәгълүматлар 
8. 
    вәкил: 
    Хокукый дәвамчанлык һәм кергән, ләкин дәүләт үткәрү турында каралган гаризалар булу турында мәгълүматлар 
9. хокук (күчеш, хокук туктату), күчемсез милек объектының хокукларын яки йөкләмәсен чикләү, алардан тыш килешүләр юк 
    күчемсез милек объектына карата: 
    Кирәкле көченә ия булмаган килешүнең, хокукның, хокукларны чикләүнең дәүләт теркәвенә алынуы турында белешмәләр 
10.мәгълүматлар юк 
    өченче зат, орган ризалыгы законы: 
    Җир кишәрлегенә күчүне, туктауны, хокукны чикләүне дәүләт теркәвенә алу мөмкинлеге булмау турында мәгълүматлар 
11. 
    авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән: 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 

Мөһер урыны 
имза 

16: 20: 000000: 495 
  1.1. Татарстан Республикасы (Татарстан)) 
  2.1. Милек, № 16-16-22/035/2011-028 2011 елның 13 маеннан 
  теркәлмәгән 
       Юл-транспортны карап тоту һәм үстерү баш идарәсе "дәүләт казна учреждениесе 
  1.2. 
       Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы каршындагы Татарстан комплексы" дәүләт казна 

учреждениесе, ИНН: 1660049283 
  2.2. Даими (сроксыз) файдалану, № 16-16-22/037/2013-122 2013 елның 5 июне, 
  теркәлмәгән 
  мәгълүматлар юк 
  мәгълүматлар юк 
  мәгълүматлар юк 
  мәгълүматлар юк 

ФГИС ЕГРН 
инициаллар, фамилия 



ФГИС ЕГРН 
хокукларны теркәү органының тулы исеме 

                                          Кисәк 1 
            Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
                  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 
3) 
күчемсез милек: 
Җир 

(күчемсез милек объекты төре) 
Лист № ___ Раздела 1Всего листов раздела 1 : ___ 
Кадастр номеры: 

Кадастр квартал номеры: 
Кадастр номеры бирелү датасы: 
Элегрәк бирелгән дәүләт хисап номеры: 
Адрес: 

16: 20: 230101 
13.11.2010 

Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230101:241 

Барлык листовкалар: ___ 

мәгълүматлар юк 
җир кишәрлеге чикләрендә урнашкан юнәлешкә карата билгеләнгән. 
Ориентир почта адресы: Татарстан Республикасы, Зеленодольск муниципаль районы, 
Күгеш авыл җирлеге, Күгеш авылы 
4941 +/- 49кв. м 
1969680.24 
16: 20: 000000: 706 

мәгълүматлар юк 

Мәйдан: 
Кадастр бәясе, сум.: 
Җир чикләрендә урнашкан кадастр номерлары 
күчемсез милек объектлары участоклары: 
Күчемсез милек объектларының кадастр номерлары 
күчемсез милек объекты барлыкка килде: 
Төзелгән күчемсез милек объектларының кадастр номерлары: мәгълүматлар юк 
Күчемсез милек объектын составына кертү турында 
мәгълүматлар 
милек комплексы предприятиеләре: 
Дәүләт регистраторы 

вазыйфаның тулы исеме 
Мөһер урыны 

имза 
ФГИС ЕГРН 

инициаллар, фамилия 



Кисәк 1 
Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 1Всего листов раздела 1 : ___ 
Кадастр номеры: 

Җирләрнең категориясе: 
Рөхсәт ителгән куллану төрләре: 
Кадастр инженеры турында мәгълүматлар: 
Урманнар, су объектлары һәм башка табигый объектлар турында 
белешмәләр 
 

Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230101:241 

Барлык листовкалар: ___ 

Торак пунктлар җирләре 
автомобиль юлы " Норлат-Акъегитово" - Күгеш-Тугай" 
мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

         җир участогының тулысынча яки тулысынча булмавы турында мәгълүматлар 
өлешчә махсус шартлар булган зона чикләрендә урнашкан 
территориядән яки объект территориясеннән файдалану 
мәдәни мирас 
Җир участогының урнашкан булуы турында мәгълүматлар 
махсус икътисадый зона чикләре, территорияләр 
алга киткән социаль-икътисадый үсеш зоналары 
Россия Федерациясендә территориаль үсеш, 
уен зонасы: 
Җир участогының урнашкан булуы турында мәгълүматлар 
аерым саклана торган табигать территориясе чикләре, 
аучылык биләмәләре, урманчылыклар, Урман парклары: 
Дәүләт үткәрү нәтиҗәләре турында белешмәләр 
җир күзәтчелеге: 
Җир кишәрлегенең чикләре турында белешмәләр 
проект расланган территорияләр 
территорияне ызанлау: 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 

Мөһер урыны 
имза 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

ФГИС ЕГРН 
инициаллар, фамилия 



Кисәк 1 
Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 1Всего листов раздела 1 : ___ 
Кадастр номеры: 

Шартлы җир кишәрлегенең номеры: 
Акт кабул итү һәм (яки) шартнамә төзү турында мәгълүматлар, 
күздә тоткан бирү нигезендә 
җир законнары белән башкарма орган тарафыннан җир 
кишәрлекләре бирү 
дәүләт хакимияте органы яисә җирле үзидарә органы 
дәүләт яисә муниципаль милектә булган җирле үзидарә 
органнарына субсидияләр бирү тәртибен раслау турында 
җир кишәрлеген муниципаль милеккә тапшыру турында 
 
Җир участогының яки җир кишәрлегенең булуы турында мәгълүмат 
җир кишәрлекләре тартып алу турындагы карар нигезендә төзелгән 
җир кишәрлеге һәм (яки) анда урнашкан объект 
дәүләт яки муниципаль мөлкәт өчен күчемсез милек 
ихтыяҗ: 
Җир участогының җирләрдән барлыкка килүе турында мәгълүмат 
яки җир кишәрлеге, дәүләт милке 
алар аерылмадылар: 
ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы карамагындагы 
"җир кишәрлекләре чикләре: 
Күчемсез милек объекты турында язылу статусы: 
Аерым билгеләр: 

Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230101:241 

Барлык листовкалар: ___ 

мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

Күчемсез милек объекты турында мәгълүматлар "актуаль" статусына ия" 
Әлеге җир кишәрлеге өчен җир кишәрлеге аша файдалану тәэмин ителгән 
гомуми җир кишәрлекләренең кадастр номеры (кадастр номерлары) белән 
куллану. Рөхсәт ителгән куллану төрләре турында мәгълүматлар «актуаль " статусына ия 
тикшерелмәгән». Хокук (чикләү, күчемсез милек объектын йөкләү) 
бу объектка рөхсәт ителгән файдалану төрләре белән күчемсез милек кертелде 
"Торак төзелешенең башка төрләре өчен". 

Арсентьева Мария Владимировна 

ФГИС ЕГРН 
имза 

Мөһер урыны 
инициаллар, фамилия 

Өземтә алучы: 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 



Кисәк 2 
Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
   Теркәлгән хокуклар турында белешмәләр 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 2Всего листов раздела 2 : ___ 
Кадастр номеры: 

1. Хокукка ия булучы): 
2. Хокук дәүләт теркәве номеры һәм датасы: 

 
3. Күчемсез милек объектының хокукларын чикләү һәм йөкләве: 
1. Хокукка ия булучы): 

Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230101:241 

Барлык листовкалар: ___ 

2. Хокук дәүләт теркәве номеры һәм датасы: 
3. 
4. 
5.  
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Күчемсез милек объектының хокукларын чикләү һәм йөкләве: 
Өлешле төзелештә катнашу шартнамәләре: 
Суд тәртибендә белдерелгән таләпләр хокуклары: 
Теркәлгән хокукка карата каршылыклар турында белешмәләр: 
Күчемсез милек объектын тартып алу турында мәгълүматлар 
           мәгълүматлар юк 
"дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны: 
Шәхси заттан башка дәүләт теркәве мөмкинлеге турында белешмәләр 
Хокук иясенең яисә аның законлы вәкиленең катнашуы: 
Хокукый дәвамчанлык һәм керү турында мәгълүматлар, әмма түгел 
дәүләт теркәве үткәрү турында каралган гаризалар 
           
күчемсез милек объекты йөкләмәсе, объектка карата алыш-бирешләр 
күчемсез милек: 
Килешүне, хокукны дәүләт теркәвенә алуны гамәлгә ашыру турында белешмәләр, 
закон нигезендә тиешле хокуктан башка чикләүләр килешү нигезендә Һәръеллык өчтән бере юк 
органнар, затлар: 
Күчүне дәүләт теркәвенә алу мөмкинлеге турында белешмәләр, 

 
җир кишәрлегенә хокукны туктату, чикләү 
авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр: 

1.1. Татарстан Республикасы (Татарстан)) 
2.1. Милек, № 16-16-22/035/2011-030 2011 елның 13 маеннан 
терәгән 
     Татарстанның юл-транспорт комплексын карап тоту һәм үстерү 
2.2. 
     Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы каршындагы 
Иҗтимагый совет 
     Татарстан", ИНН: 1660049283 
     Даими (сроксыз) файдалану, № 16-16-22/037/2013-157 нче 
2.2. 
     05.06.2013 
теркәлмәгән 
теркәлмәгән 
мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 

Мөһер урыны 
имза 

ФГИС ЕГРН 
инициаллар, фамилия 



ФГИС ЕГРН 
хокукларны теркәү органының тулы исеме 

                                          Кисәк 1 
            Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
                  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 
) 
күчемсез милек: 
Җир 

(күчемсез милек объекты төре) 
Лист № ___ Раздела 1Всего листов раздела 1 : ___ 
Кадастр номеры: 

Кадастр квартал номеры: 
Кадастр номеры бирелү датасы: 
Элегрәк бирелгән дәүләт хисап номеры: 
Адрес: 

16: 20: 230101 
12.12.2016 

Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230101:415 

Барлык листовкалар: ___ 

мәгълүматлар юк 
җир кишәрлеге чикләрендә урнашкан юнәлешкә карата билгеләнгән. 
Ориентир почта адресы: Татарстан Республикасы, Зеленодольск муниципаль районы, 
Күгеш авыл җирлеге, Күгеш авылы 
829 +/- 10кв. м 
88993.15 
мәгълүматлар юк 

16: 20: 230101: 180 

Мәйдан: 
Кадастр бәясе, сум.: 
Җир чикләрендә урнашкан кадастр номерлары 
күчемсез милек объектлары участоклары: 
Күчемсез милек объектларының кадастр номерлары 
күчемсез милек объекты барлыкка килде: 
Төзелгән күчемсез милек объектларының кадастр номерлары: мәгълүматлар юк 
Күчемсез милек объектын составына кертү турында 
мәгълүматлар 
: 
Дәүләт регистраторы 

вазыйфаның тулы исеме 
Мөһер урыны 

имза 
ФГИС ЕГРН 

инициаллар, фамилия 



Кисәк 1 
Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 1Всего листов раздела 1 : ___ 
Кадастр номеры: 

Җирләрнең категориясе: 
Рөхсәт ителгән куллану төрләре: 
Кадастр инженеры турында мәгълүматлар: 
Урманнар, су объектлары һәм башка табигый объектлар турында 
белешмәләр 
: 

Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230101:415 

Барлык листовкалар: ___ 

Торак пунктлар җирләре 
шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару 
Круглов Алексей Владимирович № 16-14-693 
мәгълүматлар юк 

         җир участогының тулысынча яки тулысынча булмавы турында мәгълүматлар 
өлешчә махсус шартлар булган зона чикләрендә урнашкан 
территориядән яки объект территориясеннән файдалану 
мәдәни мирас 
Җир участогының урнашкан булуы турында мәгълүматлар 
махсус икътисадый зона чикләре, территорияләр 
алга киткән социаль-икътисадый үсеш зоналары 
Россия Федерациясендә территориаль үсеш, 
уен зонасы: 
Җир участогының урнашкан булуы турында мәгълүматлар 
аерым саклана торган табигать территориясе чикләре, 
аучылык биләмәләре, урманчылыклар, Урман парклары: 
Дәүләт үткәрү нәтиҗәләре турында белешмәләр 
җир күзәтчелеге: 
Җир кишәрлегенең чикләре турында белешмәләр 
проект расланган территорияләр 
территорияне ызанлау: 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 

Мөһер урыны 
имза 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

ФГИС ЕГРН 
инициаллар, фамилия 



Кисәк 1 
Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 1Всего листов раздела 1 : ___ 
Кадастр номеры: 

Шартлы җир кишәрлегенең номеры: 
Акт кабул итү һәм (яки) шартнамә төзү турында мәгълүматлар, 
күздә тоткан бирү нигезендә 
җир законнары белән башкарма орган тарафыннан җир 
кишәрлекләре бирү 
дәүләт хакимияте органы яисә җирле үзидарә органы 
дәүләт яисә муниципаль милектә булган җирле үзидарә 
органнарына субсидияләр бирү тәртибен раслау турында 
җир кишәрлеген муниципаль милеккә тапшыру турында 
: 
Җир участогының яки җир кишәрлегенең булуы турында мәгълүмат 
җир кишәрлекләре тартып алу турындагы карар нигезендә төзелгән 
җир кишәрлеге һәм (яки) анда урнашкан объект 
дәүләт яки муниципаль мөлкәт өчен күчемсез милек 
ихтыяҗ: 
Җир участогының җирләрдән барлыкка килүе турында мәгълүмат 
яки җир кишәрлеге, дәүләт милке 
алар аерылмадылар: 
җир кишәрлекләре чикләре: 

Күчемсез милек объекты турында язылу статусы: 
Аерым билгеләр: 

Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230101:415 

Барлык листовкалар: ___ 

мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

Күчемсез милек объекты турында мәгълүматлар "актуаль" статусына ия" 
4 бүлекне тутыру өчен кирәкле мәгълүматлар юк. Мәгълүмат өчен кирәкле 
бүлек 4.1 тутырылмый. Бүлекне тутыру өчен кирәкле мәгълүматлар 4.2 
юк. 
Арсентьева Мария Владимировна 

ФГИС ЕГРН 
имза 

Мөһер урыны 
инициаллар, фамилия 

Өземтә алучы: 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 



Кисәк 2 
Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
   Теркәлгән хокуклар турында белешмәләр 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 2Всего листов раздела 2 : ___ 
Кадастр номеры: 

1.  
2. 
3. 
4. 
5.  
6. 

7. 

8. 

Хокукка ия булучы): 
Хокук дәүләт теркәве номеры һәм датасы: 
Өлешле төзелештә катнашу шартнамәләре: 
Суд тәртибендә белдерелгән таләпләр хокуклары: 
Теркәлгән хокукка карата каршылыклар турында белешмәләр: 
Күчемсез милек объектын тартып алу турында мәгълүматлар 
"дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны: 
Шәхси заттан башка дәүләт теркәве мөмкинлеге турында белешмәләр 
Хокук иясенең яисә аның законлы вәкиленең катнашуы: 
Хокукый дәвамчанлык һәм керү турында мәгълүматлар, әмма түгел 
дәүләт теркәве үткәрү турында каралган гаризалар 
хокук (күчеш, туктату хокукын), хокукларны чикләүне яисә 
күчемсез милек объекты йөкләмәсе, объектка карата алыш-бирешләр 
күчемсез милек: 
Килешүне, хокукны дәүләт теркәвенә алуны гамәлгә ашыру турында белешмәләр, 
закон нигезендә кирәксез хокукны чикләү өченчесенең ризалыгы 
органнар, затлар: 
Күчүне дәүләт теркәвенә алу мөмкинлеге турында белешмәләр, 
җир кишәрлегенә хокукны туктату, чикләү 
авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр: 

Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230101:415 

Барлык листовкалар: ___ 

1.1. Денисова Оксана Александровна 
2.1. Милек, № 16:20:230101:415-16/016/2017-3 2017 елның 11 маеннан 
теркәлмәгән 
теркәлмәгән 
мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

9. мәгълүматлар юк 

10. мәгълүматлар юк 

11. 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 

Мөһер урыны 
имза 

ФГИС ЕГРН 
инициаллар, фамилия 



ФГИС ЕГРН 
хокукларны теркәү органының тулы исеме 

                                          Кисәк 1 
            Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
                  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 
күчемсез милек: 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 1Всего листов раздела 1 : ___ 
Кадастр номеры: 

Кадастр квартал номеры: 
Кадастр номеры бирелү датасы: 
Элегрәк бирелгән дәүләт хисап номеры: 
Адрес: 

16: 20: 230201 
14.10.2002 

Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230201: 38 

Барлык листовкалар: ___ 

мәгълүматлар юк 
җир кишәрлеге чикләрендә урнашкан юнәлешкә карата билгеләнгән. 
Ориентир почта адресы: Татарстан Республикасы, Зеленодольск муниципаль районы, 
Күгеш авыл җирлеге, Тугай авылы, Совет урамы 
2965 кв. м. 
308891.62 
мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

Мәйдан: 
Кадастр бәясе, сум.: 
Җир чикләрендә урнашкан кадастр номерлары 
күчемсез милек объектлары участоклары: 
Күчемсез милек объектларының кадастр номерлары 
күчемсез милек объекты барлыкка килде: 
Төзелгән күчемсез милек объектларының кадастр номерлары: мәгълүматлар юк 
Күчемсез милек объектын составына кертү турында 
мәгълүматлар 
 
Дәүләт регистраторы 

вазыйфаның тулы исеме 
Мөһер урыны 

имза 
ФГИС ЕГРН 

инициаллар, фамилия 



Кисәк 1 
Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 1Всего листов раздела 1 : ___ 
Кадастр номеры: 

Җирләрнең категориясе: 
Рөхсәт ителгән куллану төрләре: 
Кадастр инженеры турында мәгълүматлар: 
Урманнар, су объектлары һәм башка табигый объектлар турында 
белешмәләр 
 

Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230201: 38 

Барлык листовкалар: ___ 

Торак пунктлар җирләре 
Шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен 
мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

         җир участогының тулысынча яки тулысынча булмавы турында мәгълүматлар 
өлешчә махсус шартлар булган зона чикләрендә урнашкан 
территориядән яки объект территориясеннән файдалану 
мәдәни мирас 
Җир участогының урнашкан булуы турында мәгълүматлар 
махсус икътисадый зона чикләре, территорияләр 
алга киткән социаль-икътисадый үсеш зоналары 
Россия Федерациясендә территориаль үсеш, 
уен зонасы: 
Җир участогының урнашкан булуы турында мәгълүматлар 
аерым саклана торган табигать территориясе чикләре, 
аучылык биләмәләре, урманчылыклар, Урман парклары: 
Дәүләт үткәрү нәтиҗәләре турында белешмәләр 
җир күзәтчелеге: 
Җир кишәрлегенең чикләре турында белешмәләр 
проект расланган территорияләр 
территорияне ызанлау: 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 

Мөһер урыны 
имза 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

ФГИС ЕГРН 
инициаллар, фамилия 



Кисәк 1 
Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 1Всего листов раздела 1 : ___ 
Кадастр номеры: 

Шартлы җир кишәрлегенең номеры: 
Акт кабул итү һәм (яки) шартнамә төзү турында мәгълүматлар, 
күздә тоткан бирү нигезендә 
җир законнары белән башкарма орган тарафыннан җир 
кишәрлекләре бирү 
дәүләт хакимияте органы яисә җирле үзидарә органы 
дәүләт яисә муниципаль милектә булган җирле үзидарә 
органнарына субсидияләр бирү тәртибен раслау турында 
җир кишәрлеген муниципаль милеккә тапшыру турында 
: 
Җир участогының яки җир кишәрлегенең булуы турында мәгълүмат 
җир кишәрлекләре тартып алу турындагы карар нигезендә төзелгән 
җир кишәрлеге һәм (яки) анда урнашкан объект 
дәүләт яки муниципаль мөлкәт өчен күчемсез милек 
ихтыяҗ: 
Җир участогының җирләрдән барлыкка килүе турында мәгълүмат 
яки җир кишәрлеге, дәүләт милке 
алар аерылмадылар: 
ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы карамагындагы  
җир кишәрлекләре чикләре: 
Күчемсез милек объекты турында язылу статусы: 
Аерым билгеләр: 

Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230201: 38 

Барлык листовкалар: ___ 

мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

Күчемсез милек объекты турында мәгълүматлар "элек исәпкә алынган актуаль, актуаль" 
статусына ия" 
Җир кишәрлегенең чикләре җир таләпләре нигезендә билгеләнмәгән 
законнар. Бүлекне тутыру өчен кирәкле белешмәләр 3.1 юк. 
4 бүлекне тутыру өчен кирәкле мәгълүматлар юк. Мәгълүмат өчен кирәкле 
бүлек 4.1 тутырылмый. Бүлекне тутыру өчен кирәкле мәгълүматлар 4.2 
юк. 
Арсентьева Мария Владимировна 

ФГИС ЕГРН 
имза 

Мөһер урыны 
инициаллар, фамилия 

Өземтә алучы: 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 



Кисәк 2 
Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
   Теркәлгән хокуклар турында белешмәләр 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 2Всего листов раздела 2 : ___ 
Кадастр номеры: 

1. Хокукка ия булучы): 
2. 
3. 
4. 
5.  
6. 

7. 

8. 

Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230201: 38 

Барлык листовкалар: ___ 

9. 

10. 

11. 

Хокук дәүләт теркәве номеры һәм датасы: 
Күчемсез милек объектының хокукларын чикләү һәм йөкләве: 
: 
Суд тәртибендә белдерелгән таләпләр хокуклары: 
Теркәлгән хокукка карата каршылыклар турында белешмәләр: 
Күчемсез милек объектын тартып алу турында мәгълүматлар 
    

 
Шәхси заттан башка дәүләт теркәве мөмкинлеге турында белешмәләр 
Хокук иясенең яисә аның законлы вәкиленең катнашуы: 
Хокукый дәвамчанлык һәм керү турында мәгълүматлар, әмма түгел 
дәүләт теркәве үткәрү турында каралган гаризалар 
хокук (күчеш, хокук туктату), илиданные хокук чикләүләре юк 
күчемсез милек объекты йөкләмәсе, объектка карата алыш-бирешләр 
күчемсез милек: 
Килешүне, хокукны дәүләт теркәвенә алуны гамәлгә ашыру турында белешмәләр, 
закон нигезендә тиешле хокуктан башка чикләүләр килешү нигезендә Һәръеллык өчтән бере юк 
органнар, затлар: 
Күчүне дәүләт теркәвенә алу мөмкинлеге турында белешмәләр, 
җир кишәрлегенә хокукны туктату, чикләү 
авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр: 

     Зеленодольск муниципаль районы муниципаль берәмлеге 
     ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАКОНЫ 
2.1. Милек, № 16-16-22/016/2011-157 2011 елның 18 февраленнән 
теркәлмәгән 
теркәлмәгән 
мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

1.1. 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 

Мөһер урыны 
имза 

ФГИС ЕГРН 
инициаллар, фамилия 



ФГИС ЕГРН 
хокукларны теркәү органының тулы исеме 

                                          Кисәк 1 
            Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
                  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 
 
күчемсез милек: 
Җир 

(күчемсез милек объекты төре) 
Лист № ___ Раздела 1Всего листов раздела 1 : ___ 
13.02.2019 № 99/2019/244891344 
Кадастр номеры: 

Кадастр квартал номеры: 
Кадастр номеры бирелү датасы: 
Элегрәк бирелгән дәүләт хисап номеры: 
Адрес: 

16: 20: 230201 
14.10.2002 

Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230201: 41 

Барлык листовкалар: ___ 

мәгълүматлар юк 
җир кишәрлеге чикләрендә урнашкан юнәлешкә карата билгеләнгән. 
Ориентир почта адресы: Татарстан Республикасы, Зеленодольск муниципаль районы, 
Күгеш авыл җирлеге, Тугай авылы, Совет урамы, 41 нче йорт 
4318 кв. м. 
449854.45 
16: 20: 230201: 110 

мәгълүматлар юк 

Мәйдан: 
Кадастр бәясе, сум.: 
Җир чикләрендә урнашкан кадастр номерлары 
күчемсез милек объектлары участоклары: 
Күчемсез милек объектларының кадастр номерлары 
күчемсез милек объекты барлыкка килде: 
Төзелгән күчемсез милек объектларының кадастр номерлары: мәгълүматлар юк 
Күчемсез милек объектын составына кертү турында 
мәгълүматлар 
 
Дәүләт регистраторы 

вазыйфаның тулы исеме 
Мөһер урыны 

имза 
ФГИС ЕГРН 

инициаллар, фамилия 



Кисәк 1 
Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 1Всего листов раздела 1 : ___ 
Кадастр номеры: 

Җирләрнең категориясе: 
Рөхсәт ителгән куллану төрләре: 
Кадастр инженеры турында мәгълүматлар: 
Урманнар, су объектлары һәм башка табигый объектлар турында 
белешмәләр 
а: 

Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230201: 41 

Барлык листовкалар: ___ 

Торак пунктлар җирләре 
Шәхси ярдәмче хуҗалык 
мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

         җир участогының тулысынча яки тулысынча булмавы турында мәгълүматлар 
өлешчә махсус шартлар булган зона чикләрендә урнашкан 
территориядән яки объект территориясеннән файдалану 
мәдәни мирас 
Җир участогының урнашкан булуы турында мәгълүматлар 
махсус икътисадый зона чикләре, территорияләр 
алга киткән социаль-икътисадый үсеш зоналары 
Россия Федерациясендә территориаль үсеш, 
уен зонасы: 
Җир участогының урнашкан булуы турында мәгълүматлар 
аерым саклана торган табигать территориясе чикләре, 
аучылык биләмәләре, урманчылыклар, Урман парклары: 
Дәүләт үткәрү нәтиҗәләре турында белешмәләр 
җир күзәтчелеге: 
Җир кишәрлегенең чикләре турында белешмәләр 
проект расланган территорияләр 
территорияне ызанлау: 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 

Мөһер урыны 
имза 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

ФГИС ЕГРН 
инициаллар, фамилия 



Кисәк 1 
Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 1Всего листов раздела 1 : ___ 
    Кадастр номеры: 

Шартлы җир кишәрлегенең номеры: 
Акт кабул итү һәм (яки) шартнамә төзү турында мәгълүматлар, 
күздә тоткан бирү нигезендә 
җир законнары белән башкарма орган тарафыннан җир 
кишәрлекләре бирү 
дәүләт хакимияте органы яисә җирле үзидарә органы 
дәүләт яисә муниципаль милектә булган җирле үзидарә 
органнарына субсидияләр бирү тәртибен раслау турында 
җир кишәрлеген муниципаль милеккә тапшыру турында 
: 
Җир участогының яки җир кишәрлегенең булуы турында мәгълүмат 
җир кишәрлекләре тартып алу турындагы карар нигезендә төзелгән 
җир кишәрлеге һәм (яки) анда урнашкан объект 
дәүләт яки муниципаль мөлкәт өчен күчемсез милек 
ихтыяҗ: 
Җир участогының җирләрдән барлыкка килүе турында мәгълүмат 
яки җир кишәрлеге, дәүләт милке 
алар аерылмадылар: 
ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы карамагындагы  
җир кишәрлекләре чикләре: 
Күчемсез милек объекты турында язылу статусы: 
Аерым билгеләр: 

Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230201: 41 

Барлык листовкалар: ___ 

мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

Күчемсез милек объекты турында мәгълүматлар "элек исәпкә алынган актуаль, актуаль" 
статусына ия" 
Җир кишәрлегенең чикләре җир таләпләре нигезендә билгеләнмәгән 
законнар. Рөхсәт ителгән куллану төрләре турында мәгълүматлар статуска ия 
"Актуаль теркәлмәгән». Хокук (чикләү, объектны йөкләү 
күчемсез милек) теркәлгән әлеге күчемсез милек төрләре белән разрешенного 
торак төзелешенең башка төрләре өчен «куллану. Тутыру өчен кирәкле мәгълүматлар 
3.1 кисәк юк. 

Арсентьева Мария Владимировна 

ФГИС ЕГРН 
имза 

Мөһер урыны 
инициаллар, фамилия 

Өземтә алучы: 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 



Кисәк 2 
Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
   Теркәлгән хокуклар турында белешмәләр 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 2Всего листов раздела 2 : ___ 
Кадастр номеры: 

1.  
2. 
3. 
4. 
5.  
6. 

7. 

8. 

Хокукка ия булучы): 
Хокук дәүләт теркәве номеры һәм датасы: 
Күчемсез милек объектының хокукларын чикләү һәм йөкләве: 
Өлешле төзелештә катнашу шартнамәләре: 
Суд тәртибендә белдерелгән таләпләр хокуклары: 
Теркәлгән хокукка карата каршылыклар турында белешмәләр: 
Күчемсез милек объектын тартып алу турында мәгълүматлар 
"дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны: 
Шәхси заттан башка дәүләт теркәве мөмкинлеге турында белешмәләр 
Хокук иясенең яисә аның законлы вәкиленең катнашуы: 
Хокукый дәвамчанлык һәм керү турында мәгълүматлар, әмма түгел 
дәүләт теркәве үткәрү турында каралган гаризалар 
хокук (күчеш, туктату хокукын), хокукларны чикләүне яисә 
күчемсез милек объекты йөкләмәсе, объектка карата алыш-бирешләр 
күчемсез милек: 
Килешүне, хокукны дәүләт теркәвенә алуны гамәлгә ашыру турында белешмәләр, 
закон нигезендә кирәксез хокукны чикләү өченчесенең ризалыгы 
органнар, затлар: 
Күчүне дәүләт теркәвенә алу мөмкинлеге турында белешмәләр, 
җир кишәрлегенә хокукны туктату, чикләү 
авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр: 

Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230201: 41 

Барлык листовкалар: ___ 

1.1. Җәләлетдинова Гөлүсә Хәерҗан Кызы 
2.1. Милек, № 16-16-22/072/2013-147 2013 елның 23 декабреннән 
теркәлмәгән 
теркәлмәгән 
мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

9. мәгълүматлар юк 

10. мәгълүматлар юк 

11. 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 

Мөһер урыны 
имза 

ФГИС ЕГРН 
инициаллар, фамилия 



ФГИС ЕГРН 
хокукларны теркәү органының тулы исеме 

                                          Кисәк 1 
            Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
                  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 
күчемсез милек: 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 1Всего листов раздела 1 : ___ 
Кадастр номеры: 

Кадастр квартал номеры: 
Кадастр номеры бирелү датасы: 
Элегрәк бирелгән дәүләт хисап номеры: 
Адрес: 

16: 20: 230201 
14.10.2002 

Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230201: 47 

Барлык листовкалар: ___ 

мәгълүматлар юк 
җир кишәрлеге чикләрендә урнашкан юнәлешкә карата билгеләнгән. 
Ориентир почта адресы: Татарстан Республикасы, Зеленодольск муниципаль районы, 
Күгеш авыл җирлеге, Тугай авылы, К. Маркс урамы 
2729 кв. м. 
284341.6 
мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

Мәйдан: 
Кадастр бәясе, сум.: 
Җир чикләрендә урнашкан кадастр номерлары 
күчемсез милек объектлары участоклары: 
Күчемсез милек объектларының кадастр номерлары 
күчемсез милек объекты барлыкка килде: 
Төзелгән күчемсез милек объектларының кадастр номерлары: мәгълүматлар юк 
Күчемсез милек объектын составына кертү турында 
мәгълүматлар 
 
Дәүләт регистраторы 

вазыйфаның тулы исеме 
Мөһер урыны 

имза 
ФГИС ЕГРН 

инициаллар, фамилия 



Кисәк 1 
Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 1Всего листов раздела 1 : ___ 
Кадастр номеры: 

Җирләрнең категориясе: 
Рөхсәт ителгән куллану төрләре: 
Кадастр инженеры турында мәгълүматлар: 
Урманнар, су объектлары һәм башка табигый объектлар турында 
белешмәләр 
 

Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230201: 47 

Барлык листовкалар: ___ 

Торак пунктлар җирләре 
Шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен 
мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

         җир участогының тулысынча яки тулысынча булмавы турында мәгълүматлар 
өлешчә махсус шартлар булган зона чикләрендә урнашкан 
территориядән яки объект территориясеннән файдалану 
мәдәни мирас 
Җир участогының урнашкан булуы турында мәгълүматлар 
махсус икътисадый зона чикләре, территорияләр 
алга киткән социаль-икътисадый үсеш зоналары 
Россия Федерациясендә территориаль үсеш, 
уен зонасы: 
Җир участогының урнашкан булуы турында мәгълүматлар 
аерым саклана торган табигать территориясе чикләре, 
аучылык биләмәләре, урманчылыклар, Урман парклары: 
Дәүләт үткәрү нәтиҗәләре турында белешмәләр 
җир күзәтчелеге: 
Җир кишәрлегенең чикләре турында белешмәләр 
проект расланган территорияләр 
территорияне ызанлау: 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 

Мөһер урыны 
имза 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

ФГИС ЕГРН 
инициаллар, фамилия 



Кисәк 1 
Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 1Всего листов раздела 1 : ___ 
Кадастр номеры: 

Шартлы җир кишәрлегенең номеры: 
Акт кабул итү һәм (яки) шартнамә төзү турында мәгълүматлар, 
күздә тоткан бирү нигезендә 
җир законнары белән башкарма орган тарафыннан җир 
кишәрлекләре бирү 
дәүләт хакимияте органы яисә җирле үзидарә органы 
дәүләт яисә муниципаль милектә булган җирле үзидарә 
органнарына субсидияләр бирү тәртибен раслау турында 
җир кишәрлеген муниципаль милеккә тапшыру турында 
: 
Җир участогының яки җир кишәрлегенең булуы турында мәгълүмат 
җир кишәрлекләре тартып алу турындагы карар нигезендә төзелгән 
җир кишәрлеге һәм (яки) анда урнашкан объект 
дәүләт яки муниципаль мөлкәт өчен күчемсез милек 
ихтыяҗ: 
Җир участогының җирләрдән барлыкка килүе турында мәгълүмат 
яки җир кишәрлеге, дәүләт милке 
алар аерылмадылар: 
ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы карамагындагы  
җир кишәрлекләре чикләре: 
Күчемсез милек объекты турында язылу статусы: 
Аерым билгеләр: 

Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230201: 47 

Барлык листовкалар: ___ 

мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

Күчемсез милек объекты турында мәгълүматлар "элек исәпкә алынган актуаль, актуаль" 
статусына ия" 
Җир кишәрлегенең чикләре җир таләпләре нигезендә билгеләнмәгән 
законнар. 2 бүлекне тутыру өчен кирәкле мәгълүматлар юк. Мәгълүмат 
бүлекне тутыру өчен кирәкле 3.1 юк. 
Арсентьева Мария Владимировна 

ФГИС ЕГРН 
имза 

Мөһер урыны 
инициаллар, фамилия 

Өземтә алучы: 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 



ФГИС ЕГРН 
хокукларны теркәү органының тулы исеме 

Кисәк 1 
                                Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
                                     Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 
Нигезендә запроса нче 07.12.2018 г., кергән карау өчен 08.12.2018 г., хәбәр итәбез, мәгълүматлар нигезендә бердәм дәүләт күчемсез милек реестрын: 
Җир 

(күчемсез милек объекты төре) 
Лист № ___ Раздела 1 
08.12.2018 № 99/2018/227850515 
Кадастр номеры: 

Кадастр квартал номеры: 
Кадастр номеры бирелү датасы: 
Элегрәк бирелгән дәүләт хисап номеры: 
Адрес: 

Мәйдан: 
Кадастр бәясе, сум.: 

Всего листов раздела 1 : ___ Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230401:115 

16: 20: 230401 
2006 елның 29 июне 
мәгълүматлар юк 

Барлык листовкалар: ___ 

җир кишәрлеге чикләрендә урнашкан юнәлешкә карата билгеләнгән. 
Ориентир почта адресы: Татарстан Республикасы, Зеленодольск муниципаль районы, СХПК ис. Вахитов 
717988 +/- 1483кв. м 
495411.72 
мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

Күчемсез милек объектларының җир кишәрлеге чикләрендә урнашкан кадастр номерлары: 
Күчемсез милек объекты төзелгән күчемсез милек объектларының кадастр номерлары: 
Төзелгән күчемсез милек объектларының кадастр номерлары: 
Күчемсез милек объектын предприятие составына милек комплексы буларак кертү турында 

мәгълүматлар: 
Дәүләт регистраторы 

вазыйфаның тулы исеме 
ФГИС ЕГРН 

имза 
Мөһер урыны 

Кисәк 1 
Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 

инициаллар, фамилия 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 1 
08.12.2018 № 99/2018/227850515 
Кадастр номеры: 

Җирләрнең категориясе: 
Рөхсәт ителгән куллану төрләре: 
Кадастр инженеры турында мәгълүматлар: 

Всего листов раздела 1 : ___ Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230401:115 

Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр 
авыл хуҗалыгы җитештерүен оештыру 
мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

Барлык листовкалар: ___ 

Чикләрендә урнашкан урманнар, су объектлары һәм башка табигать объектлары турында 

белешмәләр 
җир: 
Җир участогының тулысынча яки өлешчә с зонасы чикләрендә урнашуы турында мәгълүмат 
мәдәни мирас объекты территориясенең яисә территориясенең аерым шартлары 
Җир участогының махсус икътисадый зона чикләрендә урнашуы турында мәгълүмат, 



алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләре, территориаль үсеш зоналары 
Россия Федерациясендә, уен зоналары: 
Җир участогының аеруча саклана торган табигать чикләрендә урнашуы турында мәгълүмат 
территорияләр, аучылык биләмәләре, урманчылыклар, Урман парклары: 
Дәүләт җир күзәтчелеге үткәрү нәтиҗәләре турында мәгълүмат: 
Җир кишәрлегенең территория чикләрендә урнашуы турында мәгълүматлар 
территорияне межалау проекты расланды: 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 

Мөһер урыны 
Кисәк 1 

Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

ФГИС ЕГРН 
имза инициаллар, фамилия 

Лист № ___ Раздела 1 
08.12.2018 № 99/2018/227850515 
Кадастр номеры: 

Шартлы җир кишәрлегенең номеры: 

Всего листов раздела 1 : ___ Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230401:115 

мәгълүматлар юк 

Барлык листовкалар: ___ 

Документ кабул итү һәм (яки) шартнамә төзү турында вданные бирүне күздә тота торган мәгълүматлар юк 
дәүләт хакимиятенең башкарма органы җир законнары нигезендә яисә 
дәүләт яисә муниципаль милектә булган җирле үзидарә органы тарафыннан 
социаль файдаланудагы наемга йорт төзү өчен җир кишәрлеге бирү яки 
наемный йорты коммерция куллану: 
Җир участогының яки җир кишәрлекләренең карар нигезендә төзелүе турында мәгълүмат 
җир кишәрлеген һәм (яки) анда урнашкан күчемсез милек объектын алу турында 
дәүләт яисә муниципаль ихтыяҗлар: 
Җир участогының җирләрдән яки җир участогыннан барлыкка килүе турында 
мәгълүмат, 
дәүләт милке чикләнмәгән: 
Җир кишәрлекләре чикләре турындагы бәхәсләр турында мәгълүматлар: 
Күчемсез милек объекты турында язылу 

статусы: 
Аерым билгеләр: 

Өземтә алучы: 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 

Мөһер урыны 
имза 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 
Күчемсез милек объекты турында мәгълүматлар "элек исәпкә алынган актуаль, 

актуаль" статусына ия" 
2 бүлекне тутыру өчен кирәкле мәгълүматлар юк.Бүлекне тутыру өчен кирәкле белешмәләр 3.1 юк.Кирәкле мәгълүматлар 
4 бүлекне тутыру өчен юк. 
Арсентьева Мария Владимировна 

ФГИС ЕГРН 
инициаллар, фамилия 



ФГИС ЕГРН 
хокукларны теркәү органының тулы исеме 

Кисәк 1 
                                Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
                                     Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 
Нигезендә запроса нче 07.12.2018 г., кергән карау өчен 08.12.2018 г., хәбәр итәбез, мәгълүматлар нигезендә бердәм дәүләт күчемсез милек реестрын: 
Җир 

(күчемсез милек объекты төре) 
Лист № ___ Раздела 1 
08.12.2018 № 99/2018/227850162 
Кадастр номеры: 

Кадастр квартал номеры: 
Кадастр номеры бирелү датасы: 
Элегрәк бирелгән дәүләт хисап номеры: 
Адрес: 

Мәйдан: 
Кадастр бәясе, сум.: 

Всего листов раздела 1 : ___ Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230501: 70 

16: 20: 230501 
2006 елның 29 июне 
мәгълүматлар юк 

Барлык листовкалар: ___ 

җир кишәрлеге чикләрендә урнашкан юнәлешкә карата билгеләнгән. 
Ориентир почта адресы: Татарстан Республикасы, Зеленодольск муниципаль районы, СХПК ис. Вахитов 
187684 +/- 758кв. м 
247742.88 
мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

Күчемсез милек объектларының җир кишәрлеге чикләрендә урнашкан кадастр номерлары: 
Күчемсез милек объекты төзелгән күчемсез милек объектларының кадастр номерлары: 
Төзелгән күчемсез милек объектларының кадастр номерлары: 
Күчемсез милек объектын предприятие составына милек комплексы буларак кертү турында 

мәгълүматлар: 
Дәүләт регистраторы 

вазыйфаның тулы исеме 
ФГИС ЕГРН 

имза 
Мөһер урыны 

Кисәк 1 
Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 

инициаллар, фамилия 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

Лист № ___ Раздела 1 
08.12.2018 № 99/2018/227850162 
Кадастр номеры: 

Җирләрнең категориясе: 
Рөхсәт ителгән куллану төрләре: 
Кадастр инженеры турында мәгълүматлар: 

Всего листов раздела 1 : ___ Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230501: 70 

Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр 
авыл хуҗалыгы җитештерүен оештыру 
мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 

Барлык листовкалар: ___ 

Чикләрендә урнашкан урманнар, су объектлары һәм башка табигать объектлары турында 

белешмәләр 
җир: 
Җир участогының тулысынча яки өлешчә с зонасы чикләрендә урнашуы турында мәгълүмат 
мәдәни мирас объекты территориясенең яисә территориясенең аерым шартлары 
Җир участогының махсус икътисадый зона чикләрендә урнашуы турында мәгълүмат, 



алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләре, территориаль үсеш зоналары Россия Федерациясендә, уен зоналары: 

Җир участогының аеруча саклана торган табигать чикләрендә урнашуы турында мәгълүмат 
территорияләр, аучылык биләмәләре, урманчылыклар, Урман парклары: 
Дәүләт җир күзәтчелеге үткәрү нәтиҗәләре турында мәгълүмат: 
Җир кишәрлегенең территория чикләрендә урнашуы турында мәгълүматлар 
территорияне межалау проекты расланды: 
Дәүләт регистраторы 

вазыйфаның тулы исеме 
Мөһер урыны 

Кисәк 1 Күчемсез милек объекты турында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә 
  Күчемсез милек объектының характеристикалары турында мәгълүматлар 

Җир 
(күчемсез милек объекты төре) 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 

ФГИС ЕГРН 
имза инициаллар, фамилия 

Лист № ___ Раздела 1 
08.12.2018 № 99/2018/227850162 
Кадастр номеры: 

Шартлы җир кишәрлегенең номеры: 

Всего листов раздела 1 : ___ Барлыгы бүлекләр: ___ 

16: 20: 230501: 70 
мәгълүматлар юк 

Барлык листовкалар: ___ 

Документ кабул итү һәм (яки) шартнамә төзү турында вданные бирүне күздә тота торган мәгълүматлар юк 
дәүләт хакимиятенең башкарма органы җир законнары нигезендә яисә 
дәүләт яисә муниципаль милектә булган җирле үзидарә органы тарафыннан 
социаль файдаланудагы наемга йорт төзү өчен җир кишәрлеге бирү яки 
наемный йорты коммерция куллану: 
Җир участогының яки җир кишәрлекләренең карар нигезендә төзелүе турында мәгълүмат 
җир кишәрлеген һәм (яки) анда урнашкан күчемсез милек объектын алу турында 
дәүләт яисә муниципаль ихтыяҗлар: 
Җир участогының җирләрдән яки җир участогыннан барлыкка килүе турында 

мәгълүмат, 
дәүләт милке чикләнмәгән: 
Җир кишәрлекләре чикләре турындагы бәхәсләр турында мәгълүматлар: 
Күчемсез милек объекты турында язылу 
статусы: 

Аерым билгеләр: 
Өземтә алучы: 

Дәүләт регистраторы 
вазыйфаның тулы исеме 

Мөһер урыны 
имза 

мәгълүматлар юк 

мәгълүматлар юк 
мәгълүматлар юк 
Күчемсез милек объекты турында мәгълүматлар "элек исәпкә алынган актуаль, 

актуаль" статусына ия" 2 бүлекне тутыру өчен кирәкле мәгълүматлар юк.Бүлекне тутыру өчен кирәкле белешмәләр 3.1 юк.Кирәкле мәгълүматлар 
4 бүлекне тутыру өчен юк. 

Арсентьева Мария Владимировна 

ФГИС ЕГРН 
инициаллар, фамилия 



 


