
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ УРТА БАЛТАЙ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

 

КАРАРЫ 

2019 ел 24 июнь                                                                      № 140 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Урта Балтай авыл җирлеге 

генераль планын раслау турында 

 

 

Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 24нче статьясы нигезендҽ, 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Урта Балтай авыл җирлеге Советы 

карар итте: 

1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Урта Балтай авыл җирлеге 

генераль планын раслау турында генераль планын расларга. 

2.Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълҥмат рҽсми порталында 

һҽм Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының рҽсми сайтында җирлек 

бҥлегендҽ бастырып чыгарырга. 

3.Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥз ҿстемдҽ калдырам. 

 

Урта Балтай  

авыл җирлеге башлыгы                                                                            Р. Р. Хәбибуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 
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ПРОЕКТНЫҢ СОСТАВЫ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ УРТА БАЛТАЙ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ СОСТАВЫНДА ЭШЛҼНДЕ: 

 

РАСЛАНА ТОРГАН ҾЛЕШ 

 

ТЕКСТ МАТЕРИАЛЛАРЫ: 

№  Исеме Том 

1 Территориаль планлаштыру турында нигезлҽмҽлҽр 1 

 

График материаллар 

 

битнең 

№  
Исеме Том Масштаб 

1 
Җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру картасы 

2 1:10 000 

2 Җирлекнең функциональ зоналары картасы 2 1:10 000 

3 Торак пунктлар чиклҽре картасы 2 1:10 000 

 

Кушымта 

 

№  Исеме Том 

1 Торак пунктлар чиклҽре турында мҽгълҥмат ‒ 

 

Генераль планны нигезлҽҥ буенча материаллар 

 

Текст материаллары: 

№  Исеме Том 

1 Аңлатма 3 

 

График  материалар: 

 

битнең 

№  

Исеме 
Том Масштаб 

1 
Җирлек территориясен заманча куллану картасы 

4 1:10 000 

2 
Территориядҽн файдалануның аерым шартлары булган 

зоналар чиклҽре картасы (хҽзерге хҽле) 
4 1:10 000 

3 
Территориядҽн файдалануның аерым шартлары булган 

зоналар чиклҽре картасы (проект тҽкъдиме) 
4 1:10 000 
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1. КЕРЕШ 

       Проектның заказ бирҥчесе- Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы  

Урта Балтай авылы җирлеге Башкарма комитеты  

Проектны эшлҽҥче- “Максима” җаваплылыгы чиклҽнгҽн җҽмгыяте. 

 

Проект 2040 елга кадҽр исҽплҽнгҽн вакытка ҽзерлҽнгҽн, тормышка ашыру этаплары 

билгелҽнмҽгҽн. 

 

1.1. Генераль план максатлары һҽм бурычлары 

 

Генераль планны эшлҽҥнең тҿп максатлары булып: 

- җирлекнең шҽһҽр тҿзелешен ҥстерҥ юнҽлешен билгелҽҥ һҽм тҽэмин итҥ;  

-    авыл җирлеген җирле дҽрҽҗҽдҽге шҽһҽр тҿзелеше документлары белҽн тҽэмин 

итҥ тора. 

Проектның бурычларына тҥбҽндҽгелҽр керҽ: 

-   авыл җирлеге территориясен комплекслы бҽялҽҥ; 

-   торак пунктларның чиклҽрен билгелҽҥ; 

- җирлек территориясен функциональ зоналаштыру, функциональ зоналар 

параметрларын билгелҽҥ; 

-   транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ; 

-   халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿлкҽсен ҥстерҥ.  

 

 

Урта Балтай  авыл җирлеге һҽм Апас муниципаль районы социаль- икътисади ҥсеш 

планнарын формалаштыру яки тҿзҽтмҽлҽр кертҥ, җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш 

кагыйдҽлҽрен ҽзерлҽҥ территорияне планлаштыру ҿчен нигез булып тора. 
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2. ТЕРРИТОРИАЛЬ ПЛАНЛАШТЫРУ ТУРЫНДА НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

2.1. Җирле, муниципаль район җирлеге, тҿбҽк, федераль ҽһҽмияттҽге объектларны 

урнаштыру ҿчен планлаштырыла торган тҿрлҽр, билгелҽҥ һҽм исемнҽре, аларның тҿп 

характеристикалары һҽм урнашу урыннары турында мҽгълҥматлар 

Таблица  1  

№  Тҿре 
Билгелҽнеше һҽм 

исеме 

Тҿп 

характеристика-

лары 

Урнашу урыны  
Функциональ 

зона 

Җирлекнең җирле ҽһҽмияттҽге объектлары 

1 Спорт объекты  Спорт залы 

проект куҽте- 162 

кв. м. идҽн 

мҽйданы 

Урта Балтай 

авылы 

кҥпфункцияле  

иҗтимагый-

эшлекле 

2 

Спорт объекты  

Спорт залы 

проект куҽте- 162 

кв. м. идҽн 

мҽйданы 

Югары Балтай 

авылы 

кҥпфункцияле  

иҗтимагый-

эшлекле 

3 

Спорт объекты  Яссылыклы 

корылмалар 
проект куҽте- 162 

кв. м.  

Урта Балтай 

авылы 

кҥпфункцияле  

иҗтимагый-

эшлекле 

4 

Спорт объекты  Яссылыклы 

корылмалар 
проект куҽте- 800 

кв. м.  
Шҽмҽк авылы 

кҥпфункцияле  

иҗтимагый-

эшлекле 

5 

Спорт объекты  Яссылыклы 

корылмалар 
проект куҽте- 364 

кв. м. 

Кече Бакырчы 

авылы 

кҥпфункцияле  

иҗтимагый-

эшлекле 

6 Махсус объект Зират (зурайту) 
Зураю мҽйданы – 

1,32 га 

Югары Балтай 

авылыннан 

кҿньякка 

зират 

7 Махсус объект Зират (зурайту) 

Зураю мҽйданы 

расширения – 

0,58 га 

Кече Бакырчы 

авылыннан 

ҿньякка 

зират 

Муниципаль районның җирле ҽһҽмияттҽге объектлары 

8 
Мҽгариф 

объекты 
Балалар бакчасы 

проект куҽте- – 10 

мест 
Шҽмҽк авылы 

кҥпфункцияле  

иҗтимагый-

эшлекле 

9 

Мҽгариф 

объекты 

Ҿстҽмҽ белем бирҥ 

учреждениелҽре 

проект егҽрлеге-

45 урын 
Урта Балтай 

авылы 

кҥпфункцияле  

иҗтимагый-

эшлекле 

10 

Мҽгариф 

объекты 

Ҿстҽмҽ белем бирҥ 

учреждениелҽре 

проект егҽрлеге-

20 урын 
Шҽмҽк авылы 

многофункцио-

нальная 

общественно-

деловая 

11 

Транспорт 

инфраструктура

сы объекты 

Урта Балтай  

авылы янында 

мҿгезле эре терлек 

фермасына керҥ 

юлы " автомобиль 

юлы» 

катлам-

асфальтобетон; 

категория-V; Урта Балтай 

авыл җирлеге 

транспорт 

инфраструктурас

ы 
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12 

Объект 

транспортной 

инфраструктур

ы 

Автомобильная 

дорога «Подъезд к 

д. Нижнее 

Балтаево» 

покрытие – 

асфальтобетон; 

категория – IV; 

протяженность – 

506 м 

Урта Балтай 

авыл җирлеге 

транспорт 

инфраструктурас

ы 

Региональ (республика) ҽһҽмияттҽге объектлар 

13 

транспорт 

инфраструктура

сы объекты 

Каратун – 

Чирмешҽн – Олы 

Подберезье « – 

Югары Балтай 

автомобиль юлы» 

катлам-

асфальтобетон; 

категория-IV; 

озынлыгы-907 м 

Урта Балтай 

авыл җирлеге 

Транспорт 

инфраструктурас

ы 
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2.2. Функциональ зоналар 

Таблица 2 

Зона исеме  

Зонаның функциональ 

билгелҽнеше 

 

Зона 

параметрлары  

Зонада рҿхсҽт 

ителгҽн җир 

кишҽрлеклҽрен 

куллануның 

мҿмкин булган 

тҿр кодлары * 

Шҽхси торак йортлар 

тҿзҥ зонасы 

- шҽхси торак тҿзелеше; 

- кечкенҽ территориялҽрне билҽп 

торучы һҽм торак тҿзелеше 

территориясендҽ урнашкан 

социаль, иҗтимагый һҽм эшлекле 

билгелҽнештҽге, инженерлык 

инфраструктурасы объектлары 

 

тҿп тҿзелеш 

катларының иң 

чик саны: 3 

(мансардны да 

кертеп); тҿзелеш 

коэффициенты: 0,3 

кадҽр 

2.1; 2.2; 2.3; 2.7; 

2.7.1; 12.0 

Торак пунктлардан 

читтҽ торак тҿзелеше 

зонасы 

- торак пунктлардан читтҽ 

урнашкан һҽм торак пунктлар 

чиклҽренҽ кертҥ кҥздҽ тотылмаган 

индивидуаль һҽм кҥпфатирлы 

торак тҿзелеше 

билгелҽнми 

(тҿзелешне ҥстерҥ 

рҿхсҽт ителми) 

– 

Кҥп функцияле 

иҗтимагый- эшлекле 

зона 

мҽдҽният, мҽгариф, спорт, 

сҽламҽтлек саклау, социаль 

тҽэмин итҥ, сҽҥдҽ, җҽмҽгать 

туклануы, кҿнкҥреш һҽм 

кунакханҽ хезмҽте кҥрсҽтҥ 

объектлары; административ, 

фҽнни- тикшеренҥ 

учреждениелҽре; гыйбадҽт 

биналары 

 

 

 

тҿп тҿзелеш 

катларының иң 

чик саны: 5 

(мансардны да 

кертеп); тҿп 

тҿзелешнең иң чик 

биеклеге: 20 метр, 

тҿзелеш 

коэффиценты- 1гҽ 

кадҽр. 

 

  

2.7; 2.7.1; 3.0; 

4.0; 5.1; 12.0 - 

12.1 

Гражданнарның 

коммерциягҽ карамаган 

бакчачылык, 

яшелчҽчелек һҽм дача 

берлҽшмҽлҽре зонасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- җилҽк- җимеш бакчалары; 

-  яшелчҽ бакчалары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тҿп тҿзелеш 

катларының иң 

чик саны: 3 

(мансардны да 

кертеп); тҿп 

тҿзелешнең иң чик 

биеклеге: 10 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1; 13.0; 13.1 - 

13.2 
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Авыл хуҗалыгы 

предприятиелҽренең 

һҽм авыл хуҗалыгын 

тҽэмин итҥ 

объектларының 

җитештерҥ зонасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- куркынычлылык дҽрҽҗҽсе IV 

һҽм V класслы булган авыл 

хуҗалыгы җитештерҥе 

объектлары; 

 

- санитар- саклау зонасы проектын 

эшлҽгҽндҽ һҽм җитештергҽндҽ, 

алдынгы технологик карарлардан 

файдалану шарты белҽн башка 

куркыныч класслы авыл 

хуҗалыгы җитештерҥе 

объектлары 

 

тҿзелеш 

коэффициенты: 0,8 

кадҽр 

 

 

 

 

 

 

1.7 - 1.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - авыл хуҗалыгын тҽэмин итҥ 

объектлары 

 

 

тҿзелеш 

коэффициенты: 0,6 

кадҽр 

 

Инженерлык 

инфраструктурасы һҽм 

коммуналь хезмҽт 

кҥрсҽтҥ зонасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- торак пунктларның электр, газ, 

җылылык, су белҽн тҽэмин итҥ, 

ташландык суларны агызу 

объектлары; 

 

- антенна- мачта корылмалары, 

элемтҽ объектлары; 

 

- гидротехник корылмалар; 

- магистраль торба 

ҥткҽргечлҽрдҽге объектлар; 

 

- янгын куркынычсызлыгын 

тҽэмин итҥ объектлары; 

 

- чҥп эшкҽртҥ предприятиелҽре; 

 

- карны саклау һҽм эшкҽртҥ 

объектлары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

билгелҽнми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1; 3.9.1; 6.7 - 

6.8; 7.5; 11.3; 

12.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт 

инфраструктурасы 

зонасы 

 

 

 

- каты ҿслекле автомобиль 

юллары; 

- вокзаллар, автомобиль 

транспорты станциялҽре; 

- автомобильлҽргҽ ягулык салу 

станциялҽре 

- автотранспортка хезмҽт кҥрсҽтҥ, 

юл буе сервисы объектлары 

билгелҽнми 

 

 

 

 

2.7.1; 4.9; 4.9.1; 

5.4; 7.1 - 7.4; 

12.0 
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- транспортны саклау объектлары; 

- тимер юл вокзаллары һҽм 

станциялҽр; 

- причаллар, Пристань, елга 

вокзаллары; 

- аэропортлар, аэродромнар, очып 

китҥ- утыру полосалары һҽм 

мҽйданчыклар 

Махсус билгелҽнештҽге 

зона 

 

 

 

 

 

 

 

 

- зиратлар; 

- биотермик чокырлар; 

- ҥлҽт базлары; 

- каты коммуналь калдыклар 

полигоннары һҽм чҥплеклҽр 

 

 

 

 

 

билгелҽнми 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 

 

 

 

 

 

 

Зиратлар зонасы 

 

- зиратлар 

 

билгелҽнми 

 
12.1 

Торак пунктларны 

яшеллҽндерҥ зонасы 

 

 

 

 

 

- торак пунктларда ҥзе чҽчелҽ 

торган яшел ҥсентелҽр; 

- гомуми файдаланудагы 

яшеллҽндерелгҽн территориялҽр 

 

 

яшеллҽндерҥнең 

минималь 

дҽрҽҗҽсе: 65 % 

 

 

 

 

12.0 

Авыл хуҗалыгы 

җирлҽре зонасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- авыл хуҗалыгы җирлҽре; 

- җҽйге лагерьлар, терлеклҽр ҿчен 

каралмалар;  

- авыл хуҗалыгы җирлҽре 

территориясендҽге ҿслекле 

автомобиль юллары;  

- кыр юллары 

 

 

 

 

 

 

 

билгелҽнми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1; 1.19 – 1.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урманнар, башка 

ҥсемлеклҽр зонасы 

 

 

 

 

 

 

- урманнар; 

- кисемнҽр; 

- торак пунктлардан читтҽ куак 

ҥсемлеклҽре; 

- урманнар территориясендҽ юл 

аркылы чыгу урыны булган 

автомобиль юллары;  

- урман юллары 

 

билгелҽнми 

 

 

 

 

 

 

1.17; 10.0 

 

 

 

 

 

Акваториялар зонасы 

 

 

- ҿске су объектлары; 

- сазлыклар 

 

билгелҽнми 
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* Россия икътисадый ҥсеш министрлыгының 01. 09. 2014 елда чыккан № 540 “Җир 

кишҽрлеклҽреннҽн файдалану рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽренең классификаторын раслау 

турында” боерыгы (04.02.2019 ел, № 44 боерыгы редакциясендҽ) белҽн расланган җир 

кишҽрлеклҽреннҽн файдалану тҿрлҽре классификаторына ярашлы рҽвештҽ билгелҽнде. 

 

2.3. Планлаштырыла торган объектларны урнаштыру белҽн бҽйле рҽвештҽ мондый 

зоналарны билгелҽҥ талҽп ителгҽн очракта территориядҽн файдалануның аерым шартлары 

булган зоналарның характеристикасы 

 

Планлаштырыла торган объектларны урнаштыру белҽн бҽйле рҽвештҽ талҽп ителҽ торган 

территориялҽрне куллануның аерым шартлары булган зоналар турында белешмҽлҽр 3 нче 

таблицада китерелгҽн. 

Таблица 3 

Зона исеме 

 

 

Чыганакның исеме 

 

 

Зона кҥлҽме, м 

 

Автомобиль юлларының юл буйлары 

 

III- IV категорияле автомобиль юллары 

 

V категорияле автомобиль юллары 

 

50 

25 

 

Аерым шартлар булган зоналарның кҥлҽме һҽм конфигурациясе ҽлеге зоналарның 

проектларын эшлҽҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ аныкланырга мҿмкин. 

 

3. ТОРАК ПУНКТЛАР ЧИКЛҼРЕ 

 

Урта Балтай авыл җирлегенең расланган генераль планы булмау сҽбҽпле, торак 

пунктларның элек билгелҽнгҽн чиклҽре юк. ҽлеге проект нигезлҽмҽлҽрен тормышка ашыру 

максатыннан җирлек составына керҥче торак пунктларның чиклҽрен билгелҽҥ талҽп ителҽ.  

Торак пунктлар территориялҽренең гамҽлдҽге чиклҽре һҽм торак пунктларның 

билгелҽнгҽн чиклҽре ҽлеге проектның график материаллары составында торак пунктлар 

чиклҽре картасында кҥрсҽтелгҽн. 

 

Ҽлеге проект нигезлҽмҽлҽрен тормышка ашыру ҿчен урта балтай авылы һҽм тҥбҽн 

балтай авылларының территориялҽре чиклҽрен ҥзгҽртҥ талҽп ителҽ. Кече Бакырчы авылы, 

Югары Балтай авылы һҽм Шҽмҽк авылы территориялҽре чиклҽрен ҥзгҽртҥ кҥздҽ 

тотылмый. 

Торак пунктларның территориялҽре чиклҽрен ҥзгҽртҥ кҥздҽ тотылган территориялҽр 

участоклары 4 нче таблицада һҽм торак пунктлар чиклҽре картасында тҽкъдим ителгҽн 

Таблица 4 

Торак пункт 
картада участк 

номеры 
мҽйдан, га 

Урта Балтай авылы 
1 -5,744 

2 +3,9 

Тҥбҽн Балтай авылы 3 -4,111 
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

УРТА БАЛТАЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ  

 

 

ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬ ПЛАННЫ НИГЕЗЛҼҤ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР 

 

 

3 Том 

 

Аңлатма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 ел 
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2.9.9. Янгын куркынычсызлыгы     

Ошибка! Закладка не определена. 
3. ТОРАК ПУНКТЛАР ЧИКЛҼРЕ ................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

3.1. Торак пунктларның территориялҽре чиклҽрен ҥзгҽртҥне нигезлҽҥОшибка! Закладка не определена. 

3.2. Торак пунктлар территориялҽре чиклҽреннҽн тҿшереп калдырыла торган торак пунктлар 

территориялҽре чиклҽренҽ кертелҽ торган җир кишҽрлеклҽре исемлегеОшибка! Закладка не определена. 

4. МҼДҼНИ МИРАС ОБЪЕКТЛАРЫ ............................................ Ошибка! Закладка не определена. 

5. АЕРУЧА САКЛАНА ТОРГАН ТАБИГЫЙ ТЕРРИТОРИЯЛҼРОшибка! Закладка не определена. 

6. ТЕРРИТОРИЯНЕ МАХСУС КУЛЛАНУ ШАРТЛАРЫ БУЛГАН ЗОНАЛАРОшибка! Закладка не определена. 

7. ТАБИГАТЬ ШАРТЛАРЫ ҺҼМ ЭКОЛОГИК ХҼЛ .................. Ошибка! Закладка не определена. 

7.1. Табигать шартлары һҽм ресурслары ................................... Ошибка! Закладка не определена. 

7.1.1. Рельеф   

Ошибка! Закладка не определена. 
7.1.2. Файдалы казылмалар    

Ошибка! Закладка не определена. 
7.1.3. Гидрогеологик шартлар    

43 

7.1.4. Ҿске һҽм җир асты сулары    

Ошибка! Закладка не определена. 
7.1.5. Климатик характеристика    

Ошибка! Закладка не определена. 
7.1.6. Инженер- геологик шартлар    

Ошибка! Закладка не определена. 
7.1.7. Ландшафт, туфрак катламы, ҥсемлеклҽр    

Ошибка! Закладка не определена. 
7.2. Ҽйлҽнҽ-тирҽлекнең торышын бҽялҽҥ ................................. Ошибка! Закладка не определена. 

7.2.1. Атмосфера һавасының торышы    

Ошибка! Закладка не определена. 
7.2.2. Су ресурсларының торышы    

Ошибка! Закладка не определена. 
7.2.3. Туфрак катламы, җир ресурсларының торышы                                                                             

Ошибка! Закладка не определена. 
7.2.4. Җитештерҥ һҽм куллану калдыклары, биологик калдыклар    

Ошибка! Закладка не определена. 
7.2.5. Физик факторлар йогынтысы    

Ошибка! Закладка не определена. 
7.2.6. Яшел ҥсентелҽр торышы    

Ошибка! Закладка не определена. 
7.3. Экологик хҽлне оптимальлҽштерҥ чаралары ..................... Ошибка! Закладка не определена. 

8. ТАБИГЫЙ ҺҼМ ТЕХНОГЕН ХАРАКТЕРДАГЫ ГАДҼТТҼН ТЫШ ХҼЛЛҼР БАРЛЫККА 

КИЛҤ ФАКТОРЛАРЫНЫҢ ИСЕМЛЕГЕ ҺҼМ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫОшибка! Закладка не определена. 

8.1. Җирлек территориясенҽ йогынты ясарга мҿмкин булган табигый характердагы гадҽттҽн 

тыш хҽллҽр чыганаклары исемлеге ........................................... Ошибка! Закладка не определена. 

8.2. Авыл җирлеге территориясендҽ, шулай ук җирлек территориясендҽ техноген характердагы 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр чыганаклары исемлеге ........................... Ошибка! Закладка не определена. 

8.3. Җирлек территориясендҽ биологик- социаль характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

чыганаклары исемлеге ................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

8.4. Янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ буенча чаралар исемлегеОшибка! Закладка не определена. 

9. ТҾП ТЕХНИК- ИКЪТИСАДИ КҤРСҼТКЕЧЛҼР .............................................................................59 
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ПРОЕКТНЫҢ СОСТАВЫ 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Урта Балтай  авыл җирлегенең 

генераль планы тҥбҽндҽге составта эшлҽнде: 

Расланган ҿлеш 

 

Текст материаллары:  

 

№ п/п Исеме Томы 

1 Территориаль планлаштыру турында нигезлҽмҽлҽр 1 

 

График материаллар: 

 

бит № Исеме Томы Масштабы 

1 
Җирлекнең җирле ҽһҽмияттҽге объектларын урнаштыру 

буенча планлаштырылган картасы 
2 1:10 000 

2 Җирлекнең функциональ зоналары картасы 2 1:10 000 

3 Торак пункт чиклҽре картасы 2 1:10 000 

 

Кушымта 

 

№ п/п Исеме Томы 

1 Торак пункт чиклҽре турында мҽгълҥмат ‒ 

 

Генераль планны нигезлҽҥ буенча материаллар 

 

Текст материаллары:  

 

№ п/п Исеме Томы 

1 Аңлатма 3 

 

График материаллар: 

 

 бит № Исеме Томы Масштабы 

1 Җирлек территориясен заманча куллану картасы 4 1:10 000 

2 
Территорияне махсус куллану шартлары булган 

зоналарның чиклҽре картасы (гамҽлдҽге нигезлҽмҽ) 
4 1:10 000 

3 
Территорияне махсус куллану шартлары булган 

зоналарның чиклҽре картасы (проект тҽкъдиме) 
4 1:10 000 
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1. КЕРЕШ  

Проектның заказчысы- Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы  Урта 

Балтай  авыл җирлеге башкарма комитеты. 

Проектны эшлҽҥче – “Максима” җаваплылыгы чиклҽнгҽн җҽмгыяте. 

Проект 2040 елга кадҽр исҽплҽнгҽн вакытка ҽзерлҽнгҽн, тормышка ашыру этаплары 

билгелҽнмҽгҽн. 

 

1.1. Генераль планның максатлары һҽм бурычлары  

 

Генераль планны эшлҽҥнең тҿп максатлары булып: 

- җирлекнең шҽһҽр тҿзелешен ҥстерҥ юнҽлешен билгелҽҥ һҽм тҽэмин итҥ; 

- авыл җирлеген җирле дҽрҽҗҽдҽге шҽһҽр тҿзелеше документлары белҽн тҽэмин итҥ 

тора. 

Проектның бурычларына тҥбҽндҽгелҽр керҽ: 

‒   авыл җирлеге территориясен комплекслы бҽялҽҥ; 

‒   торак пунктларның чиклҽрен билгелҽҥ; 

‒ җирлек территориясен функциональ зоналаштыру, функциональ зоналар 

параметрларын билгелҽҥ;; 

- транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ; 

- халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿлкҽсен ҥстерҥ. 

 

 Урта Балтай  авыл җирлеге һҽм Апас муниципаль районы социаль- икътисади ҥсеш 

планнарын формалаштыру яки тҿзҽтмҽлҽр кертҥ, җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш 

кагыйдҽлҽрен ҽзерлҽҥ, территорияне планлаштыру ҿчен нигез булып тора. 

 

1.2. Комплекслы социаль- икътисади ҥсеш планнары һҽм программалары, шҽһҽр 

тҿзелеше документлары һҽм кулланыла торган материаллар турында мҽгълҥматлар 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы  Урта Балтай  авыл җирлеге 

Генераль планының ҽлеге проекты Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы 

норматив хокукый актлары талҽплҽренҽ туры китереп ҽзерлҽнде: 

          - Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы, ФЗ- № 190,  29.12. 2004 ел;  

          - Россия Федерациясе җир кодексы, ФЗ- № 136, 25.10. 2001 ел; 

          - Россия Федерациясенең урман кодексы, ФЗ- № 200, 04. 12. 2006 ел; 

          - Россия Федерациясенең су кодексы; ФЗ- № 74, 03. 06. 2006 ел  

          - “Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

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

         - “Шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген мҽгълҥмат белҽн тҽэмин итҥ турында” 2006 елның 9 

июнендҽге 363 номерлы РФ Хҿкҥмҽте карары; 

         - “Татарстан Республикасында шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында” 25.12.2010 елның 

ТРЗ- № 98 Татарстан Республикасы Законы; 

- “Апас муниципаль районы муниципаль берҽмлегенең һҽм аның составындагы 

муниципаль берҽмлеклҽрнең территориялҽре чиклҽрен билгелҽҥ һҽм аларның статусы 

турында” 2005 елның 31 гыйнварындагы ТРЗ- 8- номерлы Татарстан Республикасы Законы 

(2014 елның 30 декабрендҽге 151-ТРЗ номерлы закон редакциясендҽ); 

- “Шҽһҽр тҿзелеше документларын эшлҽҥ, килештерҥ, экспертиза һҽм раслау 

тҽртибе турында инструкцияне раслау хакында” (СНиП 11-04-2003) 29.10.2004 ел, ФЗ-  № 
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190 РФ Шҽһҽр тҿзелеше кодексына каршы килми торган ҿлешендҽ) РФ Дҽҥлҽт 

комитетының 2002 ел, 29 октябрь, 150нче карары (СНиП 11-04-2003); 

- “2019 елга кадҽр иҗтимагый инфраструктура, социаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр белҽн 

тҽэмин ителешнең социаль гарантиялҽре дҽрҽҗҽсен билгелҽҥ турында” 2009 елның 26 

гыйнварындагы 42 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары (2016 

елның 18 ноябрендҽге 11-16 номерлы редакциясендҽ); 

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 13 мартындагы 

149 номерлы карары белҽн расланган калдыклар, шул исҽптҽн каты коммуналь калдыклар 

белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽге территориаль схемасы. 

 

Генераль планны ҽзерлҽгҽндҽ тҥбҽндҽге норматив документлар кулланылды: 

- СП 42.13330. 2011 СНиПның актуальлҽштерелгҽн редакциясе 2.07.01-89*. “Шҽһҽр 

тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ”; 

‒ СП 31.13330.2012 СНиПның актуальлҽштерелгҽн редакциясе 2.04.02-84* “Су 

белҽн тҽэмин итҥ. Тышкы челтҽрлҽр һҽм корылмалар”; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитар- эпидемиологик кагыйдҽлҽр һҽм 

нормативлар”; 

‒ Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 27.12.2013 ел, № 1071 карары 

белҽн расланган Татарстан Республикасының шҽһҽр тҿзелешен проектлауның республика 

нормативлары. 

 

Ҽлеге проект социаль-икътисадый ҥсеш программаларының һҽм планнарының 

тҥбҽндҽге нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып ҽзерлҽнгҽн: 

- “2030 елга кадҽр Татарстан Республикасын социаль- икътисади ҥстерҥ 

стратегиясен раслау турында” 2015 елның 17 июнендҽге ТРЗ- 40 номерлы Татарстан 

Республикасы Законы белҽн расланган 2030 елга кадҽр Татарстан Республикасын социаль- 

икътисади ҥстерҥ стратегиясе (алга таба- Стратегия); 

- Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының 2016- 2021 елларга һҽм 

2030 елга кадҽрге план чорына социаль- икътисади ҥсеше стратегиясе. 

 

Стратегия нигезендҽ Апас муниципаль районы территориясе тҥбҽндҽге проектларны 

тормышка ашыру территориясе булып тора: Казан икътисади зонасында калдыклар белҽн 

эш итҥ проекты. 

Генераль план белҽн каралган чаралар сСтратегиянең югарыда кҥрсҽтелгҽн 

проектларына каршы килми. 

 

Җирлек территориясендҽ эш итҥче территориаль планлаштыру документлары: 

‒ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 28.12.2012 ел, № 2607-р боерыгы белҽн 

расланган сҽламҽтлек саклау ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясенең территориаль 

планлаштыру схемасы; 

‒ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 26.02.2013 ел, № 247-р боерыгы белҽн 

расланган югары һҿнҽри белем ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясенең территориаль 

планлаштыру схемасы.; 

‒ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 19.03.2013 ел, № 384-р боерыгы белҽн 

расланган федераль транспорт ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясенең территориаль 

планлаштыру схемасы (Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2018 елның 2 августындагы 

1610-р номерлы боерыгы белҽн расланган редакциясендҽ); 

‒ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 13.08.2013 ел, № 1416-р боерыгы белҽн 

расланган торба ҥткҽргеч транспорты ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясенең территориаль 
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планлаштыру схемасы (Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2017 елның 28 декабрендҽге 

2973-р номерлы боерыгы белҽн расланган редакциясендҽ); 

‒ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 11.11.2013 ел, № 2084-р кҥрсҽтмҽсе белҽн 

расланган Россия Федерациясенең энергетика ҿлкҽсендҽ территориаль планлаштыру 

схемасы (Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2017 елның 15 ноябрендҽге 2525-р номерлы 

боерыгы белҽн расланган редакциясендҽ); 

‒ Россия Федерациясе Президентының 2015 елның 10 декабрендҽге 615с номерлы 

Указы белҽн расланган оборона һҽм куркынычсызлык ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясен 

территориаль планлаштыру схемасы; 

‒ Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 21.02.2011 ел, № 134 карары 

белҽн расланган Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру схемасы 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 9 июлендҽге 559 

номерлы карары белҽн расланган редакциясендҽ); 

‒ Апас муниципаль район Советының 07.11.2014 ел, № 227 карары белҽн расланган 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру 

схемасы. 

 

Генераль планны ҽзерлҽгҽндҽ тҥбҽндҽгелҽр файдаланылды: 

-   җирне дистанцион зондлау материаллары- космик сурҽт;  

- дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарҽсенең кадастр исҽбе мҽгълҥматлары; 

‒ федераль дҽҥлҽт статистикасы хезмҽте мҽгълҥматлары. 

 

             1.3.Җирлекнең кыскача характеристикасы 

 

        Урта Балтай авыл җирлеге Апас муниципаль районының кҿнбатыш ҿлешендҽ 

урнашкан. Аның мҽйданы 6085,273 га тҽшкил итҽ.  

        Урта Балтай авыл җирлеге чиге «Апас муниципаль районы «муниципаль 

берҽмлегенең һҽм аның составындагы муниципаль берҽмлеклҽрнең территориялҽре 

чиклҽрен билгелҽҥ һҽм аларның статусы турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 8-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы (2014 елның 30 декабрендҽге 151-ТРЗ номерлы 

закон редакциясендҽ) белҽн билгелҽнгҽн. 

         Җирлек чиге турында белешмҽлҽр кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында 

бирелгҽн. 

 

 Җирлек территориясендҽ тҥбҽндҽге торак пунктлар урнашкан::  

- Урта Балтай авылы (авыл җирлегенең административ ҥзҽге); 

- Югары Балтай авылы; 

- Кече Бакырчы авылы; 

‒ Тҥбҽн Балтай авылы; 

- Шҽмҽк авылы. 

2011 елның 1 гыйнварына даими халык саны 910 кеше тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн: 

- Урта Балтай авылы: 426 кеше; 

- Кҿньякар Балтай авылы: 197 кеше; 

- Кече Бакырчы авылы: 71 кеше; 

‒ Тҥбҽн Балтайда: 85 кеше; 

- Шҽмҽк авылында 131 кеше. 

Мҽгълҥмат җирле ҥзидарҽ органнары белешмҽлҽре нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн. 
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2. АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ ХҼЗЕРГЕ ТОРЫШЫ ҺҼМ ТЕРРИТОРИЯДҼН ФАЙДАЛАНУ 

БУЕНЧА АНАЛИЗ. ГЕНЕРАЛЬ ПЛАН ЧАРАЛАРЫН НИГЕЗЛҼҤ 

2.1. ТОРАК ФОНДЫ 

 

ХҼЗЕРГЕ ХҼЛЕ  

ҖИРЛЕКНЕҢ ТОРАК ТҾЗЕЛЕШЕ БЕР - ИКЕ КАТЛЫ ШҼХСИ ТОРАК ЙОРТЛАР 

БЕЛҼН ТҼКЪДИМ ИТЕЛГҼН, КҤПФАТИРЛЫ ТОРАК ЙОРТЛАР ЮК.  

2019 ЕЛНЫҢ 1 ГЫЙНВАРЫНА АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ТОРАК ФОНДЫНЫҢ ГОМУМИ 

КҤЛҼМЕ 33,5 МЕҢ КВ. МЕТР, ШУЛ ИСҼПТҼН ТОРАК МҼЙДАНЫ-33,5 МЕҢ КВ. М.: 

- УРТА БАЛТАЙ АВЫЛЫ: 17 МЕҢ КВ. М ТОРАК МҼЙДАНЫ; 

- ЮГАРЫ БАЛТАЙ АВЫЛЫ: 6,2 МЕҢ КВ. М ТОРАК МҼЙДАНЫ; 

- КЕЧЕ БАКЫРЧЫ АВЫЛЫ: 2,1 МЕҢ КВ. М ТОРАК МҼЙДАНЫ; 

‒ ТҤБҼН БАЛТАЙДА: 2,8 МЕҢ КВ. М ТОРАК МҼЙДАНЫ; 

- ШҼМҼК АВЫЛЫНДА: 5,4 МЕҢ КВ. М ТОРАК МҼЙДАНЫ. 

МҼГЪЛҤМАТ ҖИРЛЕ ҤЗИДАРҼ ОРГАННАРЫ БЕЛЕШМҼЛҼРЕ НИГЕЗЕНДҼ 

КҤРСҼТЕЛГҼН. 

ДАИМИ ХАЛЫКНЫҢ ТОРАК БЕЛҼН ТҼЭМИН ИТЕЛЕШЕ КҤРСҼТКЕЧЕ-36,81 КВ. 

М. 

 

ПРОЕКТ ТҼКЪДИМЕ 

ГЕНЕРАЛЬ ПЛАН БЕЛҼН ГОМУМИ МҼЙДАНЫ 1,7 ГА БУЛГАН ТОРАК ТҾЗЕЛЕШЕ 

ҾЧЕН ТЕРРИТОРИЯ БҤЛЕП БИРҤ КҤЗДҼ ТОТЫЛА, УЛ УРТА БАЛТАЙ АВЫЛЫ 

УРТАСЫНЫҢ КҾНЧЫГЫШ ҾЛЕШЕНДҼ ИНДИВИДУАЛЬ ТОРАК ЙОРТЛАР 

ТҾЗҤНЕҢ ФУНКЦИОНАЛЬ ЗОНАСЫН ФОРМАЛАШТЫРУГА БҼЙЛЕ. 

ҼЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯЛҼРНЕ ҤЗЛҼШТЕРҤ БЕЛҼН БҼЙЛЕ ТОРАК ФОНДЫ 

КҤЛҼМЕНЕҢ АРТУЫ 0,85 МЕҢ КВ. МЕТР ТОРАК МҼЙДАНЫ БУЛЫРГА МҾМКИН. 

ТОРАК ФОНДЫ КҤЛҼМЕН БИЛГЕЛҼҤ ШАРТЛЫ КАБУЛ ИТЕЛГҼН 

КҤРСҼТКЕЧЛҼРГҼ НИГЕЗЛҼНГҼН: ШҼХСИ ТОРАК ТҾЗЕЛЕШЕ ҾЧЕН ҖИР 

КИШҼРЛЕГЕ МҼЙДАНЫ 1500 КВ. М (15 СУТЫЙ) ҺҼМ 100 КВ. М ТИГЕЗ ТОРАК 

ЙОРТ МҼЙДАНЫ; КОТТЕДЖ ТҾЗЕЛЕШЕ СОСТАВЫНДА (КОТТЕДЖ БИСТҼСЕ 

ҾЧЕН ТОРАК ТҾЗЕЛЕШ ҾЛЕШЕ 75 % ТҼШКИЛ ИТҼ), СП 42.13330.2011 

БИЛГЕЛҼНГҼН СНИП 2.07.01-89 АКТУАЛЬЛҼШТЕРЕЛГҼН РЕДАКЦИЯСЕ ТҾРЛЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬ БИЛГЕЛҼНЕШТҼГЕ ТЕРРИТОРИЯЛҼРНЕҢ НОРМАТИВ 

НИСБҼТЕНДҼ.  «ШҼҺҼР ТҾЗЕЛЕШЕ. ШҼҺҼР ҺҼМ АВЫЛ ҖИРЛЕКЛҼРЕН 

ПЛАНЛАШТЫРУ ҺҼМ ТҾЗҤ»ТЕМАСЫНА СЕМИНАР-КИҢҼШМҼ УЗДЫ. 

ТОРАК ТҾЗЕЛЕШЕН ҤСТЕРҤ ШУЛАЙ УК ТҾЗЕЛЕШНЕҢ ТЫГЫЗЛЫГЫН АРТТЫРУ 

ҺҼМ ФАЙДАЛАНЫЛМЫЙ ТОРГАН ТЕРРИТОРИЯЛҼРНЕ ҤЗЛҼШТЕРҤ ХИСАБЫНА 

ДА МҾМКИН. 

 

2.2. СОЦИАЛЬ, ИҖТИМАГЫЙ ҺҼМ ЭШЛЕКЛЕ БИЛГЕЛҼНЕШТҼГЕ ОБЪЕКТЛАР 

 

ХҼЗЕРГЕ ХҼЛЕ 

УРТА БАЛТАЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕНДҼ ТҼКЪДИМ ИТЕЛГҼН 

СОЦИАЛЬ, ИҖТИМАГЫЙ ҺҼМ ЭШЛЕКЛЕ БИЛГЕЛҼНЕШТҼГЕ ТҾП ОБЪЕКТЛАР 

ҺҼМ УЧРЕЖДЕНИЕЛҼР ТУРЫНДА МҼГЪЛҤМАТ 1 НЧЕ ТАБЛИЦАДА 

УРНАШТЫРЫЛГАН. ҼЛЕГЕ МҼГЪЛҤМАТЛАР 2019 ЕЛНЫҢ 1 ГЫЙНВАРЫНА 

КИТЕРЕЛГҼН. 

Таблица 1 

Исеме Урнашу урыны 
Проект 

егҽрлеге 
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МҼГАРИФ ОБЪЕКТЛАРЫ 

мҽктҽпкҽчҽ белем 

бирҥ 

учреждениелҽре 

Балалар бакчасы 
Урта Балтай авылы 

Адрес: Новая ур., 23 йорт 
15 урын 

гомуми белем бирҥ 

учреждениелҽре 

Тҿп гомуми белем бирҥ 

мҽктҽбе 
Урта Балтай авылы 

Адрес: Новая ур. 23 йорт 
120 урын 

ҿстҽмҽ белем бирҥ 

учреждениелҽре 
бирелмҽгҽн 

СҼЛАМҼТЛЕК САКЛАУ ОБЪЕКТЛАРЫ 

Табиблык амбулаториясе Урта Балтай авылы 

Адрес: Новая ур., 23 
28 пос./см. 

Фельдшер-акушерлык пункты Югары Балтай авылы 

Адрес: Советская ур.,9 
9 пос./см. 

Фельдшер-акушерлык пункты Тҥбҽн Балтай Адрес:  50 лет 

Победы ур., 31 
6 пос./см. 

Фельдшер-акушерлык пункты Кече Бакырчы авылы 

Адрес:  Зеленая ур., 44 
4 пос./см. 

Фельдшер-акушерлык пункты Шҽмҽк авылы                

Адрес:  Центральная ур., 43 
6 пос./см. 

МҼДҼНИЯТ ОБЪЕКТЛАРЫ 

Авыл мҽдҽният йорты Урта Балтай авылы 

Адрес:  50 лет победы ур., 

91 

350 урын 

Авыл клубы Югары Балтай авылы 

Адрес: Советская ур.,27 
50 урын 

Авыл клубы Тҥбҽн Балтай 

Адрес: 50 лет Победы ур,  

31 

90 урын 

Авыл клубы Кече Бакырчы авылы 

Адрес: Зеленая ур.,44 
80 урын 

Авыл клубы Шҽмҽк авылы                

Адрес:  Центральная ур., 3 
127 урын 

Авыл китапханҽсе Урта Балтай авылы 

Адрес:  50 лет победы ур., 

91 

13400 экз. 

ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺҼМ СПОРТ ОБЪЕКТЛАРЫ 

спорт заллары бирелмҽгҽн  

яссы корылмалар спорт мҽйданчыклары  

гомуми белем бирҥ 

мҽктҽбе каршында 

Урта Балтай авылы 

Адрес: Новая ур., 23 
450 кв. м 

ПОЧТА ЭЛЕМТҼСЕ ОБЪЕКТЛАРЫ 

Почта элемтҽсе бҥлеге 

Урта Балтай авылы  

Адрес: Советской Армии 

ур.131 

– 

ҖҼМҼГАТЬ ТҼРТИБЕН САКЛАУ ОБЪЕКТЛАРЫ 

Участковый пункт полиции 

Урта Балтай авылы 

Адрес: ул. 50 лет победы, д. 

89 

– 
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Халыкны хастаханҽ учреждениелҽре, шулай ук Ашыгыч медицина ярдҽме белҽн 

тҽэмин итҥ Апас шҽһҽр тибындагы поселогы ҥзҽк хастаханҽсе тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла. Урта Балтай авыл җирлегенең административ ҥзҽгеннҽн ҥзҽк район 

хастаханҽсенҽ кадҽр ераклык 19 км чамасы тҽшкил итҽ (ашыгыч ярдҽм машинасының килҥ 

вакыты-19 Мин. тирҽсе). 

Җирлектҽ тҽкъдим ителгҽн социаль, иҗтимагый һҽм эшлекле билгелҽнештҽге башка 

объектларга тҥбҽндҽгелҽр керҽ: 

‒ ваклап сату объектлары; 

‒ мҽчет (Урта Балтай авылы, Җиңҥнең 50 еллыгы ур., 90 йорт); 

- мҽчет (Югары Балтай авылы, С. Сҽйдҽшев ур., 99); 

- мҽчет (Тҥбҽн Балтай авылы, Совет урамы, 67); 

‒ мҽчет (Кече Бакырчы авылы, Зеленая урамы, 42 нче йорт); 

‒ мҽчет (Шҽмҽк авылы, Ҥзҽк урамы, 31а йорт). 

 

Авыл җирлеге халкының социаль, иҗтимагый һҽм эшлекле билгелҽнешендҽге тҿп 

объектлар белҽн тҽэмин ителешенең факттагы дҽрҽҗҽсен бҽялҽҥ 2 нче таблицада 

китерелгҽн. 

 

Таблица 2 

Объектларның 

тибы 

 

Объектларның суммар 

фактик егҽрлеге  Фактик тҽэмин 

ителеш 

дҽрҽҗҽсе, % 

Талҽп ителгҽн тҽэмин 

ителеш дҽрҽҗҽсенҽ 

ирешҥ ҿчен кирҽкле 

объектларның 

җитешмҽгҽн егҽрлеклҽре 

 

ҽһҽмияте 

 

ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

 

 
ҽһҽмияте 

 

Гомуми белем бирҥ 

учреждениелҽре 

 

120 

урын 

150 – 

урын 

Мҽктҽпкҽчҽ белем 

бирҥ 

учреждениелҽре 

 

15 

урын 

66 8 

урын 

Ҿстҽмҽ белем бирҥ 

учреждениелҽре 
0 

урын 
0 65 

урын 

Амбулатор-

поликлиника 

учреждениелҽре 

 

53 
Сменага 

керҥчелҽр 
321 – 

Сменага 

керҥчелҽр 

Клуб 

учреждениелҽре 

 

697 урын 255 – урын 

Авыл 

китапханҽлҽре  
13400 нҿсхҽ 196 – нҿсхҽ 

Спорт заллар  0 

Идҽн 

мҽйданының 

кв. м 

0 319 

Идҽн 

мҽйданының 

кв. м 
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Ясыллык 

корылмалары 

 

450 кв. м 25 1325 кв. м 

 

Халыкның хезмҽт кҥрсҽтҥ объектлары белҽн тҽэмин ителеше дҽрҽҗҽсен билгелҽҥ шҽһҽр 

тҿзелеше 42.13330.2011 СП тарафыннан тҽкъдим ителгҽн нормативлар нигезендҽ 

башкарылды. Шулай ук “2019 елга кадҽр иҗтимагый инфраструктура, социаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽр белҽн тҽэмин ителешнең социаль гарантиялҽре дҽрҽҗҽсен билгелҽҥ турында” 

26.01.2009 ел, № 42 Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты карары белҽн 

расланды. 

 

Проект тҽкъдиме 

Халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын яхшырту ҿчен генераль план тарафыннан социаль, 

иҗтимагый һҽм эшлекле билгелҽнештҽге объектлар белҽн мҽгълҥматлар 3 нче таблицада 

китерелгҽн кайбер объектларны урнаштыру кҥздҽ тотыла. 

Таблица 3 

Объектның 

статусы 

 

Объектның 

исеме 

 

Тҿп 

характеристика 

Урнашу 

урыны 

Урнаштыруга җирлек 

 

җирлекнең 

җирле 

ҽһҽмияттҽге  

 

Спорт залы проект егҽрлеге-

162 кв. м 

мҽйданда идҽн 

Урта Балтай 

авылы 

халыкны тиешле 

объектлар белҽн 

тҽэмин итҥнең 

талҽп ителгҽн 

дҽрҽҗҽсенҽ ирешҥ; 

җирле ҥзидарҽ 

органнары 

инициативасы 

 

Спорт залы проект егҽрлеге-

162 кв. м 

мҽйданда идҽн Югары Балтай 

авылы 

Яссы корылма проект куҽте – 

162 кв. м. 
Урта Балтай 

авылы 

халыкны тиешле 

объектлар белҽн 

тҽэмин итҥнең 

талҽп ителгҽн 

дҽрҽҗҽсенҽ ирешҥ; 

җирле ҥзидарҽ 

органнары 

инициативасы 

Яссы корылма проект куҽте – 

800 кв. м. 
Шҽмҽк авылы 

Яссы корылма проект куҽте – 

364 кв. м. 
Кече Бакырчы 

авылы 

муниципаль 

районның 

җирле 

ҽһҽмияттҽге  

 

Балалар 

бакчасы 

проект егҽрлеге-

10 урын 

Шҽмҽк авылы 

халыкның тиешле 

объектлар белҽн 

тҽэмин ителешенең 

талҽп ителгҽн 

дҽрҽҗҽсенҽ ирешҥ; 

муниципаль 

районның 

территориаль 

планлаштыру 

схемасы 

нигезлҽмҽлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 



 

 
24 

Ҿстҽмҽ белем 

бирҥ 

учреждениелҽре 

проект егҽрлеге-

45 урын Урта Балтай 

авылы 

халыкның тиешле 

объектлар белҽн 

тҽэмин ителешенең 

талҽп ителгҽн 

дҽрҽҗҽсенҽ ирешҥ; 

муниципаль 

районның 

территориаль 

планлаштыру 

схемасы 

нигезлҽмҽлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

Ҿстҽмҽ белем 

бирҥ 

учреждениелҽре 

проект егҽрлеге-

20 урын 

Шҽмҽк авылы 

 

 

Авыл җирлеге халкының социаль, иҗтимагый һҽм эшлекле билгелҽнешендҽге тҿп 

объектлар белҽн тҽэмин ителешенең планлаштырылган дҽрҽҗҽсен бҽялҽҥ, мондый 

объектларны урнаштыру чараларын исҽпкҽ алып, шулай ук кирҽкле дҽрҽҗҽгҽ ирешҥ 

буенча тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алып, 4 нче таблицада китерелгҽн. 

Таблица 4 

Объектларның тибы 

 

Гамҽлдҽге һҽм 

планлаштырылган 

объектларның суммар куҽте 

Чараларны гамҽлгҽ ашыру 

нҽтиҗҽсендҽ тҽэмин 

ителешнең йомгаклау 

дҽрҽҗҽсе, % кҥрсҽтече 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Гомуми белем бирҥ 

учреждениелҽре 
120 урын 150 * 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 

учреждениелҽре 
25 

урын 
110 ** 

Ҿстҽмҽ белем бирҥ 

учреждениелҽре 
65 

урын 
100 

Амбулатор-поликлиника 

учреждениелҽре 
53 

Керҥчелҽр 

саны 
321 * 

Клуб учреждениелҽре 697 урын 255 * 

Авыл китапханҽлҽре 13400 нҿсхҽ 196 * 

Спорт заллары 
324 

Идҽн 

мҽйданы, кв.м 
102 ** 

Яссы корылмалар 1776 кв. м 100 

* тҽэмин ителеш кҥрсҽткече, гамҽлдҽге объектларның куҽте талҽп ителгҽн куҽттҽн исҽп-

хисап срогына артып китҥгҽ бҽйле рҽвештҽ, 100% тан артык тҽшкил итҽ 

** тҽэмин ителеш кҥрсҽткече планлаштырыла торган объектларның типик проектларын 

куллануга бҽйле рҽвештҽ 100% тан артык тҽшкил итҽ 

 

Халыкның хезмҽт кҥрсҽтҥ объектлары белҽн тҽэмин ителеше дҽрҽҗҽсен билгелҽҥ " шҽһҽр 

тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ», шулай ук «2019 елга 

кадҽр иҗтимагый инфраструктура, социаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр белҽн тҽэмин ителешнең 

социаль гарантиялҽре дҽрҽҗҽсен билгелҽҥ турында»2009 елның 26 гыйнварындагы 42 

номерлы Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты карары белҽн расланган. 

Торак фонды кҥлҽмен 0,85 мең кв. метрга арттыру планлаштырылганга кҥрҽ, даими халык 
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санының якынча артуы 30 кеше булырга мҿмкин (гаилҽ коэффициенты тигез рҽвештҽ 3,5 

кеше кабул ителгҽн).  

Мҿмкин булган халыкның социаль, иҗтимагый һҽм эшлекле билгелҽнештҽге 

объектларына норматив ихтыяҗы турында мҽгълҥмат 5 нче таблицада китерелгҽн 

Таблица 5 

Объектларның тибы 

 

Тҽэмин ителешнең 

минималь рҿхсҽт ителгҽн 

дҽрҽҗҽсенең норматив 

кҥрсҽткече * 

 

Объектларның кирҽкле 

куҽте 

кҥрсҽткеч 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Гомуми белем бирҥ 

учреждениелҽре 

1000 кешегҽ 180 урын 

(демография турында 

мҽгълҥмат булмаган 

очракта) 

5 урын 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 

учреждениелҽре 

1000 кешегҽ 180 урын 

(демография турында 

мҽгълҥмат булмаган 

очракта) 

5 

урын 

Ҿстҽмҽ белем бирҥ 

учреждениелҽре 

колачлау 82 % балалар 

мҽктҽп яшендҽге 
4 

урын 

Амбулатор-поликлиника 

учреждениелҽре 

1000 кешегҽ сменага 18,15 

килҥ 
0,54 

Сменага 

керҥлҽр 

Клуб учреждениелҽре 1000 кешегҽ 300 урын 9 урын 

Авыл китапханҽлҽре 

 

1000 кешегҽ 7,5 мең 

берҽмлек саклау берҽмлеге 
225 

Мең саклау 

берҽмлеге 

6 урын уку залында 1000 

кешегҽ исҽплҽнгҽн 
0,18 

Уку залында 

урын 

Спорт заллары 1000 кешегҽ исҽплҽнгҽн 

3500 кв. м мҽйдан 10,50 

Идҽн 

мҽйданы кв. 

м  

Яссы корылмалар 1000 кешегҽ 19500 кв. м. 58,50 кв. м 



 

 
26 

"шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ» дигҽн 

темага семинар-киңҽшмҽ, Татарстан Республикасы шҽһҽр тҿзелешен проектлауның 

республика нормативлары, Татарстан Республикасы шҽһҽр тҿзелешен проектлауның 

республика нормативлары, «2019 елга кадҽр иҗтимагый инфраструктура, социаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽр белҽн тҽэмин ителешнең социаль гарантиялҽре дҽрҽҗҽсен билгелҽҥ турында " 

2009 елның 26 гыйнварындагы 42 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты карары белҽн» 

 

Сҽҥдҽ һҽм кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ объектларының куҽтлҽрен арттыру 

мҿмкинлеген ачыклау гамҽлдҽге норматив база ҽлеге объектларга булган ихтыяҗны 

объектив бҽялҽмҽҥгҽ бҽйле рҽвештҽ ҥткҽрелми. Аларны урнаштыру ихтыяҗ барлыкка 

килгҽн саен билгелҽнергҽ тиеш. 

 

2.3. Сҽнҽгать предприятиелҽре һҽм объектлары 

 

2.3.1. Сҽнҽгать җитештерҥе объектлары 

Хҽзерге хҽле 

Җирлек территориясендҽ сҽнҽгать җитештерҥе объектлары тҽкъдим ителмҽгҽн. 

 

Проект тҽкъдиме 

Сҽнҽгать җитештерҥе объектларын генераль план белҽн урнаштыру тҽкъдим ителми. 

 

2.3.2. Татарстан Республикасы сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ министрлыгы 

Хҽзерге хҽле 

Җирлектҽ нефть чыгару сҽнҽгате предприятиелҽре һҽм объектлары юк. 

 

Проект тҽкъдиме 

Чыгару сҽнҽгате предприятиелҽрен генераль план белҽн урнаштыру тҽкъдим 

ителми. 

 

2.4. Авыл хуҗалыгы, балыкчылык һҽм балыкчылык предприятиелҽре һҽм 

объектлары 

2.4.1. Авыл хуҗалыгы, балыкчылык һҽм балыкчылык предприятиелҽре 

Хҽзерге хҽле 

Урта Балтай авыл җирлеге территориясендҽ авыл хуҗалыгы, балыкчылык һҽм 

Балыкчылык буенча тҥбҽндҽге предприятиелҽр эшли: 

- Урта Балтай авылыннан тҿньяк-кҿнбатышка таба мҿгезле эре терлек фермасы 

(егҽрлеге: 400 баш); 

- Югары Балтай авылыннан тҿньяк-кҿнчыгышка таба мҿгезле эре терлек фермасы 

(куҽте: 300 баш); 

- Кече Бакырчы авылыннан тҿньякка таба мҿгезле эре терлек фермасы (егҽрлеге: 400 

баш); 

‒ Тҥбҽн Балтай авылыннан кҿньякка таба мҿгезле эре терлек фермасы (куҽте: 500 

баш); 

- Шҽмҽк авылыннан кҿньяк-кҿнчыгышка таба мҿгезле эре терлек фермасы (куҽте: 

500 баш). 

 

Проект тҽкъдиме 

Авыл хуҗалыгы җитештерҥе, балыкчылык һҽм балыкчылык предприятиелҽрен 

генераль план белҽн урнаштыру тҽкъдим ителми. 
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2.4.2. Авыл хуҗалыгын тҽэмин итҥ объектлары 

 

Хҽзерге хҽле 

Җирлек территориясендҽ авыл хуҗалыгын тҽэмин итҥ объектларына тҥбҽндҽгелҽр 

керҽ:: 

‒ Урта Балтай авылыннан кҿньяк-кҿнбатышка ындыр табагы; 

- Урта Балтай авылы юшасына машина-трактор паркы; 

‒ Урта Балтай авылыннан кҿньяк-кҿнбатышка таба авыл хуҗалыгы продукциясен 

саклау складлары; 

- Шҽмҽк авылыннан кҿньяк-кҿнчыгышка таба авыл хуҗалыгы продукциясен саклау 

складлары; 

‒ Югары Балтай авылыннан тҿньякка таба авыл хуҗалыгы продукциясен саклау 

складлары; 

- Кече Бакырчы авылыннан тҿньякка таба авыл хуҗалыгы продукциясен саклау 

складлары; 

‒ Тҥбҽн Балтай авылыннан кҿньякка таба авыл хуҗалыгы продукциясен саклау 

складлары; 

- Кече Бакырчы авылында терлек асраучы хуҗалык (егҽрлеге: 25 баш); 

- Шҽмҽк авылының кҿньяк ҿлешендҽ авыл хуҗалыгы продукциясен саклау 

складлары. 

 

Проект тҽкъдиме 

Авыл хуҗалыгын тҽэмин итҥ объектларын генераль план белҽн урнаштыру тҽкъдим 

ителми. 

 

Хҽзерге хҽле 

Җирлек территориясендҽ склад объектлары юк. 

 

Проект тҽкъдиме 

Склад объектларын генераль план белҽн урнаштыру тҽкъдим ителми. 

 

 

 

2.6. Зиратлар, махсус билгелҽнештҽге объектлар 

 

Хҽзерге хҽле 

Урта Балтай авыл җирлеге территориясендҽге зиратлар турында мҽгълҥмат 6 

таблицада җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан бирелгҽн мҽгълҥмат (хат) нигезендҽ 

китерелгҽн. 

Таблица 6 

Объект 
Урнашу 

урыны 

Факттаг

ы 

мҽйдан , 

га 

Җир участогының кемнеке турында 

белешмҽлҽр 

аңлатма 
кадастр 

номеры 

җир 

категория

се 

рҿхсҽт 

ителгҽн 

куллану  

тҿре 

искҽрмҽ 
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Зират 

(гамҽлдҽг

е) 

 

Урта 

Балтай 

авылыннан 

кҿньякта 

4,9728 

16:08: 

180101:19

8 

Земли 

населен-

ных 

пунктов 

Зиратлар 

ҿчен 

җир 

кишҽрлеклҽ

ре берсе 

берсе 

ҿстендҽ 

урнашкан 

җир 

кишҽрлеклҽре

н бер-берсенҽ 

салуны 

тҿшереп 

калдыру, зират 

территориясен 

торак 

пункттан 

чыгару, 

характерны 

ҥзгҽртҥ-

кирҽкле 

рисикларны 

бетерҥ талҽп 

ителҽ. * 

16:08: 

180101:49

2 

торак 

пунктлар 

җирлҽре 

Зиратлар 

ҿчен 

Зират 

(гамҽлдҽг

е) 

 

Югары 

Балтай 

авылыннан 

кҿньякта 

2,5278 

16:08: 

180801:20

0 

Авыл 

хуҗалыгы 

билгелҽне

шендҽге 

җирлҽр 

Авыл 

хуҗалыгы 

җитештер

ҥе ҿчен 

җир 

кишҽрлеклҽ

ре берсе 

берсе 

ҿстендҽ 

урнашкан 

җир 

кишҽрлеклҽре 

чиклҽрен 

зиратның 

фактик 

чиклҽренҽ 

туры китерҥ; 

җир 

кишҽрлегенең 

характеристик

аларын тиешле 

дҽрҽҗҽдҽ 

ҥзгҽртҥ талҽп 

ителҽ * 

 

16:08: 

180801:24

0 

Авыл 

хуҗалыгы 

билгелҽне

шендҽге 

җирлҽр 

Авыл 

хуҗалыгы 

җитештер

ҥе ҿчен 

16:08: 

180801:15

8 

Авыл 

хуҗалыгы 

билгелҽне

шендҽге 

җирлҽр 

Авыл 

хуҗалыгы 

җитештер

ҥе ҿчен 

объект җир 

кишҽрлеген

ең бер 

ҿлешендҽ 

урнашкан 

 

Зират 

(гамҽлдҽг

е) 

 

Тҥбҽн 

Балтай 

авылының 

тҿньяк-

кҿнбатыш 

ҿлешендҽ 

3,0911 

16:08: 

180301:1 

торак 

пунктлар 

җирлҽре 

зиратлар 

ҿчен 

җир 

кишҽрлеклҽ

ре берсе 

берсе 

ҿстендҽ 

урнашкан 

җир 

кишҽрлеклҽре

н бер-берсенҽ 

салуны 

тҿшереп 

калдыру, зират 

территориясен 

торак 

пункттан 

чыгару, 

характерны 

ҥзгҽртҥ-

кирҽкле 

рисикларны 

бетерҥ талҽп 

ителҽ. * 

 

16:08: 

180301:13

8 

торак 

пунктлар 

җирлҽре 

зиратлар 

ҿчен 

Зират 

(гамҽлдҽг

е) 

Кече 

Бакырчы 

авылыннан 

1,7338 

16:08: 

180801:19

9 

Авыл 

хуҗалыгы 

билгелҽне

Авыл 

хуҗалыгы 

җитештер

җир 

кишҽрлеклҽ

ре берсе 

җир 

кишҽрлеклҽре

н ҥзара 
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 кҿньякка шендҽге 

җирлҽр 

ҥе ҿчен берсе 

ҿстендҽ 

урнашкан 

салудан 

искҽрмҽ талҽп 

ителҽ; кирҽкле 

булган 

характеристик

аларны 

ҥзгҽртҥ талҽп 

ителҽ * 

 

16:08: 

180801:23

9 

Авыл 

хуҗалыгы 

билгелҽне

шендҽге 

җирлҽр 

Авыл 

хуҗалыгы 

җитештер

ҥе ҿчен 

Зират 

(гамҽлдҽг

е) 

 

Шҽмҽк 

авылыннан 

кҿньякка 

5,3716 

16:08: 

180702:74 

Авыл 

хуҗалыгы 

билгелҽне

шендҽге 

җирлҽр 

Авыл 

хуҗалыгы 

җитештер

ҥе ҿчен җир 

кишҽрлеклҽ

ре берсе 

берсе 

ҿстендҽ 

урнашкан 

җир 

кишҽрлеклҽре

н ҥзара 

салудан 

искҽрмҽ талҽп 

ителҽ; кирҽкле 

булган 

характеристик

аларны 

ҥзгҽртҥ талҽп 

ителҽ * 

 

16:08: 

180702:16

2 

Авыл 

хуҗалыгы 

билгелҽне

шендҽге 

җирлҽр 

Авыл 

хуҗалыгы 

җитештер

ҥе ҿчен 

Зират 

(ябык) 

Зират 

(гамҽлдҽг

е) 

 

Югары 

Балтай 

авылынна 

кҿнчыгыш

та 

0,6392 

16:08: 

180801:16

3 

Авыл 

хуҗалыгы 

билгелҽне

шендҽге 

җирлҽр 

Авыл 

хуҗалыгы 

җитештер

ҥе ҿчен 

объект җир 

кишҽрлеген

ең бер 

ҿлешендҽ 

урнашкан 

 

җир 

кишҽрлеклҽре 

чиклҽрен 

зиратның 

фактик 

чиклҽренҽ 

туры китерҥ; 

җир 

кишҽрлегенең 

характеристик

аларын тиешле 

дҽрҽҗҽдҽ 

ҥзгҽртҥ талҽп 

ителҽ * 

 

16:08: 

180801:13

4 

Авыл 

хуҗалыгы 

билгелҽне

шендҽге 

җирлҽр 

Авыл 

хуҗалыгы 

җитештер

ҥе ҿчен 

объект җир 

кишҽрлеген

ең бер 

ҿлешендҽ 

урнашкан 

 

16:08: 

180801:18

2 

Авыл 

хуҗалыгы 

билгелҽне

шендҽге 

җирлҽр 

Авыл 

хуҗалыгы 

җитештер

ҥе ҿчен 

объект җир 

кишҽрлеген

ең бер 

ҿлешендҽ 

урнашкан 

 

Зират 

(гамҽлдҽг

е) 

Урта 

Балтай 

авылыннан 

тҿньякка 

1,4766 

16:08: 

180604:18

0 

Авыл 

хуҗалыгы 

билгелҽне

шендҽге 

җирлҽр 

Авыл 

хуҗалыгы 

җитештер

ҥе ҿчен 
‒ 

җир 

кишҽрлеклҽре

нең чиклҽрен 

зиратның 

фактик 

чиклҽренҽ 

туры китерҥ; 

җир 

кишҽрлегенең 

характеристик

аларын 

кирҽкле 

булган 

җирлҽргҽ 

16:08: 

180604:11 

Авыл 

хуҗалыгы 

билгелҽне

шендҽге 

җирлҽр 

Авыл 

хуҗалыгы 

җитештер

ҥе ҿчен 

объект җир 

кишҽрлеген

ең бер 

ҿлешендҽ 

урнашкан 
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ҥзгҽртҥ талҽп 

ителҽ * 

* җир кишҽрлегенең кирҽкле характеристикалары булып торалар: 

Җир категориясе – «сҽнҽгать, энергетика, транспорт, элемтҽ, радиотапшырулар, 

телевидение, информатика җирлҽре, космик эшчҽнлекне тҽэмин итҥ ҿчен җирлҽр, оборона, 

куркынычсызлык җирлҽре һҽм башка махсус билгелҽнештҽге җирлҽр".»; 

рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре – «ритуаль эшчҽнлек» (код 12.1) 04.02.2009 елдагы 44 

номерлы Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының «рҿхсҽт ителгҽн җир 

кишҽрлеклҽреннҽн файдалану тҿрлҽре классификаторын раслау турында» 01.09.2014 ел, № 

540 боерыгы белҽн расланган рҿхсҽт ителгҽн җир кишҽрлеклҽреннҽн файдалану тҿрлҽре 

классификаторы нигезендҽ)) 

Җирлек территориясендҽ тҽкъдим ителгҽн махсус билгелҽнештҽге объектларга карата 

башка объектлар да керҽ: 

‒ Югары Балтай авылыннан тҿньяк-кҿнчыгышка таба биотермик чокыр; 

‒ Югары Балтай авылыннан кҿнчыгышка таба биотермик чокыр; 

- Шҽмҽк авылыннан кҿньяк-кҿнбатышка биотермик чокыр; 

‒ Югары Балтай авылыннан кҿньякка таба себер язвасы ҥлҽт базы; 

- Тҥбҽн Балтай авылыннан тҿньякка таба себер язвасы ҥлҽт базы; 

- Урта Балтай авылыннан тҿньякка таба себер язвасы ҥлҽт базы . 

 

Проект тҽкъдиме 

Җирле ҥзидарҽ органнары ниятлҽре нигезендҽ, кҿньяктан кҿньякка таба Балтай  авыл 

зиратын киңҽйтҥ планлаштырыла (мҽйданы-1,32 га). 

Ҽлеге чараны гамҽлгҽ ашыру ҿчен, җир кишҽрлеген 16:08:180801:13 (Җир категориясе: 

«авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽр»; «авыл хуҗалыгы җитештерҥе ҿчен») бҥлеп 

бирҥ юлы белҽн зиратны киңҽйтҥ территориясе ҿчен җир кишҽрлеге формалаштыру зарур, 

тҥбҽндҽге характеристикаларны билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк: 16: 08: 180801: 13: 

Җир категориясе – «сҽнҽгать, энергетика, транспорт, элемтҽ, радиотапшырулар, 

телевидение, информатика җирлҽре, космик эшчҽнлекне тҽэмин итҥ ҿчен җирлҽр, оборона, 

куркынычсызлык җирлҽре һҽм башка махсус билгелҽнештҽге җирлҽр".»; 

рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре – «ритуаль эшчҽнлек» (код 12.1) Россия Икътисадый ҥсеш 

министрлыгының 01.09.2014 ел, № 540 боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽреннҽн 

файдалану тҿрлҽре классификаторына ярашлы рҽвештҽ (Россия Икътисадый ҥсеш 

министрлыгының 04.02.2009 ел, № 44 боерыгы редакциясендҽ). 

 

Җирле ҥзидарҽ органнары ниятлҽре нигезендҽ, Кече Бакырчы авылының кҿньягында 

зиратны киңҽйтҥ планлаштырыла (мҽйданы-0,58 га). 

Ҽлеге чараны тормышка ашыру ҿчен, җир кишҽрлеген 16:08:180801:16 (Җир категориясе: 

«авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽр»; «авыл хуҗалыгы җитештерҥе ҿчен») бҥлеп 

бирҥ юлы белҽн зиратны киңҽйтҥ территориясе ҿчен, тҥбҽндҽге характеристикаларны 

билгелҽп, җир кишҽрлеген формалаштыру зарур: 16: 08: 180801: 16 ("авыл хуҗалыгы 

билгелҽнешендҽге җирлҽр"; рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре: "авыл хуҗалыгы җитештерҥе 

ҿчен").: 

Җир категориясе – «сҽнҽгать, энергетика, транспорт, элемтҽ, радиотапшырулар, 

телевидение, информатика җирлҽре, космик эшчҽнлекне тҽэмин итҥ ҿчен җирлҽр, оборона, 

куркынычсызлык җирлҽре һҽм башка махсус билгелҽнештҽге җирлҽр".»; 

рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре – «ритуаль эшчҽнлек» (код 12.1) Россия Икътисадый ҥсеш 

министрлыгының 01.09.2014 ел, № 540 боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽреннҽн 

файдалану тҿрлҽре классификаторына ярашлы рҽвештҽ (Россия Икътисадый ҥсеш 

министрлыгының 04.02.2009 ел, № 44 боерыгы редакциясендҽ). 
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2.7. Ял һҽм туризм объектлары 

 

Хҽзерге хҽле 

Җирлектҽ ял һҽм туризм объектлары тҽкъдим ителмҽгҽн. 

 

Проект тҽкъдиме 

Җирлек территориясендҽ туристлык-рекреацион функцияне ҥстерҥ генераль план белҽн 

тҽкъдим ителми. 

 

 

2.8. Транспорт инфраструктурасы 

2.8.1. Автомобиль транспорты 

Хҽзерге хҽле 

Җирлекнең урам-юл челтҽренең тҿп элементлары турында мҽгълҥмат, аларның 

характеристикалары 7 нче таблицада китерелгҽн. 

Таблица 7 

Объектның статусы Объектның исеме тҿп 

характеристика 

Җирлек чиклҽрендҽ 

озынлык, м 

региональ 

ҽһҽмияттҽге 

 

Каратун – Чирмешҽн – 

Олы Подберезье «транзит 

автомобиль юлы» 

категория: IV; 

катлам: 

асфальтобетон * 

7815 

Урта Балтай – Кызыл Тау-

Кҥкшем «транзит 

автомобиль юлы» 

категория: IV; 

катлам: 

асфальтобетон * 

3864 

Урта Балтай авылына керҥ 

юлы " автомобиль юлы» 

категория: IV; 

катлам: 

асфальтобетон * 

603 

Каратун – Чирмешҽн – 

Олы Подберезье « - Югары 

Балтай автомобиль юлы» 
катлам: вак таш 906 

муниципаль 

районның җирле 

ҽһҽмияттҽге 

 

Кече Бакырчы авылына 

керҥ юлы " автомобиль 

юлы» 

категория: IV; 

катлам: 

асфальтобетон * 

302 

Тҥбҽн Балтай авылына 

керҥ юлы " автомобиль 

юлы» 

катлам: вак таш 506 

Урта Балтай авылы янында 

мҿгезле эре терлек 

фермасына керҥ юлы " 

автомобиль юлы» 

катлам: вак таш 1432 

башка автомобиль юллары 

белҽн переходными 

ҿслекле башка каплау 

юл ҿслеге: кҥчеш 

юлы, башка 

каплау 

685 

җирлекнең җирле 

ҽһҽмияттҽге 

торак урамнар, торак 

пунктлар территориясендҽ 

йҿрҥ 
– 15785 
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Урта Балтай авылы, Шҽмҽк авылы, Кече Бакырчы авылы авыллары каты ҿслекле, Югары 

Балтай авылы һҽм Тҥбҽн Балтай авылына керҥ юллары белҽн тҽэмин ителгҽн. 

 

Проект тҽкъдиме 

Генераль планда автомобиль транспортын ҥстерҥ кҥздҽ тотыла. 

Урам-юл челтҽре элементлары, аларның тҿп характеристикалары һҽм урнашуны нигезлҽҥ 

8 нче таблицада урнаштырылган. 

 

Таблица8 

Объектның 

статусы  

 

Объектның исеме  
Тҿп 

характеристика  

Җирлек 

чиклҽрендҽ 

озынлыгы, м 

 

Объектны 

урнаштыруны 

нигезлҽҥ 

 

тҿбҽк 

ҽһҽмиятендҽге 

автомобиль 

юллары 

Каратун – 

Чирмешҽн – Олы 

Подберезье « – 

Югары Балтай 

автомобиль юлы» 

* 

катлам: 

асфальтобетон 

*категория – IV 

 

907 

Югары Балтай 

авылын каты 

ҿслекле автомобиль 

юлы белҽн тҽэмин 

итҥ; муниципаль 

районның 

территориаль 

планлаштыру 

схемасы 

нигезлҽмҽлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

муниципаль 

районның 

җирле 

ҽһҽмияттҽге 

автомобиль 

юллары 

Урта Балтай 

авылы янында 

мҿгезле эре 

терлек фермасына 

керҥ юлы " 

автомобиль юлы» 

катлам: 

асфальтобетон 

*категория – V 

 

1467 

терлекчелек 

фермасын каты 

ҿслекле автомобиль 

юлы белҽн тҽэмин 

итҥ; 

муниципаль 

районның 

территориаль 

планлаштыру 

схемасы 

нигезлҽмҽлҽрен 

тормышка ашыру 

Тҥбҽн Балтай 

авылына керҥ 

юлы " автомобиль 

юлы» ** 

катлам: 

асфальтобетон 

*категория – IV 

506 

Тҥбҽн Балтай 

авылын каты 

ҿслекле автомобиль 

юлы белҽн тҽэмин 

итҥ; 

* чараны гамҽлгҽ ашыру ҿчен Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру 

схемасына ҥзгҽрешлҽр кертергҽ кирҽк 

** чараны тормышка ашыру ҿчен Апас муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемасына ҥзгҽрешлҽр кертҥ кирҽк 
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Автомобиль юлларын урнаштыру, шулай ук, кыргый хайваннарның, шул исҽптҽн кыргый 

хайваннарның миграциялҽренең иминлеген тҽэмин итҥгҽ юнҽлдерелгҽн оештыру 

чараларын да кҥздҽ тота: 

‒ хайваннар ҿчен җир асты һҽм җир ҿсте кичҥлҽрен оештыру (кҥрсҽтелгҽн корылмаларның 

урнашу урыны һҽм конструктив карарлары территорияне планлаштыру буенча 

документлар һҽм планлаштырыла торган автомобиль юлының проект документлары белҽн 

билгелҽнергҽ тиеш); 

- хайваннарның транспорт чараларына элҽгҥенҽ юл куймый торган саклагыч корылмалар 

һҽм җайланмалар оештыру. 

Автомобиль юлларын тҿзегҽндҽ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 13.08.1996 елдан № 997 

«җитештерҥ процессларын башкарганда, шулай ук транспорт магистральлҽрен, 

торбаҥткҽргечлҽрне, элемтҽ һҽм электр тапшыру линиялҽрен эксплуатациялҽгҽндҽ 

хайваннар дҿньясы объектларының ҥлҥен булдырмау буенча талҽплҽрне раслау турында» 

гы карарының нигезлҽмҽлҽрен, шулай ук проект документларын Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча Дҽҥлҽт комитеты белҽн килештерергҽ кирҽк. 

 

Автомобиль транспортының башка объектларын урнаштыру планлаштырылмый. 

 

2.8.2. Тимер юл транспорты 

 

Хҽзерге хҽле 

Җирлек территориясендҽ тимер юл транспорты кҥрсҽтелмҽгҽн. 

 

Проект тҽкъдиме 

Җирлек территориясендҽ тимер юл транспортын ҥстерҥ кҥздҽ тотылмый. 

 

2.8.3. Су транспорты 

 

Хҽзерге хҽле 

Җирлек территориясендҽ су транспорты кҥрсҽтелмҽгҽн. 

 

Проект тҽкъдиме 

Җирлек территориясендҽ су транспортын ҥстерҥ кҥздҽ тотылмый. 

 

2.8.4. Һава транспорты 

 

Хҽзерге хҽле 

Җирлек территориясендҽ һава транспорты кҥрсҽтелмҽгҽн. 

 

Проект тҽкъдиме 

Җирлек территориясендҽ һава транспорты ҥсеше кҥздҽ тотылмый. 

 

2.8.5. Торбаҥткҽргеч транспорт 

 

Хҽзерге хҽле 

Торбаҥткҽргеч транспорт турында мҽгълҥмат 2.9 бҥлегендҽге «инженерлык 

инфраструктурасы һҽм коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ» «Магистраль инженерлык 

коммуникациялҽре» пунктында бирелгҽн. 

 

Проект тҽкъдиме 
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Җирлек территориясендҽ торбаҥткҽргеч транспортны ҥстерҥ кҥздҽ тотылмый. 

 

2.9. Инженерлык инфраструктурасы һҽм коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ 

 

2.9.1. Магистраль инженерлык коммуникациялҽре 

 

Хҽзерге хҽле 

Җирлек территориясендҽ тҥбҽндҽге магистраль инженерлык коммуникациялҽре тҽкъдим 

ителгҽн: 

- магистраль торбаҥткҽргечлҽр (нефть ҥткҽргеч); 

‒ 6-10 кВ кҿчҽнешле һава электр линиялҽре; 

‒ элемтҽ линиялҽре. 

 

Проект тҽкъдиме 

Авыл җирлеге территориясендҽ магистраль инженерлык коммуникациялҽрен урнаштыру 

планлаштырылмый. 

 

2.9.2. Электр белҽн тҽэмин итҥ 

 

Хҽзерге хҽле 

Электр кҿчҽнешен киметҥ һҽм бҥлҥ 6-10/0,4 кВ кҿчҽнешле трансформатор электр 

подстанциялҽре белҽн тҽэмин ителҽ. 

Биналарның һҽм корылмаларның электр энергиясе белҽн тҽэмин ителеше 100% тҽшкил 

итҽ. 

 

Проект тҽкъдиме 

Торак фонды кҥлҽмен 0,85 мең кв. метрга һҽм даими халык санының якынча 30 кешегҽ 

артуына бҽйле рҽвештҽ, эрелҽндерелгҽн исҽп буенча, елына 28500 кВт ч сҽгатькҽ тигез. 

Мҿмкин булган торак тҿзелеше ҿчен бҥлеп бирелҽ торган территориялҽрдҽ һава электр 

тапшыру линиялҽренең талҽп ителгҽн суммар озынлыгы 0,21 км тҽшкил итҽ. 

Электр белҽн тҽэмин итҥнең ҿстҽмҽ чыганакларын урнаштыру, электр куллану 

кҥрсҽткеченең артуына бҽйле рҽвештҽ, гамҽлдҽге электр белҽн тҽэмин итҥ 

чыганакларының резерв егҽрлеклҽре җитҽрлек булу сҽбҽпле, талҽп ителми. 

 

2.9.3. Газ белҽн тҽэмин итҥ 

 

Хҽзерге хҽле 

Ҥзҽклҽштерелгҽн газ белҽн тҽэмин итҥ авыл җирлегенең барлык торак пунктларында да 

кҥрсҽтелҽ, торак һҽм җҽмҽгать биналарының газ белҽн тҽэмин ителеш дҽрҽҗҽсе 100% 

тҽшкил итҽ. 

 

Проект тҽкъдиме 

Торак фонды кҥлҽмен 0,85 мең кв. метрга һҽм даими халык санының якынча 30 кешегҽ 

артуына бҽйле рҽвештҽ, эрелҽндерелгҽн исҽп буенча, елына 6600 куб.м га тигез. 

Мҿмкин булган торак тҿзелеше ҿчен бҥлеп бирелҽ торган территориялҽрдҽ газ бҥлҥ 

челтҽрлҽренең якынча суммар озынлыгы 0,42 км тҽшкил итҽ. 

Газ белҽн тҽэмин итҥнең ҿстҽмҽ чыганакларын урнаштыру, газ куллану кҥрсҽткеченең 

артуына бҽйле рҽвештҽ, гамҽлдҽге газ белҽн тҽэмин итҥ чыганакларының резерв 

куҽтлҽренҽ бҽйле рҽвештҽ талҽп ителми. 
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2.9.4. Су белҽн тҽэмин итҥ 

 

Хҽзерге хҽле 

Авыл җирлеге территориясендҽ су белҽн тҽэмин итҥ җир асты чыганакларыннан – 

скважина су алу җайланмаларыннан һҽм чишмҽлҽрдҽн башкарыла. 

Ҥзҽклҽштерелгҽн су белҽн тҽэмин итҥ барлык торак пунктларда да кҥрсҽтелҽ. Торак һҽм 

иҗтимагый биналарны су белҽн тҽэмин итҥ 100% тҽшкил итҽ. 

 

Җирлекнең эчҽр су белҽн ҥзҽклҽштерелгҽн тҽэмин итҥ чыганагы булып тора: 

‒ Урта Балтай авылыннан кҿньяк-кҿнбатышка таба су алу скважинасы (егҽрлеге: 4,58 куб. 

м); 

- Югары Балтай авылында тҿньяк ҿлешендҽ су алу скважинасы (егҽрлеге: сҽгатенҽ 2,17 

куб. м); 

- Шҽмҽк авылының тҿньяк ҿлешендҽ су алу скважинасы (егҽрлеге: сҽгатенҽ 1,21 куб. м); 

- Кече Бакырчы авылыннан тҿньяк-кҿнбатышка капиталь ремонтланган чишмҽ (егҽрлеге: 

сҽгатенҽ 0,71 куб. м); 

‒ Тҥбҽн Балтай авылының тҿньяк ҿлешендҽ капитациялҽнгҽн Чишмҽ (егҽрлек: сҽгатенҽ 

0,83 куб. м); 

-Урта Балтай авылының тҿньяк-кҿнбатыш ҿлешендҽ капитациялҽнгҽн ике чишмҽ (егҽрлек 

турында мҽгълҥматлар юк). 

Ҽлеге объектларның урнашу урыны һҽм характеристикасы Апас муниципаль районының 

территориаль планлаштыру схемасы материаллары һҽм җирле ҥзидарҽ органнары 

белешмҽлҽре нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн. 

Җир асты су алу җайланмаларының сыйфаты СанПиН 2.1.4.1074-01 " эчҽргҽ яраклы су. 

Эчҽ торган су белҽн тҽэмин итҥ ҥзҽклҽштерелгҽн системаларының су сыйфатына гигиеник 

талҽплҽр. Сыйфат контроле». 

Җир асты байлыкларыннан файдалану хокукына лицензия юк. 

 

"Су белҽн тҽэмин итҥ. Тышкы челтҽрлҽр һҽм корылмалар. СНиП 2.04.02-84 

актуальлҽштерелгҽн редакциясе " авыл җирлеге халкы ҿчен хуҗалык-эчҽргҽ яраклы суга 

норматив куллану елына 66,43 мең куб. м тҽшкил итҽ. 

 

Проект тҽкъдиме 

Торак фонды кҥлҽмен 0,85 мең кв. м. торакка арттыру һҽм даими халык санының якынча 

30 кешегҽ артуы аркасында, эрелҽндерелгҽн исҽп буенча, елга 2,19 мең куб. м. тҽшкил 

иткҽн хуҗалык-эчҽ торган кирҽк-яракларга тҽҥлеклеклек уртача куллану кҥрсҽткечен 

арттыру кҥздҽ тотыла. 

Мҿмкин булган торак тҿзелеше ҿчен бҥлеп бирелҽ торган территориялҽрдҽ суҥткҽргеч 

челтҽрлҽрнең якынча суммар озынлыгы 0,21 км тҽшкил итҽ. 

Су белҽн тҽэмин итҥнең гамҽлдҽге чыганакларының резерв куҽтлҽренҽ бҽйле рҽвештҽ, су 

белҽн тҽэмин итҥнең хуҗалык-эчҽ торган ихтыяҗларга тҽҥлеклек (бер ел эчендҽ) уртача 

куллану кҥрсҽткече артуга бҽйле рҽвештҽ, ҿстҽмҽ чыганакларны урнаштыру талҽп ителми. 

 

2.9.5. Су бҥлҥ 

 

Хҽзерге хҽле 

 

Җирлектҽ ҥзҽклҽштерелгҽн ташландык суларны агызу системасы юк. Ташландык суларны 

чистарту буенча индивидуаль станциялҽр яки калдыкларның сыешлы тупланмалары 

ярдҽмендҽ башкарыла. 
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Проект тҽкъдиме 

Җирлек территориясендҽ шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген башкарганда торак пунктлар 

территориялҽрен, ҥсеш алганнан соң, Ҥзҽклҽштерелгҽн ташландык суларны агызу 

системасы белҽн этаплап тҽэмин итҥ мҿмкинлеген кҥздҽ тотарга тҽкъдим ителҽ. 

Ҥзҽклҽштерелгҽн ташландык суларны агызу системасын формалаштыру буенча планлы 

чаралар территорияне планлаштыру буенча документацияне ҽзерлҽҥ стадиясендҽ 

билгелҽнергҽ тиеш. 

 

2.9.6. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ 

 

Хҽзерге хҽле 

Җирлектҽ ҥзҽклҽштерелгҽн җылылык юк. Биналарны җылыту тҿрле ягулык тҿрлҽрендҽ 

эшлҽҥче индивидуаль җылыту системалары ярдҽмендҽ башкарыла. 

 

Проект тҽкъдиме 

Ҥзҽклҽштерелгҽн җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасын ҥстерҥ кҥздҽ тотылмый. 

 

 

2.9.7. Элемтҽ 

 

Хҽзерге хҽле 

Телефон һҽм кҽрҽзле элемтҽ, эфирлы һҽм цифрлы тапшырулар, Интернет билгеле.  

Җирлек территориясендҽ антенна-мачта корылмаларына һҽм башка элемтҽ объектларына 

тҥбҽндҽгелҽр керҽ:: 

- Урта Балтай авылында кҽрҽзле элемтҽнең база станциясе; 

- Шҽмҽк авылында кҽрҽзле элемтҽнең база станциясе. 

 

Проект тҽкъдиме 

Җирлек территориясендҽ элемтҽ объектларын урнаштыру генераль план белҽн каралмаган. 

 

2.9.8. Коммуналь калдыкларны чыгаруны оештыру 

 

Хҽзерге хҽле 

Җирлектҽ каты коммуналь калдыкларны җыюның якынча норматив кҥлҽме елына 1001 

куб.м тҽшкил итҽ, сыек коммуналь калдыклар елына 1820 куб. м. тҽшкил итҽ. Каты һҽм 

сыек коммуналь калдыкларның факттагы кҥлҽме турында белешмҽлҽр юк.  

Каты коммуналь калдыкларны чыгару оешкан тҿстҽ Апас шҽһҽр тибындагы поселогы  

полигонына башкарыла. Урта Балтай авыл җирлеге территориясендҽ каты коммуналь 

калдыкларны кҥмҥ урыннары юк. 

 

Проект тҽкъдиме 

Калдыклар белҽн, шул исҽптҽн каты коммуналь калдыклар белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽ 

территориаль схема нигезлҽмҽлҽре буенча, калдыкларны чыгару Апас ш. т. б. полигонына 

оештырылырга тиеш. 

 

2.9.9. Янгын куркынычсызлыгы 

 

Хҽзерге хҽле 
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Җирлек территориясендҽ 5 нче дҽрҽҗҽ янгын куркынычы булган торак йортларның 

шактый саны урнашкан (СНиП 21-01-97 буенча " биналарның һҽм корылмаларның янгын 

куркынычсызлыгы»).  

Урта Балтай авылының кҿньягында ике янгын сҥндерҥ машинасына исҽплҽнгҽн янгын 

часте урнашкан.. 

Торак пункт территориялҽрендҽ янгын гидрантлары яки су алу корылмалары янгынга 

каршы максатлар ҿчен су алу җайланмалары белҽн җиһазландырылган.  

2009 елның 8.13130 СП нигезендҽ " янгынга каршы саклау системалары. Янгынга каршы 

тышкы су белҽн тҽэмин итҥ чыганаклары. Янгын куркынычсызлыгы талҽплҽре» җирлектҽ 

тышкы янгын сҥндерҥгҽ норматив чыгымнар 5 л/с тҽшкил итҽ. 

 

Проект тҽкъдиме 

Авыл җирлеге территориясендҽ янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ объектларын 

генераль план белҽн урнаштыру кҥздҽ тотылмый.. 

 

3. ТОРАК ПУНКТЛАР ЧИКЛҼРЕ 

УРТА БАЛТАЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ РАСЛАНГАН ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ БУЛМАУ 

СҼБҼПЛЕ, ТОРАК ПУНКТЛАРНЫҢ ЭЛЕК БИЛГЕЛҼНГҼН ЧИКЛҼРЕ ЮК. ҼЛЕГЕ 

ПРОЕКТ НИГЕЗЛҼМҼЛҼРЕН ТОРМЫШКА АШЫРУ МАКСАТЫННАН ҖИРЛЕК 

СОСТАВЫНА КЕРҤЧЕ ТОРАК ПУНКТЛАРНЫҢ ЧИКЛҼРЕН БИЛГЕЛҼҤ ТАЛҼП 

ИТЕЛҼ.  

ТОРАК ПУНКТЛАР ТЕРРИТОРИЯЛҼРЕНЕҢ ГАМҼЛДҼГЕ ЧИКЛҼРЕ ҺҼМ ТОРАК 

ПУНКТЛАРНЫҢ ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН ЧИКЛҼРЕ ҼЛЕГЕ ПРОЕКТНЫҢ ГРАФИК 

МАТЕРИАЛЛАРЫ СОСТАВЫНДА ТОРАК ПУНКТЛАР ЧИКЛҼРЕ КАРТАСЫНДА 

ЧАГЫЛЫШ ТАПКАН. 

ТОРАК ПУНКТЛАРНЫҢ ЧИКЛҼРЕ АЛАР ТУРЫНДА МҼГЪЛҤМАТЛАРНЫ 

КҤЧЕМСЕЗ МИЛЕКНЕҢ БЕРДҼМ ДҼҤЛҼТ РЕЕСТРЫНА КЕРТҤ МАКСАТЫНДА 

ҼЛЕГЕ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАН БЕЛҼН БИЛГЕЛҼНҼ. 

 

3.1. ТОРАК ПУНКТЛАРНЫҢ ТЕРРИТОРИЯЛҼРЕ ЧИКЛҼРЕН ҤЗГҼРТҤНЕ НИГЕЗЛҼҤ 

 

ҼЛЕГЕ ПРОЕКТ НИГЕЗЛҼМҼЛҼРЕН ТОРМЫШКА АШЫРУ ҾЧЕН УРТА БАЛТАЙ 

АВЫЛЫ ҺҼМ ТҤБҼН БАЛТАЙ АВЫЛЛАРЫНЫҢ ТЕРРИТОРИЯЛҼРЕ ЧИКЛҼРЕН 

ҤЗГҼРТҤ ТАЛҼП ИТЕЛҼ. КЕЧЕ БАКЫРЧЫ АВЫЛЫ, ЮГАРЫ БАЛТАЙ АВЫЛЫ ҺҼМ 

ШҼМҼК АВЫЛЫ ТЕРРИТОРИЯЛҼРЕ ЧИКЛҼРЕН ҤЗГҼРТҤ КҤЗДҼ ТОТЫЛМЫЙ. 

ТОРАК ПУНКТЛАРНЫҢ ТЕРРИТОРИЯЛҼРЕ ЧИКЛҼРЕН ҤЗГҼРТҤ КҤЗДҼ 

ТОТЫЛГАН ТЕРРИТОРИЯЛҼР УЧАСТОКЛАРЫ, ШУЛАЙ УК АЛАРНЫ ҤЗГҼРТҤНЕ 

НИГЕЗЛҼҤ 9 НЧЫ ТАБЛИЦАДА ҺҼМ ГРАФИК МАТЕРИАЛЛАР СОСТАВЫНДА 

ТОРАК ПУНКТЛАР ЧИКЛҼРЕ КАРТАСЫНДА КҤРСҼТЕЛГҼН. 

Таблица 9 

торак пункт  

картада 

кишҽрлек 

№ 

мҽйдан, 

га 

Торак пункты территориясе чиген ҥзгҽртҥне 

нигезлҽҥ 

Урта Балтай 

авылы 

1 -5,744 Зират территориясе чигеннҽн чыгарма 

2 +3,9 

Гамҽлдҽге торак тҿзелеше территориясе торак 

пункты территориясе чиклҽренҽ кертҥ; җирле 

ҥзидарҽ органнарының ниятлҽре 

Тҥбҽн Балтай 3 -4,111 Зират территориясе чигеннҽн чыгарма 
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Урта Балтай авылы уртасының кҿнбатыш ҿлешендҽге йорт яны участогы булган фактта 

булган ҽлеге генераль план проекты белҽн аны Урта Балтай авылы чиклҽренҽ кертҥ кҥздҽ 

тотылмый. Ҽлеге территорияне торак пункт чиклҽренҽ кертҥ буенча чара юклыгын 

нигезлҽҥ булып тҥбҽндҽге фактлар тора:: 

‒ җирле ҥзидарҽ органнары мҽгълҥматларына караганда, бина, нинди дҽ булса рҿхсҽт 

документларын рҽсмилҽштермичҽ, ҥз белдеге белҽн тҿзелгҽн (мҽгълҥмат Урта Балтай авыл 

җирлеге башкарма комитеты җитҽкчесенең хаты белҽн расланган); 

-ҽлеге торак йортның йорт яны участогы булган территориясенҽ карата 

формалаштырылган җир участогы юк, нинди дҽ булса җир тҿзелеше эшлҽре башкару 

нияте юк.  

 

3.2. Торак пунктлар территориялҽре чиклҽреннҽн чыгарыла торган торак пунктлар 

территориялҽре чиклҽренҽ кертелҽ торган җир кишҽрлеклҽре исемлеге 

 

Торак пунктлар территориялҽре чиклҽреннҽн тҿшереп калдырыла торган җир 

кишҽрлеклҽре исемлегендҽ торак пунктларның территориялҽре чиклҽрен ҥзгҽртҥ 

участоклары чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽре турында белешмҽлҽр бар.  

Кҥрсҽтелгҽн исемлектҽ шулай ук торак пунктлар территориялҽре чиклҽренҽ кертелҽ яисҽ 

кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында мҽгълҥматлар булмаган торак пунктлар 

территориялҽре чиклҽреннҽн тҿшереп калдырыла торган территориялҽр турында 

мҽгълҥмат бар. Ҽлеге территориялҽр чиклҽрендҽ урнашкан кадастр кварталларының бер 

ҿлеше буларак кҥрсҽтелгҽн. 

 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Җир 

кишҽрлегене

ң, кадастр 

кварталыны

ң кадастр 

номеры 

Урнашу урыны  

Җир 

категори

ясе  

Рҿхсҽт 

ителгҽн 

куллану 

тҿре  

 

Чиклҽргҽ 

кертелгҽн 

яки 

чиклҽрдҽн 

тҿшеп кала 

торган 

мҽйдан, кв. 

м.  

Планлаш

тырылга

н җир 

категори

ясе 

Рҿхсҽт 

ителгҽн 

куллануны

ң 

планлашты

рыла 

торган 

тҿре* 

 

УРТА БАЛТАЙ АВЫЛЫ 

Торак пункт чиклҽренҽ кертелҽ торган җир кишҽрлеклҽре 

1 
16:08:180604

:257 

Татарстан 

Республикасы, 

Апас 

муниципаль 

районы, Урта 

Балтай авыл 

җирлеге  

Авыл 

хуҗалыг

ы 

билгелҽне

шендҽге 

җирлҽр 

Авыл 

хуҗалыгы 

җитештерҥе 

ҿчен 

39000 

торак 

пунктла

р 

җирлҽре 

Җирле 

ҥзидарҽ 

органнар

ы ҿчен 

(код 2.1) 

Торак пункт чиклҽреннҽн чыгарыла  торган җир кишҽрлеклҽре 

2 
16:08:180101

:198 
- 

торак 

пунктлар 

җирлҽре 

Башка 

махсус 

билгелҽнешт

ҽге 

объектлар 

50140 ** 

Сҽнҽгат

ь 

җирлҽре 

һҽм 

башкала

Ритуаль 

эшчҽнле

к (код 

12.1) 
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астында р 

3 
16:08:180101

:492 

Татарстан 

Республикасы, 

Апас 

муниципаль 

районы, Урта 

Балтай авыл 

җирлеге, Урта 

Балтай авылы, 

Комсомольска

я ур. 

торак 

пунктлар 

җирлҽре 

Зиратларны 

урнаштыру 

ҿчен 

49951 ** 

Сҽнҽгат

ь 

җирлҽре 

һ. б. Ритуаль 

эшчҽнле

к (код 

12.1) 

4 
16:08:180101

:199 
 

торак 

пунктлар 

җирлҽре 

Шҽхси 

ярдҽмче 

хуҗалык 

алып бару 

ҿчен 

1537 

Авыл 

хуҗалы

гы 

җирлҽре 

Ҥсемлек

челек 

(код 1.1) 

Торак пункт чиклҽренҽ керми торган кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында 

мҽгълҥматлар булмаган территориялҽр 

5 16:08:180101 - - - 5212 - - 

ТҤБҼН БАЛТАЙ АВЫЛЫ 

Торак пункт чиклҽренҽ кертелҽ торган  җир кишҽрлеклҽре 

бирелмҽгҽн 

Торак пункт чиклҽреннҽн чыгарыла торган җир кишҽрлеклҽре 

1 
16:08:180301

:1 

Татарстан 

Республикасы, 

Апас 

муниципаль 

районы, Урта 

Балтай авыл 

җирлеге, Тҥбҽн 

Балтай авылы 

урамы юк 

торак 

пунктала 

җирлҽре 

Башка 

махсус 

билгелҽнешт

ҽге 

объектлар 

астында 

30041 ** 

Сҽнҽгат

ь 

җирлҽре 

һ. б. 

Ритуаль 

эшчҽнле

к (код 

12.1) 

2 
16:08:180301

:138 

Татарстан 

Республикасы, 

Апас 

муниципаль 

районы, Урта 

Балтай авыл 

җирлеге, Тҥбҽн 

Балтай авылы 

торак 

пунктала 

җирлҽре 
Зиратлар 

урнаштыру 

ҿчен 

30911 ** 

Сҽнҽгат

ь 

җирлҽре 

һ. б. 

Ритуаль 

эшчҽнле

к (код 

12.1) 

3 
16:08:180301

:71 

Татарстан 

Республикасы, 

Апас 

муниципаль 

районы 

торак 

пунктала 

җирлҽре  10 

Сҽнҽгат

ь 

җирлҽре 

һ. б. 

Энергет

ика (код 

6.7) 

Торак пункт чиклҽренҽ керми торган кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында 

мҽгълҥматлар булмаган территориялҽр 

4 16:08:180301 - - - 9883 - - 
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* Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 01.09.2014 ел, № 540 боерыгы белҽн 

расланган «җир кишҽрлеклҽреннҽн файдалану тҿрлҽре классификаторын раслау турында» 

(04.02.2009 ел, № 44 Россия Федерациясе Икътисадый ҥсеш министрлыгының Боерыгы 

редакциясендҽ) расланган рҿхсҽт ителгҽн җир кишҽрлеклҽреннҽн файдалану тҿрлҽре 

классификаторы нигезендҽ;) 

** Кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеклҽре мҽйданнары торак пункт территориясе чигеннҽн 

тҿшереп калдырыла торган территориялҽрне билгелҽгҽндҽ ҽлеге җир кишҽрлеклҽре бер 

территориядҽ урнашуга бҽйле рҽвештҽ катнашмый.  

 

4. МҼДҼНИ МИРАС ОБЪЕКТЛАРЫ 

Мҽдҽни мирас объектлары, мҽдҽни мирас объектлары, Урта Балтай авыл җирлеге 

территориясендҽ тҽкъдим ителгҽн мҽдҽни мирас объектлары турында мҽгълҥмат 11 нче 

таблицада китерелгҽн.Таблица 11 

Объектның 

статусы 

Объектның исеме Урнашу 
Оештыру-боеру документы. 

ачыкланган 

мҽдҽни мирас 

объектлары 

Мҽдрҽсҽ бинасы, XIX 

гасыр ахыры-XX гасыр 

башы. 

Урта Балтай 

авылы – 

 

      Мҽгълҥмат мҽдҽни мирас объектлары, мҽдҽни мирас объектлары һҽм мҽдҽни мирас 

объектлары исемлеге нигезендҽ тҽкъдим ителҽ. 

 

5. АЕРУЧА САКЛАНА ТОРГАН ТАБИГЫЙ ТЕРРИТОРИЯЛҼР 

        УРТА БАЛТАЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕНДҼ АЕРУЧА САКЛАНА 

ТОРГАН ТАБИГЫЙ ТЕРРИТОРИЯЛҼР, АЕРУЧА САКЛАНА ТОРГАН ТАБИГЫЙ 

ТЕРРИТОРИЯЛҼР ҾЧЕН РЕЗЕРВ ҖИР УЧАСТОКЛАРЫ ТҼКЪДИМ ИТЕЛМҼГҼН. 

 

6. ТЕРРИТОРИЯНЕ ФАЙДАЛАНУНЫҢ МАХСУС ШАРТЛАРЫ БУЛГАН ЗОНАЛАР 

ХҼЗЕРГЕ ХҼЛЕ 

        ҖИРЛЕК ТЕРРИТОРИЯСЕ ҾЧЕН ХАС МАХСУС ШАРТЛАР БУЛГАН ЗОНАЛАР 

ТУРЫНДА МҼГЪЛҤМАТ 12 НЧЕ ТАБЛИЦАДА БИРЕЛГҼН. 

Таблица 12 

Зона исеме Чыганакның исеме Зонан

ың 

разме

ры, м 

Зонаның кҥлҽмен һҽм режимын 

билгели торган норматив документ 

 

предприятиелҽрн

ең, 

корылмаларның 

һҽм башка 

объектларның 

санитар-саклау 

зонасы 

 

сибирязвенные ҥлҽт 

базлары 
1000 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

“Предприятиелҽрне, корылмаларны 

һҽм башка объектларны санитар-

саклау зоналары һҽм санитар 

классификациялҽҥ” 

 

биотермик чокырлар 1000 

мҿгезле эре терлек 

фермалары (100-1200 

баш) 

300 

машина-трактор 

парклары 
300 

ындыр табаклары 100 

терлек асраучы 

хуҗалыклар (50 башка 

кадҽр)) 

50 
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авыл хуҗалыгы 

продукциясен саклау 

складлары 

50 

янгын бҥлеклҽре 50 

зират 50 

ҿске су 

объектларының 

су саклау зонасы 

 

Бола елгасы 200 

Россия Федерациясе су кодексы 

Чирмешҽн елгасы 100 

башка җир ҿсте су 

объектлары 
50 

җир ҿсте су 

объектларының 

яр буе саклау 

полосасы 

ҿске су объектлары 

50 

магистраль 

торба 

ҥткҽргечлҽрнең 

сак зонасы 

магистраль 

торбаҥткҽргечлҽр 

25 

Россия Дҽҥлҽт техник кҥзҽтчелек 

идарҽсенең 22.04.1992 ел, № 9 карары 

һҽм 29.04.1992 ел, № 9 карары белҽн 

расланган магистраль 

торбаҥткҽргечлҽрне саклау 

кагыйдҽлҽре 

электр челтҽре 

хуҗалыгы 

объектларының 

саклау зонасы 

 

ВЛ 6-10 кВ 
10 

Россия Федерациясе Су кодексы, 

“Электр челтҽре хуҗалыгы 

объектларының саклау зоналарын һҽм 

мондый зоналар чиклҽрендҽ урнашкан 

җир кишҽрлеклҽреннҽн файдалануның 

махсус шартларын билгелҽҥ тҽртибе 

турында” 24.02.2009 ел, № 160 Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽте Карары 

ВЛ 0,4 кВ 

2 

элемтҽ 

линиялҽренең 

һҽм 

корылмаларыны

ң сак зонасы 

элемтҽ линиялҽре 

2 

Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 

09.06.1995 ел, № 578 карары белҽн 

расланган элемтҽ линиялҽрен һҽм 

корылмаларын саклау кагыйдҽлҽре 

бҥлгеч 

газҥткҽргечлҽрне

ң сак зонасы 

бҥлгеч газҥткҽргечлҽр 

2 

Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 

20.11.2000 ел, № 878 карары белҽн 

расланган газ бҥлҥ челтҽрлҽрен саклау 

кагыйдҽлҽре. 

Су белҽн тҽэмин 

итҥ 

чыганакларын 

санитар саклау 

зонасының i 

поясы 

 

су алу скважиналар һҽм 

капитациялҽнгҽн 

чишмҽлҽр 

30 СанПиН 2.1.4.1110- 02 “Су белҽн 

тҽэмин итҥ чыганакларын һҽм эчҽргҽ 

яраклы суҥткҽргечлҽрне санитар 

саклау зоналары”  

 

чишмҽ 

50 

юл буйлары III-IV категорияле 

автомобиль юллары 

50 

“Россия Федерациясендҽ автомобиль 

юллары һҽм юл эшчҽнлеге турында 

һҽм Россия Федерациясенең аерым 

закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ 

хакында” 2007 елның 8 ноябрендҽге 
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Җирлектҽге территориялҽрне аерым шартлы файдалану зоналары ҽлеге проектның график 

материаллары составында җирлек территориясен махсус шартлары булган зоналар чиклҽре 

картасында (хҽзерге нигезлҽмҽ) кҥрсҽтелгҽн. 

 

Проект тҽкъдиме 

Кайбер объектларны урнаштыру планлаштырылган булу сҽбҽпле, территорияне 

куллануның аерым шартлары булган зоналарның чиклҽрен билгелҽҥ талҽп ителҽ, алар 

турында мҽгълҥматлар 12 нче таблицада китерелгҽн. 

12 нче таблица  

Зона исеме Чыганак исеме 

Зона 

кҥлҽме, 

м  

Зонаның кҥлҽмен һҽм режимын 

билгели торган норматив 

документ 

Автомобиль 

юлларының юл 

буйлары 

 

III-IV категорияле 

автомобиль юллары 

 

 

 

 

V категорияле 

автомобиль юллары 

 

 

 

50 

 

25 

«Россия Федерациясендҽ 

автомобиль юллары һҽм юл 

эшчҽнлеге турында һҽм Россия 

Федерациясенең аерым закон 

актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ 

хакында» 2007 елның 8 

ноябрендҽге ФЗ- 257 номерлы 

Федераль закон 

 

 

Аерым шартлар булган зоналарның кҥлҽме һҽм конфигурациясе ҽлеге зоналарның 

проектларын эшлҽҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ аныкланырга мҿмкин. 

 

 

7. ТАБИГАТЬ ШАРТЛАРЫ ҺҼМ ЭКОЛОГИК ХҼЛ 

7.1.Табигать шартлары һҽм ресурслары 

 

7.1.1. Рельеф 

 

Урта Балтай авыл җирлеге территориясе елга ҥзҽннҽре, балка һҽм чокырлар белҽн 

бҥленгҽн тигезлектҽн гыйбарҽт. 

Иң зур билгелҽр җирлекнең тҿньяк ҿлеше ҿчен хас, ҽ иң азлары-Болның кҿньяк ҿлешендҽ 

бол елгасы тоту ҿчен. 

 

7.1.2. Файдалы казылмалар 

 

Җирлек территориясендҽ тҥбҽндҽге файдалы казылма ятмалары урнаштырылган: 

Руда булмаган файдалы казылмалар ятмалары: 

- Балтай чыганагы (ташбака чималы). 

 

Бу ятмалар турындагы мҽгълҥмат Апас муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемасы материалларында бирелгҽн белешмҽлҽр нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн 

 

 

ФЗ- 257 номерлы Федераль закон 
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7.1.3. Гидрогеология шартлары 

 

Җир асты суларының яту шартлары буенча, җирлек территориясендҽ гидрогеологик 

бҥлекчҽлҽр бҥлеп бирелҽ, алар турында белешмҽлҽр 13 нче таблицада бирелгҽн. 

 

14 нче таблица 

Исеме 

 

Тҿп характеристикасы 

 

Кулланышы 

 

Аз сулы локаль сулы 

котельный терриген 

комплексы 

 

суның химик составы: 

гидрокарбонат, тҿрле катион состав; 

минерализация: 0,4-1,1 г/л 

  

хуҗалык- эчҽргҽ яраклы су 

белҽн тҽэмин итҥ ҿчен 

кулланылмый 

 

Сулы локаль аз сулы 

уржум терриген 

комплексы  

 

суларның химик составы: 

гидрокарбонат, сирҽгрҽк хлорид-

гидрокарбонат, катионнар буенча 

катнаш; 

минерализация: 0,4-0,8 г/л; 

гомуми катылык: 5-7 ммоль/л 

 

хуҗалык- эчҽргҽ яраклы су 

белҽн тҽэмин итҥ ҿчен киң 

кулланыла  

 

Сулы локаль каты су 

неоген-дҥртенче 

аллювиаль комплексы 

 

суларның химик составы: 

гидрокарбонат магниево-кальций, 

натрий яки катион состав буенча 

катнаш; 

минерализация: 0,3-0,7 г/л; 

гомуми катгыйлык: 8 мг-экв/л артык 

тҥгел  

хуҗалык- эчҽ торган су 

белҽн тҽэмин итҥ ҿчен 

кулланыла 

 

 

7.1.4. Ҿслек һҽм җир асты сулары 

 

 

Ҿслек сулары 

Авыл җирлеге территориясендҽ урнашкан тҿп су агымнары булып торалар: 

- Бола елгасы (Зҿя елгасының сул як кушылдыгы; гомуми озынлыгы: 118 км); 

- Чирмешҽн елгасы (Бола елгасының сул як кушылдыгы; гомуми озынлыгы: 33 км); 

‒ Мурзинка  елгасы(Зҿя елгасының сул як кушылдыгы; гомуми озынлыгы: 9 км). 

Җирлекнең гидрографик челтҽре шулай ук кҥллҽр һҽм чишмҽлҽр тҽшкил итҽ. 

Чишмҽ 

 

Җирлек территориясендҽ тҽкъдим ителгҽн чишмҽлҽр: 

Таблица 15 

Салкын чорның климат параметрлары 

Климат параметрлары  

 
Ҽһҽмияте  

Һава температурасы иң салкын тҽҥлек, °С белҽн, 

тҽэмин ителеш 

0,98 - 41 

0,92 - 33 

Һава температурасы иң салкын биш кҿнлек, °С белҽн, 

тҽэмин ителеш 

0,98 - 33 

0,92 - 31 

Һава температурасы, °С, тҽэмин ителеш 0,94 - 17 

Абсолют минималь һава температурасы, °С - 47 
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Һава температурасының уртача тҽҥлек амплитуасы иң салкын ай, °С 7,1 

Озынлыгы, тҽҥлек. һава температурасы, °С, уртача 

тҽҥлеклек температурасы 0 °С тҽшкил итҽ. 

 

озынлыгы, тҽҥлек. 151 

уртача температура, 

°С 
- 8,1 

Озынлыгы, тҽҥлек һава температурасы, °С, уртача 

тҽҥлеклек температурасы 8 °С тҽшкил итҽ. 

 

озынлыгы, тҽҥлек. 208 

уртача температура, 

°С 
- 4,8 

Озынлыгы, тҽҥлек. һава температурасы, °С, уртача 

тҽҥлеклек температурасы 10 °С. 

 

озынлыгы, тҽҥлек. 223 

уртача температура, 

°С 
- 3,8 

Уртача айлык дымлылык һава иң салкын ай, % 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца, % 

82 

Уртача айлык һава дымлылыгы 15 сҽгатьтҽ иң салкын ай, % 81 

Ноябрь - март айларында явым-тҿшем саны, мм 177 

Җил юнҽлеше декабрь- февраль айларында ЮЗ 

Җилнең уртача тизлегеннҽн гыйнвар ае ҿчен румбалар буенча максималь 

тизлеге, м/с 
4,1 

Җилнең уртача тизлеге, м/с, тҽҥлеклек уртача температура 8°С 3,1 

 

Таблица 16 

Җылы чорның климат параметрлары 

Климат параметрлары Ҽһҽмияте 

Барометрик  басымы, гПа 1002 

Һава температурасы, °С белҽн, тҽэмин ителеш 0,95 24 

Һава температурасы, °С белҽн, тҽэмин ителеш 0,98 28 

Иң җылы айның уртача максималь температурасы, °С 25,1 

Абсолют максималь һава температурасы, °С 39 

Һава температурасының уртача тҽҥлек амплитуасы иң җылы ай, °С 9,9 

Уртача айлык чагыштырмача дымлылык һава иң җылы ай, % 69 

Уртача айлык дымлылык 15 сҽг. иң җылы ай, % 56 

Апрель- октябрь айларында явым- тҿшем кҥлҽме, мм 368 

Тҽҥлеклек максимум явым- тҿшем, мм 75 

Июнь- август айларында җилнең иң ҿстен юнҽлеше С, З 

Минималь уртача тизлек җил румбалар буенча июль, м/с 0 

 

Авыл җирлегенең климат параметрларын бҽялҽҥ якын-тирҽ торак пункты (Казан 

шҽһҽре) ҿчен «тҿзелеш климаты» СП 131.13330.2012 мҽгълҥматлары буенча башкарылды. 

Уртача еллык һава температурасы 3,9 °С. тҽшкил итҽ.  

Уртача еллык явым – тҿшем саны-484,5 мм. 

Җирлек территориясендҽ Кҿньяк юнҽлештҽге җиллҽр кҥп.  

Җилнең уртача еллык тизлеге 3,7 м/сек тҽшкил итҽ. 

 

7.1.6. Инженер-геологик шартлар 

 

Җирлек территориясендҽ тҽкъдим ителгҽн куркыныч физик-геологик процессларга 

тҥбҽндҽгелҽр керҽ:: 
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- эрозия процесслары (чокырлар, промоиннар) - су агымнары ҥрлҽренҽ хас;  

‒ авыш процесслар (җимереклеклҽр, ишелҥ, ишелҥ) – аз ҥсеш алган. 

 Җирлек территориясендҽ махсус грунт тҽкъдим ителмҽгҽн. 

 

7.1.7. Ландшафт, туфрак катламы, ҥсемлеклҽр 

 

Җирлек территориясе урта Зҿя калкулыклы Ландшафт районы чиклҽрендҽ 

урнашкан. 

Туфракның характерлы тҿрлҽренҽ керҽ: 

‒ соры урман туфраклары; 

‒ болын-кара туфраклы тозлы туфрак; 

- аллювиаль дерново-туендырылган карбонат туфраклары. 

Ҥсемлеклҽр капламы урманнар, болыннар, куак куаклары һҽм авыл хуҗалыгы 

җирлҽре белҽн тҽкъдим ителгҽн. 

           7.2.Ҽйлҽнҽ-тирҽлекнең торышын бҽялҽҥ 

 

           5.2.1. Атмосфера һавасының торышы 

 

Атмосфера һавасын пычратуның тҿп чыганаклары булып торалар: 

– эшлҽп килҥче авыл хуҗалыгы предприятиелҽре (мҿгезле эре терлек фермалары); 

- машина-трактор парклары; 

- ындыр табаклары; 

- автомобиль транспорты. 

Җирлектҽ һава пробаларына лаборатор анализ ҥткҽрелми. 

 

         5.2.2. Су ресурсларының торышы 

 

Су объектларының пычрану чыганагы булып тора: 

– авыл хуҗалыгы предприятиелҽре территориялҽреннҽн чистартылмаган ҿслек суларын 

агызу; 

– торак пунктлар территориялҽреннҽн чистартылмаган ҿске юынты суларны агызу. 

Су ресурсларын пычратуга шулай ук су саклау зоналары режимын һҽм ҿслек су 

объектларының яр буе саклау полосаларын сакламау да китерҽ. 

Югары су объектларының су саклау зонасында кҿньяк-кҿнчыгышка таба урнашкан 

зиратның бер ҿлеше тискҽре факт булып тора. 

Санитар-саклау зонасы чиклҽрендҽ су алу скважиналары һҽм чишмҽлҽрне урнаштыру да 

тискҽре факт булып тора. 

Хҽзерге вакытта җирлектҽ ҥзҽклҽштерелгҽн су белҽн тҽэмин итҥ системалары юк. 

Җирлектҽ су ресурсларының пычрануына Мониторинг ҥткҽрелми. 

 

 

 

5.2.3. Туфрак катламының һҽм җир ресурсларының торышы 

 

Авыл җирлеге территориясе ҿчен авыл хуҗалыгы җирлҽренең сҿрелҥе, чокыр-балка 

челтҽренең таралуы, сҿрҥлек җирлҽренең тҥбҽн булуы хас. Нҽтиҗҽ булып ҥсеш алган 

эрозион процесслар, туфрак деградациясе тора. 

Җирлек территориясендҽ эрозиягҽ каршы чаралар ҥткҽрелҽ, алар ҥз эченҽ саклагыч урман 

ҥсентелҽре булдыру, туфрак саклау чҽчҥ ҽйлҽнешен оештыру, деградациялҽнгҽн 

сҿрҥлеклҽрне табигый азык җирлҽренҽ кҥчерҥне ала. 
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Җирлҽрнең торышына аларны техноген пычрату тискҽре йогынты ясый: тозлау, 

пестицидлар, агынты сулар, җитештерҥ һҽм куллану калдыклары белҽн пычрану. 

Җирлек территориясендҽ туфрак пробалары тикшерелми. 

 

5.2.4. Җитештерҥ һҽм куллану калдыклары, биологик калдыклар 

 

Биологик калдыклар чыганагы булып тора: 

– сибирязвенные ҥлҽт базлары; 

– биотермик чокырлар; 

– зират. 

Аларның тискҽре йогынтысына торак пунктларның кечкенҽ территориялҽре дучар ителгҽн. 

Терлекчелек калдыкларының барлыкка килҥе терлекчелек объектларының эшчҽнлеге 

белҽн бҽйле. Терлекчелек объектларын утильлҽштерҥ тирес саклагычлары булмау һҽм 

вакытлыча тирес туплаучыларның тҽртипкҽ китерелмҽве белҽн бҽйле рҽвештҽ җитҽрлек 

ҥсеш алмый. Тиресне саклау, Җир һҽм су ресурслары пычрануга куркыныч тудырып, 

терлекчелек фермалары янында башкарыла. 

Коммуналь калдыклар барлыкка килҥ торак пунктлар территориялҽре ҿчен хас. 

Җирлек территориясен санитар чистарту торак пунктларның контейнер мҽйданчыклары 

белҽн җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ тҽэмин ителмҽвенҽ бҽйле рҽвештҽ талҽп ителгҽн дҽрҽҗҽгҽ туры 

килми. 

 

5.2.5. Физик йогынты факторлары 

 

Халыкка йогынты ясауның физик факторларына электромагнит нурланыш, акустик һҽм 

радиацион йогынты керҽ. 

Җирлектҽге электр магниты нурланышы чыганаклары-электр линиялҽре, электр 

подстанциясе, элемтҽ объектлары. Электромагнит кырның дҽрҽҗҽсе рҿхсҽт ителгҽн чиктҽн 

кимрҽк һҽм халык ҿчен куркыныч тудырмый. 

Тискҽре акустик йогынты чыганакларына керҽ: 

– эшлҽп килҥче авыл хуҗалыгы предприятиелҽре (мҿгезле эре терлек фермалары); 

- ындыр табаклары; 

- автомобиль транспорты. 

Авыл җирлегенең радиацион хҽле кҥбесенчҽ табигый радиацион фон белҽн билгелҽнҽ. 

 

5.2.6. Яшел утыртмаларның торышы 

 

Җирлек территориясендҽ бирелгҽн яшеллҽндерелгҽн территориялҽргҽ тҥбҽндҽгелҽр керҽ:: 

‒ басма; 

- елгаларны һҽм елгаларны агу ҿчен хас булган ҥзбушаткыч һҽм куак ҥсентелҽре;  

- махсус билгелҽнештҽге яшеллҽндерҥ (зиратлар территориясен)); 

- чиклҽнгҽн кулланышны яшеллҽндерҥ (белем бирҥ объектларының яшеллҽндерелгҽн 

территориялҽре); 

Җирлектҽ гомуми файдаланудагы яшеллҽндерелгҽн территориялҽр юк. 

Авыл җирлегендҽ яшеллҽндерелгҽн территориялҽрнең гомуми мҽйданы 837,017 га 

(җирлекнең гомуми мҽйданының 13,75% ы) тҽшкил итҽ.  

СП буенча 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89 актуальлҽштерелгҽн редакциясе. «Шҽһҽр 

тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ» темасына багышланган " 

халыкның гомуми файдаланудагы яшеллҽндерелгҽн территориялҽр белҽн тҽэмин 

ителешенең минималь рҿхсҽт ителгҽн кҥрсҽткече бер кешегҽ 12 кв.м тҽшкил итҽ. Шулай 

итеп, кҥрсҽтелгҽн территориялҽрнең тҽкъдим ителгҽн мҽйданы 1,09 га тҽшкил итҽ. 
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Тулаем алганда, Урта Балтай авыл җирлеге территориясендҽ экологик хҽл уңай 

7.3.Экологик хҽлне оптимальлҽштерҥ чаралары 

 

Җирлектҽ экологик хҽлне яхшырту ҿчен Генераль план белҽн тҥбҽндҽге юнҽлешлҽр буенча 

оештыру чаралары комплексын ҥткҽрҥ тҽкъдим ителҽ: 

‒ ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычрату чыганакларын локальлҽштерҥ; 

- һава бассейнын саклау; 

‒ су ресурсларын саклау һҽм рациональ файдалану; 

- җир фондын саклау һҽм җирлек территориясен инженерлык яклавы; 

‒ калдыклар белҽн эш итҥ системасын ҥстерҥ; 

- халыкны физик йогынты факторларыннан саклау; 

- яшеллҽндерҥ системасын ҥстерҥ. 

 

Урта Балтай авыл җирлегенҽ карата тҥбҽндҽге чаралар актуаль: 

‒ ҥлҽт базларын биологик калдыкларны җыю, утильлҽштерҥ һҽм юк итҥнең ветеринария-

санитария кагыйдҽлҽренҽ туры китерҥ; 

-ҥлҽт базларының санитар-саклау зоналары территориялҽрендҽге микробиологик 

кҥрсҽткечлҽрнең торышына, шул исҽптҽн туфракка һҽм грунт суларына лаборатор 

контроль оештыруны тикшереп тору; 

- санитар-саклау зоналары кҥлҽмен киметҥ мҿмкинлеген билгелҽҥ ҿчен, гамҽлдҽге яки 

ниятлҽнгҽн торак тҿзелеше янында урнашкан ҥлҽт базларының санитар-саклау зоналары 

проектларын эшлҽҥ;; 

-якын-тирҽ мҿгезле эре терлек фермасына тискҽре йогынтыны булдырмау максатында, 

аның санитар-саклау зонасы кҥлҽмен киметҥ мҿмкинлеген билгелҽҥ ҿчен Югары Балтай 

авылыннан кҿнчыгышка таба биотермик чокырның санитар-саклау зонасы проектын 

эшлҽҥ.; 

-мҿгезле эре терлек фермасы Кече Бакырчы авылыннан тҿньякка таба терлек 

фермаларының, Тҥбҽн Балтайдан кҿньякка таба мҿгезле эре терлек фермаларының, Шҽмҽк 

авылыннан кҿньяк-кҿнчыгышка таба мҿгезле эре терлек фермаларының куҽтен һҽм 

территориясен киметҥ, аннан соң куркынычлылык классын ҥзгҽртҥ һҽм санитар-яклау 

зонасы кҥлҽмен киметҥ мҿмкин.; 

- территориялҽрне кыскарту һҽм машина-трактор паркы корылмаларының бер ҿлешен 

Урта Балтай авылыннан кҿньякка чыгару мҿмкинлеге.; 

‒ эшлҽп килҥче предприятиелҽрнең (эре мҿгезле терлеклҽр фермалары); 

- предприятиелҽр тарафыннан ташландык суларны киметҥ буенча чаралар ҥтҽлеше (шул 

исҽптҽн тузан, газ чистарту җайланмалары белҽн тҽэмин итҥ); 

- предприятиелҽрдҽ ябык яки ҽйлҽнештҽге су белҽн тҽэмин итҥне кертҥ;; 

- тузанның санитар-саклау зоналары территориялҽрен максималь яшеллҽндерҥ-яшел 

утыртмаларның газ тотрыклы токымнары белҽн; 

- автомобиль юлларының юл ҿслеге сыйфатын яхшырту.; 

- пычраткычларның гамҽлдҽ булу зоналарында атмосфера торышына мониторинг 

тикшеренҥлҽре ҥткҽрҥ;; 

- автотранспорт чараларын мотор ягулыгының экологик чиста тҿрлҽренҽ кҥчерҥ йҽ 

традицион ягулык тҿрлҽрен кулланучы автотранспорттан ташлауларны чистарту ҿчен 

катализаторлар һҽм нейтрализаторлар кертҥ;; 

- физик тузганлык дҽрҽҗҽсе югары булган гамҽлдҽге суҥткҽргеч челтҽрлҽрне 

реконструкциялҽҥ ‒ ; 

‒ торак пунктларны яңгыр һҽм хуҗалык-кҿнкҥреш канализациялҽре челтҽрлҽре белҽн 

тҽэмин итҥ;; 
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- ҿске су объектларының су саклау зоналарында урнашкан торак йортларны беренчел 

канализация, чистарту корылмалары тҿзҥ;; 

- предприятиелҽрне һҽм торак пунктларны су белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽренең техник 

торышына мониторинг челтҽрен оештыру һҽм ҥстерҥ, ҿске су объектларын 

гидромониторинглау; 

- су саклау зоналары, яр буе саклау полосалары һҽм ҿске су объектларының яр буе 

полосалары һҽм су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын санитар саклау зоналары чиклҽрендҽ 

урнашкан җир кишҽрлеклҽрен һҽм башка кҥчемсез милек объектларыннан файдалануның 

махсус хокукый режимын ҥтҽҥ;; 

‒ эшлҽп килҥче авыл хуҗалыгы предприятиелҽре ҿчен локаль чистарту корылмалары тҿзҥ 

(мҿгезле эре терлек фермалары); 

‒ су хуҗалыгы системаларының куркынычсызлыгын һҽм эксплуатациясен тҽэмин итҥ, су 

объектларына агып җыела торган суның тискҽре йогынтысын булдырмау (шул исҽптҽн 

юынты суларны чистарту, явым-тҿшемнҽрне чистарту корылмаларыннан чистартуның 

алдынгы технологиялҽрен кертҥ һҽм утильлҽштерҥ);); 

‒ ҿске су объектларының су саклау зоналарында урнашкан объектларны, су агымнарын 

һҽм сулыкларны пычратудан, бозауланудан, чҥптҽн һҽм пычрактан саклауны тҽэмин итҽ 

торган корылмаларны җиһазлау;; 

‒ ҿске су объектларының су саклау зоналары чиклҽрендҽ пестицидлар һҽм агрохимикатлар 

куллануны тыю;; 

- эчҽргҽ яраклы суның сыйфатын яхшырту (су ҽзерлҽҥ станциялҽренең су алу 

корылмаларын, сусызландыру һҽм йомшарту системалары белҽн тҽэмин итҥ); 

- чишмҽлҽрне тҿзеклҽндерҥ; 

‒ җир асты суларын чыгару максатында җир асты байлыкларыннан файдалану хокукына 

лицензиялҽр рҽсмилҽштерҥ;; 

‒ су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын, су саклау зоналарын һҽм ҿске су объектларының яр 

буе саклау полосаларын санитар саклау зоналарының чиклҽрен билгелҽҥ, аларның 

чиклҽрен урыннарда махсус мҽгълҥмат билгелҽре белҽн беркетҥ;; 

‒ ҿске су объектларының су саклау зонасында урнашу сҽбҽпле, кҿньяктан кҿньякка таба 

урнашкан зиратның бер ҿлешен ябу;; 

-эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итҥ максатларында, санитар-саклау зоналарында урнашкан 

су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларында җир асты суларыннан файдалануны тҿшереп 

калдыру; 

‒ авыл хуҗалыгы культураларын эшкҽртҥнең югары нҽтиҗҽле технологиялҽрен гамҽлгҽ 

кертҥ юлы белҽн туфракның уңдырышлылыгын торгызу;; 

- җирлҽрне инвентаризациялҽҥ һҽм агрохимик тикшерҥ; 

‒ игенчелекнең адаптив экологик-ландшафт системасын гамҽлгҽ кертҥ.; 

‒ агрохимикатлар кулланыла торган кҥлҽмне киметҥ ҿчен ресурсларны сак тоту һҽм 

туфракны эшкҽртҥнең экологик куркынычсыз технологиялҽрен кертҥ;; 

- ҥсемлеклҽрне биологик саклау чараларын куллану; 

‒ игенчелекнең адаптив экологик-ландшафт системасын гамҽлгҽ кертҥ.; 

- тҿзелеш процессында бозылган җирлҽрне рекультивациялҽҥ, линияле корылмалар салу;; 

‒ эрозиягҽ каршы чаралар ҥткҽрҥ: кҿтҥлеклҽр һҽм печҽнлеклҽр мҽйданын арттыру, саклау 

утыртмалары мҽйданын арттыру, туфракны эрозиягҽ каршы эшкҽртҥ, яңгыр һҽм кар 

суларының ҿске агымын оештыру;; 

- автомобиль юлларының кар азлыгы кимҥ; 

‒ торак пунктлар территориялҽрен коммуналь калдыкларны җыю ҿчен контейнер 

мҽйданчыклары һҽм контейнерлар белҽн тҽэмин итҥ;; 

‒ калдыкларны селектив җыюны оештыру, калдыкларны эшкҽртҥнең һҽм 

утильлҽштерҥнең яңа технологиялҽрен гамҽлгҽ кертҥ;; 
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‒ анда агулы матдҽлҽр һҽм кушылмалар, шулай ук азкатлы тҿзелешлҽрне проектлаганда 

авыл хуҗалыгы продукциясен ҥстерҥне кҥздҽ тоткан радиоактив тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;; 

‒ туфракның экологик куркынычсызлыгы турында тҿзегҽндҽ яки аны рекультивациялҽҥ 

программасы булганда гына туфрак катламының теркҽлгҽн яки потенциаль пычранган 

зоналарда торак тҿзелешенҽ кишҽрлеклҽр бҥлеп бирҥ;; 

‒ табигать саклау һҽм санитар-эпидемиология законнары талҽплҽре нигезендҽ 

тҿзеклҽндерелгҽн терлекчелек калдыкларын вакытлыча туплау урыннарын оештыру;; 

- терлекчелек фермаларын биологик калдыкларны утильлҽштерҥ ҿчен Биогаз 

җайланмалары белҽн тҽэмин итҥ;; 

- ферментациянең вермикомпостлаштыру, гҿмбҽче тизлҽткечлҽре кулланып терлекчелек 

калдыкларын утильлҽштерҥ чаралары һ. б.; 

‒ Югары Ослан муниципаль районында муниципальара тармак комплексына (калдыклар 

белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽ территориаль схема нигезендҽ, шул исҽптҽн каты коммуналь 

калдыклар белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽ Татарстан Республикасы, Апас ш. т. п. булган каты 

коммуналь калдыклар полигонына каты коммуналь калдыкларны чыгаруны оештыру;); 

‒ торак пунктлар территориясендҽ тавыш саклау чаралары ҥткҽрҥ (акустик экраннар 

урнаштыру, автомобиль юллары буенда тавыш саклау полосалары булдыру, беренче 

эшелонда торак булмаган биналардан файдалану, тҽрҽзҽлҽрне тавыш изоляциялҽҥ); 

- автомобиль юллары буенда саклагыч яшеллҽндерҥне оештыру; 

- торак пунктлар территориялҽрендҽ гомуми файдаланудагы яшеллҽндерҥне оештыру; 

- кҥчемсез милек объектларын проектлаганда, тҿзегҽндҽ һҽм эксплуатациялҽгҽндҽ, авыл 

җирлеге территориясен тҿзеклҽндерҥне оештырганда» яшел " стандартлар кертҥ һҽм 

куллану ‒ ; 

- радиоешлык диапазонының электромагнит нурланышы чыганакларының санитар-сак 

зоналары проектларын эшлҽҥ;; 

- инженерлык коммуникациялҽренең саклау зоналары режимын ҥтҽҥ; 

‒ ҥсемлеклҽр һҽм хайваннар дҿньясын саклау чараларын ҥткҽрҥ (шул исҽптҽн 

хайваннарның яшҽҥ тирҽлеген, аларның миграция юлларын, Балыкларның уылдык чҽчҥ 

урыннарына керҥ юлларын саклау чаралары; хайваннарның транспорт чаралары ҿчен 

элҽгҥен, балыкларның һҽм башка су биологик ресурсларының су алу корылмаларына 

элҽгҥен булдырмау ҿчен конструктив карарлар куллану һ. б.). 

 

8. ТАБИГЫЙ ҺҼМ ТЕХНОГЕН ХАРАКТЕРДАГЫ ГАДҼТТҼН ТЫШ ХҼЛЛҼР 

БАРЛЫККА КИЛҤ КУРКЫНЫЧЫ ТҾП ФАКТОРЛАРНЫҢ ИСЕМЛЕГЕ ҺҼМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 

8.1. ҖИРЛЕК ТЕРРИТОРИЯСЕНҼ ЙОГЫНТЫ ЯСАРГА МҾМКИН БУЛГАН ТАБИГЫЙ 

ХАРАКТЕРДАГЫ ГАДҼТТҼН ТЫШ ХҼЛЛҼР ИСЕМЛЕГЕ 

 

КУРКЫНЫЧ ГЕОЛОГИК ПРОЦЕССЛАР 

1. ОПОЛЗНИ 

ШАККАТТЫРГЫЧ ФАКТОРЛАР-ТАУ ТОКЫМНАРЫНЫҢ КҤЧЕШЕ (ХҼРҼКҼТЕ), 

АВЫШЛЫКНЫ ЮДЫРТУ, АРТЫК ДЫМЛАНУ, СЕЙСМИК ЭТҼРГЕЧЛҼР, КАТНАШ 

МАССАЛАРНЫҢ МЕХАНИК БАСЫМЫ, БҼРҤ. 

МОНЫҢ НҼТИҖҼСЕ-КОРЫЛМАЛАРГА ЗЫЯН КИТЕРМҼҤ, ИНЖЕНЕРЛЫК 

КОММУНИКАЦИЯЛҼРЕНЕҢ СИРҼК ҖИМЕРЕЛҤЕ. 

КУРКЫНЫЧНЫ КИМЕТҤ ЧАРАЛАРЫ-КҤМЕЛҤ ЗОНАСЫНДА ҺҼМ АНЫҢ 

ЯНҼШҼСЕНДҼГЕ ТЕРРИТОРИЯЛҼРДҼ ҾСЛЕК СУЛАРЫ АГУНЫ ОЕШТЫРУ, ҖИР 

АСТЫ СУЛАРЫН ДРЕННИРЛАУ, ТЫШКЫ ЙҾКЛҼНЕШЛҼРНЕ КИМЕТҤ, 

СҾЗҼКЛЕКЛҼРНЕ КИМЕТҤ ҺҼМ АЛАРНЫ ЮДЫРТУДАН ҺҼМ ЮДЫРУДАН 
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САКЛАУ, ТЕРҼК ДИВАРЛАР ТҾЗҤ, СҾЗҼКЛЕК ҾСЛЕГЕ БУЕНЧА ЯШЕЛ 

ҤСЕНТЕЛҼР ОЕШТЫРУ. 

УРТА БАЛТАЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕНДҼ БОЛЫННАР ҺҼМ 

ЧИРМЕШҼН ЕЛГАЛАРЫ ҤЗҼННҼРЕ КАЛКУЛЫГЫНА ТУРЫ КИЛҼ.  

СНИП БУЕНЧА 22-01-95 «КУРКЫНЫЧ ТАБИГЫЙ ЙОГЫНТЫ ГЕОФИЗИКАСЫ» 

ДИГҼН СНИП НИГЕЗЕНДҼ ҖИРЛЕК ТЕРРИТОРИЯСЕНДҼ ТУҢУЛАР БАРЛЫККА 

КИЛҤ КУРКЫНЫЧЫ КАТЕГОРИЯСЕ "УРТАЧА КУРКЫНЫЧ" ДИП БҼЯЛҼНҼ. 

 

2. ЗИЛЗИЛҼ 

ШАККАТТЫРГЫЧ ФАКТОРЛАР-КИНҼТТҼН АЛЫШУЛАР ҺҼМ ҖИР КЫРЫНДАГЫ 

ҾЗЕКЛҼР, ҖИР АСТЫ КАРСТАЛАРЫ БУШЛЫКЛАРЫ ҖИМЕРЕЛҤ. 

МОНЫҢ НҼТИҖҼСЕ – БИНАЛАР ҺҼМ КОРЫЛМАЛАР ҖИМЕРЕЛҤ, ГРУНТ 

УТЫРТУ, ИШЕЛҤ, ПЛОТИНАЛАР ҖИМЕРЕЛҤ ҺҼМ ЦУНАЛАР БАРЛЫККА КИЛҤ. 

КУРКЫНЫЧНЫ КИМЕТҤ БУЕНЧА ЧАРАЛАР-ҖИР ТЕТРҼҤЛҼРЕНДҼ ТҾЗЕЛЕШНЕ 

ЧИКЛҼҤ, КОРЫЛМАЛАРНЫ НЫГЫТУ, СЕЙСМИК МОНИТОРИНГ ҤТКҼРҤ. 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ҺҼМ «СЕЙСМИК РАЙОННАРДА ТҾЗЕЛЕШ» СП 

14.13330.2014 КАРТАЛАРЫ НИГЕЗЕНДҼ УРТА БАЛТАЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

ТЕРРИТОРИЯСЕ 6 БАЛЛЫ ЗОНАГА КЕРҼ (В КАРТАСЫ). 

СНИП 22-01-95 «КУРКЫНЫЧ ТАБИГЫЙ ЙОГЫНТЫ ГЕОФИЗИКАСЫ» НИГЕЗЕНДҼ 

ҖИРЛЕК ТЕРРИТОРИЯСЕНДҼ ҖИР ТЕТРҼҤЛҼРЕНЕҢ КИЛЕП ЧЫГУ КУРКЫНЫЧЫ 

КАТЕГОРИЯСЕ «КУРКЫНЫЧ»ДИП БҼЯЛҼНҼ. 

 

3. АБРАЗИЯ, СУСАКЛАГЫЧ ЯРЛАРЫН ЭШКҼРТҤ 

ШАККАТТЫРГЫЧ ФАКТОРЛАР-ДУЛКЫННАРНЫҢ БҼРЕЛҤЕ ҺҼМ СУ 

ОБЪЕКТЛАРЫНЫҢ ЯРЛАРЫ ТУРЫНДА ПРИБОЙ ЯСАУ, ҖИЛЛҼТҤ, ГРУНТЛАРНЫ 

ЮДЫРУ. 

НҼТИҖҼЛҼРЕ – ЯРЛАРНЫҢ ЮЫЛУ, АВЫЛ ХУҖАЛЫГЫ ҖИРЛҼРЕННҼН ЯР БУЕ 

ТЕРРИТОРИЯЛҼРЕН ТАРТЫП АЛУ, БИНАЛАР ҺҼМ КОРЫЛМАЛАР ҖИМЕРЕЛҤ. 

КУРКЫНЫЧНЫ КИМЕТҤ БУЕНЧА ЧАРАЛАР-САКЛАГЫЧ КОРЫЛМАЛАР 

(ДУЛКЫНЛЫ ДИВАР, БУН, ВОЛНОЛОМНАР) ТҾЗҤ, ЯРЛАРНЫ ТИМЕР-БЕТОН 

ПЛИТҼЛҼР ҺҼМ ТҤФҼКЛҼР БЕЛҼН БЕРКЕТҤ, ИШЕЛҤ, УМЕЛЬЛҼР ЮУ ҺҼМ СУ 

АСТЫ АВЫШЛЫГЫН КҾЙЛҼҤ, ЯР БУЕ ЗОНАСЫНДА ДЫМЛЫ ЯШЕЛ ҤСЕНТЕЛҼР 

ОЕШТЫРУ. 

УРТА БАЛТАЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕ ҾЧЕН СУ САКЛАГЫЧЛАРНЫҢ 

АБРАЗИЯСЕ КИЛЕП ЧЫГУ ҺҼМ ЭШКҼРТҤ КУРКЫНЫЧЫ БУЛУ ХАРАКТЕРДА 

ТҤГЕЛ. 

 

4. КАРСТ 

ШАККАТТЫРГЫЧ ФАКТОРЛАР-ТАУ ТОКЫМНАРЫН ЭРЕТҤ, ТОКЫМ 

СТРУКТУРАСЫН ҖИМЕРҤ, ТОКЫМНЫҢ БЕР ҾЛЕШЕН КҤЧЕРҤ (ЮУ), ҖИР 

ҾСЛЕГЕН ДЕФОРМАЦИЯЛҼҤ. 

НҼТИҖҼЛҼРЕ-СҼНҼГАТЬ ҺҼМ ГРАЖДАНЛЫК КОРЫЛМАЛАРЫНЫҢ 

ДЕФОРМАЦИЯСЕ, СҼНҼГАТЬ ОБЪЕКТЛАРЫ ЭШЕНДҼГЕ ТҼНҼФЕСЛҼР, 

ТЕРРИТОРИЯНЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯЛҼҤДҼН ВАКЫТЛЫЧА ЧЫГУ. 

КУРКЫНЫЧНЫ КИМЕТҤ БУЕНЧА ЧАРАЛАР – ҾСЛЕК СУЛАРЫ АГЫП ТҾШҤНЕ 

ОЕШТЫРУ, ҖИР АСТЫ СУЛАРЫН ДРЕННИРЛАУ, ТЫШКЫ ЙҾКЛҼНЕШЛҼРНЕ 

КИМЕТҤ, БИНАЛАРНЫҢ ҺҼМ КОРЫЛМАЛАРНЫҢ НИГЕЗЛҼРЕН САКЛАУ. 

УРТА БАЛТАЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕ ҾЧЕН КАРСТ БАРЛЫККА КИЛҤ 

КУРКЫНЫЧЫ БУЛУ ХАРАКТЕРЛЫ ТҤГЕЛ. 
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5. Суффозия 

Шаккаттыргыч факторлар-арыган грунтлар утыру, Тау токымнарын алыштыру, җир 

ҿслеген деформациялҽҥ. 

Моның нҽтиҗҽсе-корылмаларның нигезлҽренең начарлануы һҽм аларны деформациялҽҥ 

һҽм җимерелҥ, сҽнҽгать объектлары эшендҽге ҿзеклеклҽр, территорияне 

эксплуатациялҽҥдҽн вакытлыча чыгу. 

Рискны киметҥ чаралары – ҿслек сулары агымын оештыру, җир асты суларын дреннирлау, 

фильтрациягҽ каршы саклану завеслары кору, силикатизация, цементация куышларын юк 

итҥ һ. Б. лар. 

Урта Балтай авыл җирлеге территориясе ҿчен суфффозия килеп чыгу куркынычы булу хас 

тҥгел. 

 

6. Урман токымнарының утыртылышы 

Җир ҿслегенең деформациясе, грунт деформациясе шаккатыргыч факторлар. 

Моның нҽтиҗҽсе-корылмаларның нигезлҽренең начарлануы һҽм аларны деформациялҽҥ 

һҽм җимерелҥ, сҽнҽгать объектлары эшендҽге ҿзеклеклҽр, территорияне 

эксплуатациялҽҥдҽн вакытлыча чыгу. 

Куркынычны киметҥ чаралары-ҿслек суларын агызуны оештыру; җир асты суларын 

дреннирлау; трамблау, вибрация, йомышлау юлы белҽн грунт утырту ҥзенчҽлеклҽрен 

бетерҥ; силикатлаштыру, цемент измҽсе белҽн туендыру; биналарны конструктив кҿчҽйтҥ.  

Урта Балтай авыл җирлеге территориясе ҿчен урман токымнарының утырту куркынычы 

булу характерда тҥгел. 

 

7. Эрозия плоскостная һҽм овражная 

Шаккаттыргыч факторлар-грунт юу, промоин һҽм чокырлар барлыкка килҥ. 

Моның нҽтиҗҽлҽре – туфракның уңдырышлы катламын юк итҥ; елгаларга һҽм сулыкларга 

коелу; сугару һҽм дренаж системаларына су басу; биналар һҽм корылмалар җимерелҥ; 

юллар юдырту. 

Куркынычны киметҥ буенча чаралар – ҿслек суларының агынуын оештыру, саклагыч 

урман полосалары булдыру, ҥсемлеклеклҽрнең текҽ ярларын ныгыту, чокырларны юдыру 

һҽм кҥмҥ. 

Урта Балтай авыл җирлеге территориясендҽ эрозия процесслары авыл хуҗалыгы җирлҽре 

территориялҽренҽ туры китерелҽ. 

СНиП буенча 22-01-95 «куркыныч табигый йогынты геофизикасы» дигҽн СНИП нигезендҽ 

җирлек территориясендҽ яссы һҽм чокыр эрозиясе барлыкка килҥ куркынычы категориясе 

"уртача куркыныч" дип бҽялҽнҽ. 

 

8. Пучение 

Шаккаттыргыч факторлар-боз барлыкка килҥ, грунт кҥлҽменең механик ҥзгҽрешлҽре. 

Моның нҽтиҗҽсе-биналарның һҽм корылмаларның нигезлҽренҽ зыян китерҥ, инженерлык 

коммуникациялҽрен бозу. 

Куркынычны киметҥ буенча чаралар-биналарның һҽм корылмаларның нигезен грунт 

тҥшҽҥ тирҽнлегеннҽн тирҽнрҽк тирҽнҽйтҥ, ҿслек суларының агынтысын оештыру, юллар 

тҿзегҽндҽ саклагыч җайланмалар (подложкалар, рҽшҽткҽлҽр) куллану. 

22-01-95 «куркыныч табигый йогынты геофизикасы» СНиП нигезендҽ җирлек 

территориясендҽ пучение барлыкка килҥ куркынычы категориясе "уртача куркыныч" дип 

бҽялҽнҽ. 

 

Куркыныч гидрологик кҥренешлҽр һҽм процесслар 

1. Су басу 
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Зарарлаучы факторлар-грунт суларының дҽрҽҗҽсен арттыру, грунт сулары агымының 

гидродинамик басымын арттыру, туфрак һҽм грунт пычрану (тозлау), җир асты металл 

конструкциялҽренең коррозиясен арттыру. 

Моның нҽтиҗҽлҽре – биналарның һҽм җир асты коммуникациялҽренең подвалларын су 

басу, инженерлык коммуникациялҽрендҽге авариялҽр, биналарның һҽм корылмаларның 

бер ҿлешлҽрен утырту һҽм кабызу, ишелҥ. 

Куркынычны киметҥ буенча чаралар – ҿслек сулары агып тҿшҥне оештыру, җир асты 

суларын дреннирлау. 

СНиП буенча 22-01-95 «куркыныч табигый йогынты геофизикасы» дигҽн СНиП нигезендҽ 

җирлек территориясендҽ су басуның килеп чыгу куркынычы категориясе «уртача 

куркыныч»дип бҽялҽнҽ. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 27 апрелендҽге 1001-р 

номерлы боерыгы белҽн расланган язгы ташу чорында су басу (су басу) зонасына керҽ 

торган торак пунктлары исемлеге нигезендҽ, Урта Балтай авыл җирлегендҽ мондый торак 

пунктлар юк. 

 

2. Су басу 

Зарарлаучы факторлар-су агымы (агымы), гидросфера, туфрак, грунт пычрану.  

Моның нҽтиҗҽсе – су басу, су басу, туфрак юдырту, туфракның агымдагы торышы, 

корылмаларны җимерҥ, транспорт эшендҽ һҽм тышкы эшлҽрне башкаруда кыенлыклар, 

инженерлык коммуникациялҽрендҽге авариялҽр, юл-транспорт һҽлакҽтлҽре. 

Куркынычны киметҥ буенча чаралар-территориялҽрне, биналарны һҽм корылмаларны 

инженерлык яклавын оештыру; объектларны гидродинамик факторлар гамҽленҽ дучар 

булган территориялҽрдҽн тыш урнаштыру; су басу һҽм су басу куркынычы янаган 

территориялҽрдҽ потенциаль пычрату чыганакларын урнаштырмауга юл куймау; су 

агымнары һҽм сулыклар ярлары буенча саклагыч гидротехник корылмалар урнаштыру. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 27 апрелендҽге 1001-р 

номерлы боерыгы белҽн расланган язгы ташу чорында су басу (су басу) зонасына керҽ 

торган торак пунктлары исемлеге нигезендҽ, Урта Балтай авыл җирлегендҽ мондый торак 

пунктлар юк. 

 

3. Эрозия елга 

Шаккаттыргыч факторлар-су агымының гидродинамик басымы, елга ҥзҽненең 

деформациясе. 

Нҽтиҗҽлҽре-юлларны, коммуналь системаларны, биналарны һҽм корылмаларны җимерҥ; 

авыл хуҗалыгы җирлҽреннҽн яр буе территориялҽрен тартып алу; урманны югалту. 

Куркынычны киметҥ буенча чаралар – яр ныгыту корылмалары тҿзҥ, елгаларда даими 

чаралар оештыру (елга ҥзҽнен оештыру), барражлар системасы ярдҽмендҽ елга тҿбенең 

озын буйларын киметҥ, яр буе зонасында дымлы яшел ҥсентелҽр оештыру. 

Урта Балтай авыл җирлеге территориясендҽ елга эрозиясе барлыкка килҥ су агымнарына 

һҽм аларның Ҥзҽненҽ туры китерелгҽн. 

«Куркыныч табигый йогынты геофизикасы» СНиП 22-01-95 нигезендҽ җирлек 

территориясендҽ елга эрозиясе барлыкка килҥ куркынычы категориясе «уртача куркыныч 

" дип бҽялҽнҽ. 

 

Куркыныч метеорологик кҥренешлҽр һҽм процесслар 

1. Кҿчле җил, давыл, ҥлем 

Зарарлаучы факторлар-җил агымы, җил йҿклҽнеше, аэродинамик кан басымы, кҿчле һава 

киеренкелеге. 
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Моның нҽтиҗҽсе-бина һҽм корылмаларга зыян китерҥ яки җимерҥ, транспорт эшендҽге 

һҽм тышкы эшлҽр башкарудагы кыенлыклар, инженерлык коммуникациялҽрендҽге 

авариялҽр, юл-транспорт һҽлакҽтлҽре, халыкның тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ куркыныч 

янау. 

Хҽвефне киметҥ буенча чаралар-куркыныч производстволарны урнаштыруны чиклҽҥ, иске 

яки җимерек биналарны һҽм корылмаларны демонтажлау, зыян кҥргҽн һҽм иске агачларны 

кисҥ, халыкны кисҽтҥ һҽм коткару хезмҽтлҽре персоналын гадҽттҽн тыш хҽл шартларында 

эшлҽргҽ ҽзерлҽҥ буенча чаралар кҥрҥ. 

«Куркыныч табигый йогынты геофизикасы» СНиП 22-01-95 нигезендҽ, җирлек 

территориясендҽ ураганнар һҽм ҥлемнҽр барлыкка килҥ куркынычы категориясе «уртача 

куркыныч " дип бҽялҽнҽ. 

 

2. Кҿчле явым-тҿшем 

Зарарлаучы факторлар-су агымы (агымы), территорияне су басу, кар йҿклҽнеше, җил кҿче, 

кар кҿртлҽре, бозлавык, бҽрелҥ. 

Моның нҽтиҗҽлҽре-биналар һҽм корылмаларның су басу, җимерелҥ яки җимерелҥ, 

транспорт эшендҽге һҽм тышкы эшлҽрне башкарудагы кыенлыклар, инженерлык 

коммуникациялҽрендҽге авариялҽр, юл-транспорт һҽлакҽтлҽре, халыкның тормышына һҽм 

сҽламҽтлегенҽ куркыныч янау. 

Куркынычны киметҥ чаралары-территориялҽрне, биналарны һҽм корылмаларны инженер 

яклавын оештыру, халыкны кисҽтҥ һҽм коткару хезмҽтлҽре персоналын гадҽттҽн тыш хҽл 

шартларында гамҽллҽргҽ ҽзерлҽҥ буенча чараларны ҥз вакытында фаразлау һҽм кабул итҥ. 

 

Табигать янгыннары 

Зарарлаучы факторлар-ут, җылылык агымы җылытып, җылылык бҽрҥ, һаваны бутау, 

атмосфера, туфрак, грунт, гидросфералар пычрану. 

Нҽтиҗҽдҽ-тҿтенлҽҥ, урман яну, халыкның тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ куркыныч янау, 

корылмаларга зыян китерҥ, транспорт эшендҽ һҽм тышкы эшлҽр башкаруда кыенлыклар, 

юл-транспорт һҽлакҽтлҽре. 

Куркынычны киметҥ буенча чаралар-янгынга каршы ҿзеклеклҽр урнаштыру, янгын саклау 

бҥлекчҽлҽренең урнашуын оптимальлҽштерҥ, зыян кҥргҽн корткычларны һҽм агачларны 

кисҥ.  

Урта Балтай авыл җирлеге территориясендҽ табигый (Урман) янгыннарның тҿньяк 

ҿлешендҽге эре урман массивларына туры килҥе ихтимал. Дала һҽм Ландшафтлы табигый 

янгыннарның килеп чыгуы характерлы тҥгел. 

«Татарстан Республикасында янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥгҽ юнҽлдерелгҽн 

чаралар турында «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 елның 12 

апрелендҽге 236 номерлы карарына ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында» Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2016 елның 24 мартындагы 163 номерлы карары нигезендҽ 

торак пунктлар һҽм башка территориялҽр һҽм Урта Балтай авыл җирлеге объектлары 

территория һҽм объектлар (торак пунктлар; коммерцияле булмаган бакчачылык, 

яшелчҽчелек һҽм дача берлҽшмҽлҽре; балаларның ялын һҽм аларны савыктыруны 

оештыручы оешмалар исемлегенҽ керми; ; урман янгыннарына куркыныч янаучы 

Татарстан Республикасы Сҽламҽтлек саклау оешмалары вҽкиллҽре белҽн очрашты.  

 

Табигый характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килҥ куркынычы янаган 

территориялҽр чиклҽре Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органнарының 

норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн.  

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгы 

тарафыннан бирелгҽн белешмҽлҽрдҽ (хат № 3428/Т-3-1-7 от 18.04.2018 Г.), турында 
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мҽгълҥмат чиклҽре территориялҽре, подверженных куркынычын барлыкка килҥ табигый 

характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр, юк. 

Моннан тыш, су басу, су басу зоналарының чиклҽрен билгелҽҥ турында «18.04.2014 ел, № 

360 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте Карары нигезендҽ, су басу зоналарының чиклҽрен 

билгелҽҥ турындагы мҽгълҥматларны Кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрына кертҥ 

датасыннан билгеле булып санала. Урта Балтай авыл җирлеге территориясенҽ карата су 

басу һҽм су басу зоналары чиклҽре турында мҽгълҥматлар кҥчемсез милекнең Бердҽм 

дҽҥлҽт реестрында юк. 

- янгын саклау составлары (шул исҽптҽн антипиреннар һҽм уттан саклаучы буяулар) һҽм 

тҿзелеш конструкциялҽренең ут ныклыгы чиклҽрен арттыру ҿчен тҿзелеш материаллары 

куллану;; 

- шартлатуга каршы саклау системаларын технологик җиһазлауда җайланма; 

- янгын сҥндерҥ автомат һҽм (яки) автоном җайланмаларын куллану; 

– янгын саклау бҥлекчҽлҽре эшчҽнлеген оештыру; 

– янгын сҥндерҥ техникасының янгын урынына тоткарлыксыз баруын тҽэмин итҥ; 

- янгын турында халыкка хҽбҽр итҥ һҽм элемтҽ белҽн тҽэмин итҥ; 

– халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына ҿйрҽтҥне оештыру һҽм янгын 

куркынычсызлыгы ҿлкҽсендҽ пропаганда. 

 

8.2. Авыл җирлеге территориясендҽ, шулай ук җирлек территориясендҽ техноген 

характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр чыганаклары исемлеге 

 

Химик куркыныч объектлар 

Территориядҽ химик куркыныч объектлар булу нҽтиҗҽсендҽ, авария-химик куркыныч 

матдҽлҽр чыгару куркынычы янап, авариялҽр булырга мҿмкин. 

Зарар китерҥче факторлар-куркыныч химик матдҽлҽргҽ су сибҥ яки ташлау. 

Моның нҽтиҗҽлҽре-кешелҽрнең, Авыл хуҗалыгы хайваннарының һҽм ҥсемлеклҽрнең 

ҥлеме яки химик зарарлану; азык-тҿлек, азык чималы һҽм азыкның химик зарарлануы; 

ҽйлҽнҽ-тирҽ табигать мохитенең химик зарарлануы. 

Куркынычны киметҥ чаралары-химия сҽнҽгате предприятиелҽренең торышын 

мониторинглау, җитештерҥ процессларының технологик куркынычсызлыгын һҽм мондый 

предприятиелҽрнең җиһазларының эксплуатацион ышанычлылыгын арттыру; химик 

авариялҽр килеп чыгу мҿмкинлеген фаразлау; химик куркыныч матдҽлҽр булган сак 

астында авария резервуарларын, ау мылтыкларын урнаштыру. 

Урта Балтай авыл җирлеге территориясендҽ химик куркыныч объектлар тҽкъдим 

ителмҽгҽн. 

 

Янгын куркынычы булган объектлар 

Янгын куркынычы булган объектлар территориясендҽ булу нҽтиҗҽсендҽ янгыннар һҽм 

шартлаулар булырга мҿмкин. 

Шаккаттыргыч факторлар-Ялкын, очкын, шартлау, удар дулкын, җылытылган һава, токсин 

продуктлары, тҿтен. 

Нҽтиҗҽлҽре-кеше сҽламҽтлегенҽ зыян китерҥ яки һҽлак булу; биналар һҽм корылмалар 

җимерелҥ яки зыян китерҥ; халык хуҗалыгына, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыян китерҥ. 

Куркынычны киметҥ чаралары-электр приборларын һҽм электр челтҽрлҽрен 

эксплуатациялҽҥ тҽртибен саклау; янгын куркынычы булган объектларга караган 

предприятиелҽр хезмҽткҽрлҽренең янгынга каршы инструктажы; ирекле янгын сагы 

оештыру; янгынга каршы матдҽлҽр һҽм материаллар куллану; янгынга каршы 

кагыйдҽлҽрне һҽм нормаларны ҥтҽҥ. 
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Урта Балтай авыл җирлеге территориясендҽ янгын куркынычы булган объектларга 

тҥбҽндҽгелҽр керҽ::  

– нефть транспортлый торган торбаҥткҽргечлҽр (потенциаль куркыныч матдҽ: нефть; 

зарарлаучы йогынты чиклҽре билгелҽнмҽгҽн). 

 

Радиацион-куркыныч объектлар 

Радиация-куркыныч объектлар территориясендҽ радиоактив матдҽлҽр чыгару куркынычы 

янаган авариялҽр булу нҽтиҗҽсе булып тора. 

Зарарлаучы факторлар-радиоактив матдҽлҽрнең һҽм (яки) ионизирующих 

нурланышларның чыгу яки чыгуы. 

Моның нҽтиҗҽлҽре – кешелҽрне, авыл хуҗалыгы хайваннарын һҽм ҥсемлеклҽрен, халык 

хуҗалыгы объектларын, шулай ук ҽйлҽнҽ-тирҽ табигый мохитне ионизациялҽҥ нурланышы 

яки радиоактив пычрату. 

Хҽвефне киметҥ чаралары – дозиметрик һҽм радиометрик контроль ҥткҽрҥ, халык 

арасында йод профилактикасы ҥткҽрҥ, пычранган җирлекне дезактивациялҽҥ. 

Урта Балтай авыл җирлеге территориясендҽ радиацион-куркыныч объектлар тҽкъдим 

ителмҽгҽн. 

 

Гидродинамически куркыныч объектлар 

Гидродинамик куркыныч объектлар территориясендҽ гидротехник корылмаларның терҽк 

фронты корылмаларын җимерҥгҽ, катастрофик су басу зонасына, шламсаклагычларның 

ишелҥ вакытында токсик матдҽлҽр белҽн зарарлануга бҽйле авариялҽр булу нҽтиҗҽсе 

булып тора. 

Шаккаттыргыч факторлар - дулкын, су агымы. 

Нҽтиҗҽлҽре-катастрофик су басу; кешелҽрнең, Авыл хуҗалыгы хайваннарының һҽм 

ҥсемлеклҽренең һҽлак булуы; биналар һҽм корылмаларның җимерелҥе яки зыян китерҥе; 

җитештерҥ яки транспорт процессын бозу; ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыян китерҥ. 

Куркынычны киметҥ буенча чаралар-алга китҥнең ихтимал дулкыны йогынтысына дучар 

ителгҽн территориядҽ торак биналар һҽм икътисад объектлары тҿзелешен чиклҽҥ; ишелҥ; 

җир асты суларын дернирлау; ярларны ныгыту эшлҽрен ҥткҽрҥ; ҿзелҥ тизлеген киметергҽ 

сҽлҽтле тҥбҽн булган урманнарны утырту. 

Урта Балтай авыл җирлеге территориясендҽ гидродинамик яктан куркыныч объектлар 

куелмаган. 

 

 

    Табигый йогышлы авырулар чыганаклары 

Зарарлаучы факторлар-йогышлы авыру (патоген микроорганизмнар). 

Моның нҽтиҗҽлҽре – эпидемия, эпизоотия, эпифитотия. 

Куркынычны киметҥ чаралары-карантин, обсервация, йогышлы авыруларны изоляциялҽҥ, 

санитар һҽм эпидемиологик кҥзҽтчелекне ҥткҽрҥ, территорияне санитар саклауны 

оештыру, эпизоотиягҽ каршы чаралар ҥткҽрҥ, ветеринария-санитария кҥзҽтчелеген 

оештыру. 

Җирлек территориясендҽ йогышлы авыруларның табигый чыганаклары юк. 

 

Биологик-социаль характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килҥ куркынычы янаган 

территориялҽр чиклҽре, Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органнарының 

норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн.  

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгы 

тарафыннан бирелгҽн белешмҽлҽрдҽ (хат № 3428/Т-3-1-7 2018 елның 18 апреленнҽн Г.), 
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турында мҽгълҥмат чиклҽре, подверженных куркыныч барлыкка килҥ куркынычын, 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килҥ биологик-социаль характердагы, юк. 

 

8.4. Янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ буенча чаралар исемлеге 

 

Янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ системасының торышы, шул исҽптҽн янгын 

куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ объектларының урнашуы турында мҽгълҥмат 2.9.9 

бҥлегендҽге «инженерлык инфраструктурасы һҽм коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ» 

бҥлекчҽсендҽ «җирлек территориясенең хҽзерге торышын һҽм кулланылышын анализлау 

китерелгҽн. » Ҽлеге том. 

Урта Балтай авыл җирлеге территориясе ҿчен актуаль булган янгын куркынычсызлыгын 

тҽэмин итҥ чараларына кертергҽ кирҽк: 

– янгын чыганагыннан читтҽ таралуны чикли торган кҥлҽм-планлаштыру карарларын һҽм 

чараларны куллану;; 

- Эвакуация юлларын, янгынны ачыклау системаларын (янгын сигнализациясе 

җайланмалары һҽм системалары) урнаштыру – ); 

– янгын куркынычлыгы класслары һҽм бина һҽм корылмаларның янгын куркынычсызлыгы 

классларына туры килҽ торган тҿп тҿзелеш 

      Куркыныч йҿк ташыганда транспортта куркыныч хҽллҽр 

Куркыныч йҿклҽр ташыганда транспорттагы куркыныч хҽллҽргҽ керҽ: 

1. Куркыныч йҿклҽр ташыганда автомобиль транспортында мҿмкин булган авариялҽр  

Зыян китерҥче факторлар-транспорт чарасына зыян салу, яну, ташыла торган янгын 

куркынычы яну, ташыла торган шартлаткыч йҿкне шартлау һҽм яну, ташыла торган 

куркыныч химик йҿкне тҿзҥ (таралу, парарарлау). 

Моның нҽтиҗҽсе-кешелҽрнең травма алу һҽм ҥлҥе, янгыннар, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит пычрану, 

транспорт чараларына зыян китерҥ, ташыган йҿклҽрне юк итҥ. 

Хҽвеф-хҽтҽрне киметҥ чаралары-куркыныч йҿклҽр ташу ҿлкҽсендҽ норматив документлар 

талҽплҽрен ҥтҽҥ, куркыныч йҿк турында мҽгълҥмат системаларын (мҽгълҥмат 

таблицаларын, авария һҽм мҽгълҥмати карточкаларны) куллану, юл шартларын исҽпкҽ 

алып, автотранспорт чараларының хҽрҽкҽт тизлеген чиклҽҥ, махсус җиһазландырылган 

транспорт чараларын куллану, йҿк ташу ҿчен махсус җиһазландырылган тара куллану. 

Урта Балтай авыл җирлеге территориясе ҿчен «Каратун – Чирмешҽн – Олы Подберезье» 

һҽм «Урта Балтай – Кызылтау-Кукшум» транзит автомобиль юллары узуга бҽйле рҽвештҽ 

куркыныч йҿклҽр ташыганда автомобиль транспортында һҽлакҽтлҽр барлыкка килҥ 

мҿмкин (потенциаль куркыныч матдҽлҽр: нефть эшкҽртҥ продуктлары, аммиак, 

сыекландырылган газ, кислоталар һ.б.). 

 

2. Куркыныч йҿклҽр ташыганда тимер юл транспортында мҿмкин булган авариялҽр  

Зыян китерҥче факторлар-транспорт чарасына зыян салу, яну, ташыла торган янгын 

куркынычы яну, ташыла торган шартлаткыч йҿкне шартлау һҽм яну, ташыла торган 

куркыныч химик йҿкне тҿзҥ (таралу, парарарлау). 

Нҽтиҗҽдҽ – кешелҽрнең травма алу һҽм ҥлҥе, янгыннар, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит пычрану, 

транспорт чараларына зыян китерҥ, тимер юлны җимерҥ, йҿк ташыган йҿклҽрне юк итҥ. 

Хҽвефне киметҥ буенча чаралар-куркыныч йҿклҽр ташу ҿлкҽсендҽ норматив документлар 

талҽплҽрен ҥтҽҥ, куркыныч йҿк турында мҽгълҥмат бирҥ системаларын куллану, махсус 

вагоннар һҽм контейнерлар куллану, йҿклҽрне махсус ҽзерлҽҥ һҽм тҿргҽклҽҥ, тиешле 

белгечлҽр тарафыннан йҿклҽрне озата бару һҽм саклау. 

Урта Балтай авыл җирлеге территориясе ҿчен тимер юл транспортында куркыныч йҿклҽр 

ташыганда һҽлакҽтлҽр килеп чыгу мҿмкин тҥгел. 
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3. Куркыныч йҿклҽр ташыганда су транспортында мҿмкин булган авариялҽр 

Зыян китерҥче факторлар-транспорт чарасына зыян салу, яну, ташыла торган янгын 

куркынычы яну, ташыла торган шартлаткыч йҿкне шартлау һҽм яну, ташыла торган 

куркыныч химик йҿкне тҿзҥ (таралу, парарарлау). 

Нҽтиҗҽдҽ – кешелҽр һҽм хайваннарның травма алу һҽм ҥлҥе, янгыннар, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит 

пычрану, транспорт чараларына һҽм гидротехник объектларга зыян китерҥ, ташыла торган 

йҿклҽрне юк итҥ. 

Хҽвефне киметҥ чаралары-куркыныч йҿклҽр ташу ҿлкҽсендҽ норматив документлар 

талҽплҽрен ҥтҽҥ, куркыныч йҿк турында мҽгълҥмат бирҥ системаларын куллану, йҿк ташу 

ҿчен махсус җиһазландырылган тара куллану. 

Урта Балтай авыл җирлеге территориясе ҿчен куркыныч йҿклҽр ташыганда су 

транспортында һҽлакҽтлҽр килеп чыгу мҿмкин тҥгел. 

 

4. Куркыныч матдҽлҽрне транспортлаштырганда торбаҥткҽргеч транспортта ихтимал 

авариялҽр  

Зарарлаучы факторлар-куркыныч химик яки шартлаткыч матдҽлҽр басымы астында 

ташлану яки җимерҥ, шартлау. 

Моның нҽтиҗҽлҽре-кешелҽрнең һҽм хайваннарның травма алуы һҽм ҥлҥе, ҽйлҽнҽ-тирҽ 

мохитнең пычрануы, икътисадка зыян китерҥ. 

Куркынычны киметҥ буенча чаралар-физик яктан тузган яки мораль яктан искергҽн труба 

ҥткҽргечлҽрнең участокларын ҥз вакытында ремонтлау, реконструкциялҽҥ һҽм техник 

хезмҽт кҥрсҽтҥ, торбаҥткҽргечлҽрнең торышын мониторинглау системасын оештыру, 

торба ҥткҽргечлҽрне эксплуатациялҽҥнең технологик алымнарын куллану, 

торбаҥткҽргечлҽрне коррозиядҽн саклауның нҽтиҗҽле алымнарын куллану. 

Урта Балтай авыл җирлеге территориясе ҿчен җирлек территориясе буенча магистраль 

торба ҥткҽргечлҽр( потенциаль куркыныч матдҽлҽр: нефть; зарарлаучы чиклҽр 

билгелҽнмҽгҽн) узуга бҽйле рҽвештҽ, торба ҥткҽргеч транспортында һҽлакҽтлҽрнең килеп 

чыгуы мҿмкин. 

 

Техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килҥ куркынычы янаган 

территориялҽр чиклҽре Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органнарының 

норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн.  

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгы 

тарафыннан бирелгҽн белешмҽлҽрдҽ (хат № 3428/Т-3-1-7 2018 елның 18 апрелендҽ 

чыккан), турында мҽгълҥмат чиклҽре, подверженных куркынычын барлыкка килҥ техноген 

характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр, юк. 

 

8.3. Җирлек территориясендҽ биологик-социаль характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрнең 

мҿмкин булган чыганаклары исемлеге 

 

Биологик-куркыныч объектлар 

Зарарлаучы факторлар-куркыныч биологик матдҽлҽр таралу. 

Нҽтиҗҽлҽре-кешелҽрнең, Авыл хуҗалыгы хайваннарының һҽм ҥсемлеклҽренең биологик 

зарарлануы яки ҥлҥе; ҽйлҽнҽ-тирҽ табигый тирҽлекнең биологик зарарлануы. 

Куркынычны киметҥ буенча чаралар-санитар-гигиена һҽм санитар-эпидемиология 

кагыйдҽлҽрен, технологик һҽм оештыру-техник талҽплҽрне ҥтҽҥ; фармацевтика һҽм 

микробиология сҽнҽгате предприятиелҽренең торышын мониторинглау, җитештерҥ 

процессларының технологик куркынычсызлыгын һҽм мондый предприятиелҽр 

җиһазларының эксплуатацион ышанычлылыгын арттыру. 
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Урта Балтай авыл җирлеге территориясендҽ биологик-куркыныч объектларга тҥбҽндҽгелҽр 

керҽ: 

‒ Югары  Балтай авылыннан тҿньяк-кҿнчыгышка таба биотермик чокыр; 

‒ Югары Балтай авылыннан кҿнчыгышка таба биотермик чокыр; 

- Шҽмҽк авылыннан кҿньяк-кҿнбатышка биотермик чокыр; 

‒ Югары Балтай авылыннан  кҿньякка таба себер язвасы ҥлҽт базы ; 

- Тҥбҽн Балтай авылыннан тҿньякка таба себер язвасы ҥлҽт базы; 

- Урта Балтай авылыннан тҿньякка таба себер язвасы ҥлҽт базы. 

 

 

 

 

 

 



 

 
59 

9. ТҾП ТЕХНИК- ИКЪТИСАДИ КҤРСҼТКЕЧЛҼР  

Таблица 17 

№ Кҥрсҽткеч исеме  

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

  

Гамҽлдҽге 

нигезлҽмҽ 

 

Исҽп- хисап 

вакыты 

1 Авыл җирлегенең мҽйданы га 6085,273 6085,273 

2 

Торак пункт территориялҽренең 

мҽйданы 

 

га 314,915 308,961 

 шул исҽптҽн:    

 Урта Балтай авылы га 135,046 133,202 

 Югары Балтай авылы га 54,975 54,975 

 Кече Бакырчы авылы га 29,713 29,713 

 д. Нижнее Балтаево га 33,115 29,004 

 Шҽмҽк авылы га 62,067 62,067 

3 Даими халык саны чел. 910 940 * 

4 Торак фонды кҥлҽме тыс. кв. м 33,5 34,35 * 

5 Территориялҽр балансы **    

 

шҽхси торак йортлар тҿзелеше 

территориялҽре 

 

га / % 214,585 / 3,53 216,29 / 3,55 

 

социаль, иҗтимагый һҽм 

эшлекле билгелҽнештҽге 

объектлар территориялҽре 

 

га / % 13,864 / 0,23 13,864 / 0,23 

 

гражданнарның коммерциягҽ 

карамаган бакчачылык, 

яшелчҽчелек һҽм дача 

берлҽшмҽлҽре территориялҽре 

 

га / % 2,981 / 0,05 2,981 / 0,05 

 

авыл хуҗалыгы предприятиелҽре 

һҽм авыл хуҗалыгын тҽэмин итҥ 

объектлары территориялҽре 

 

га / % 68,21 / 1,12 67,994 / 1,12 

 

инженерлык инфраструктурасы 

һҽм коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ 

объектлары территориялҽре 

 

га / % 1,694 / 0,03 1,694 / 0,03 

 

транспорт инфраструктурасы 

объектлары территориялҽре 

 

га / % 27,555 / 0,45 32,958 / 0,54 

 

махсус билгелҽнештҽге 

территориялҽр 

 

га / % 0,237 / 0,0 0,237 / 0,0 

 зиратлар территориясе га / % 19,815 / 0,33 21,72 / 0,36 
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торак пунктларның 

яшеллҽндерелгҽн 

территориялҽре 

 

га / % 46,592 / 0,77 68,984 / 1,13 

 
авыл хуҗалыгы җирлҽре 

 
   

 
сҿрҥлеклҽр 

 
га / % 4838,905 / 79,52 4832,392 / 79,41 

 

кҿтҥлеклҽр, печҽнлеклҽр, 

ятмалар 

 

га / % 13,013 / 0,21 13,013 / 0,21 

 
урманнар, башка ҥсемлеклҽр: 

 
   

 
урманнар 

 
га / % 729,946 / 12,0 729,745 / 11,99 

 
куаклыклар 

 
га / % 60,479 / 0,99 60,815 / 1,0 

 
акваториялҽр: 

 
   

 
җир ҿсте су объектлары 

 
га / % 22,622 / 0,37 22,585 / 0,37 

 

торак пунктларның башка 

территориялҽре 

 

га / % 24,774 / 0,41 0,0 / 0,0 

* указаны ориентировочные значения с учетом возможного увеличения площадей 

территорий жилой застройки  

** в расчете баланса территорий в существующем положении учитывались площади 

территорий фактического функционального использования, в расчете баланса территорий 

на расчетный срок - площади территорий планируемого функционального использования, 

представленных функциональными зонами. 
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