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КЕРЕШ 
Татарстан Республикасы Болын-Балыкчы авыл җирлеге генераль планы про-

екты проектлау йҿклҽмҽсе нигезендҽ «татин-вестгражданпроект» ДУП тарафыннан 
эшлҽнгҽн. 

Болын-Балыкчы авыл җирлегенең генераль планын эшлҽргҽ заказ бирҥче-
«ТР Баш инвестицион-тҿзелеш идарҽсе»ДКУ. 

Апас муниципаль районы Болын-Балыкчы авыл җирлегенең генераль планы 
– территориаль планлаштыру документы, шҽһҽр тҿзелеше стратегиясен, яшҽҥ 
тирҽлеген формалаштыру шартларын, җирлек территориялҽрен ҥстерҥ 
юнҽлешлҽрен һҽм чиклҽрен билгелҽҥ һҽм ҥзгҽртҥ, җирлек составындагы торак 
пунктларның чиклҽрен билгелҽҥ һҽм ҥзгҽртҥ, территориялҽрне функциональ зона-
лаштыру, инженер, транспорт һҽм социаль инфраструктураны ҥстерҥ, тарихи-
мҽдҽни мирас объектларын һҽм аеруча саклана торган табигый территориялҽрне 
саклауга, экологик һҽм санитар иминлеккҽ шҽһҽр тҿзелеше талҽплҽре. 

Документны актуальлҽштерҥ нигезендҽ генераль план ҿчен гамҽлгҽ ашыру-
ның тҥбҽндҽге этаплары билгелҽнгҽн:: 

Беренче ел-2017 ел.  
Беренче чират – 2025 елга кадҽр Генераль планны гамҽлгҽ ашыру буенча 

беренчел чаралар билгелҽнгҽн. 
Генераль планның барлык тҿп проект карарлары-2040 елга кадҽр план-

лаштырылган исҽп – хисап вакыты. 
Россия Федерациясе шҽһҽр тҿзелеше кодексының 23 статьясы нигезендҽ 

Болын-Балыкчы авыл җирлегенең генераль планы проекты ҥз эченҽ ала: 
Текст һҽм график материаллар составында 1 ҿлеш (раслана): 
Текст материаллары-территориаль планлаштыру турында Нигезлҽмҽ, терри-

ториаль планлаштыру буенча чаралар исемлеге һҽм генераль планны тормышка 
ашыру этаплары буенча аларның эзлеклелеген ҥз эченҽ ала. 

График материаллар территориаль планлаштыру карталарын (схемаларын) 
ҥз эченҽ ала. 

Территориаль планлаштыру тҽкъдимнҽрен нигезлҽҥ һҽм аңлату максатла-
рында эшлҽнҽ торган проектны нигезлҽҥ буенча авыл җирлегенең текст һҽм график 
материаллар составында башкарылган генераль планын раслау һҽм раслау про-
цессын тҽэмин итҥ ҿчен материалларның 2 ҿлеше. 

Текст материаллары ҥз эченҽ җирлек территориясенең торышын, аның ком-
плекслы ҥсеше проблемаларын һҽм юнҽлешлҽрен анализлауны, территориаль һҽм 
пространство-планлаштыру ҥсешен нигезлҽҥне, территориаль планлаштыру буенча 
чаралар исемлеген, аларны тормышка ашыру этапларын, табигый һҽм техноген ха-
рактердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килҥ куркынычы булган тҿп факторлар 
исемлеген ала. 

График материалларда җирлекнең генераль планы проектын нигезлҽҥ схе-
малары бар. 

-Апас муниципаль районы Болын-Балыкчы авыл җирлегенең генераль пла-
нын эшлҽгҽндҽ Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 21.02.2011 ел, 
№ 134 карары (Министрлар Кабинетының 2017 елның 15 августындагы 577 номер-
лы карары редакциясендҽ) белҽн расланган Татарстан Республикасының террито-
риаль планлаштыру схемасы материаллары файдаланылды); 

-Апас муниципаль районы Советының 2014 елның 7 ноябрендҽге 227 номер-
лы карары белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының 
территориаль планлаштыру схемасы; 

-Апас муниципаль районы һҽм аның составына керҥче Болын-Балыкчы авыл 
җирлеге администрациясе тарафыннан бирелгҽн рҽсми белешмҽлҽр. 
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1. БОЛЫН-БАЛЫКЧЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫНЫҢ 
МАКСАТЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ 

 
Җирлекнең генераль планы-җирлекнең шҽһҽр тҿзелеше ҥсеше стратегиясен 

билгели торган территориаль планлаштыру документы. 
Генераль план халык һҽм дҽҥлҽт мҽнфҽгатьлҽрендҽ тормыш эшчҽнлеге мо-

хитен формалаштыру шартларын, җирлек территориялҽрен ҥстерҥ юнҽлешлҽрен 
һҽм чиклҽрен, территориялҽрне зоналаштыруны, инженер, транспорт һҽм социаль 
инфраструктураны ҥстерҥне, тарихи-мҽдҽни мирас объектларын һҽм аеруча сакла-
на торган табигый территориялҽрне саклауга, экологик һҽм санитар иминлеккҽ 
шҽһҽр тҿзелеше талҽплҽрен билгели торган тҿп шҽһҽр тҿзелеше документы булып 
тора. 

Болын-Балыкчы авыл җирлегенең генераль планын эшлҽгҽндҽ территориаль 
планлаштыруның тҿп максатлары булып тора: 

е-
зендҽ территорияне ҥстерҥ белҽн идарҽ итҥнең нҽтиҗҽле коралын булдыру;  

планлаштыру чаралары белҽн тҽэмин итҥ; 
-икътисади потенциалын, инженер һҽм 

транспорт инфраструктурасын ҥстерҥне исҽпкҽ алып, максималь рҽвештҽ ачуга ту-
ры килҽ торган планлаштыру оешмасы, территорияне функциональ зоналаштыру 
һҽм шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру ҿчен шартлар тудыру буенча рациональ ка-
рарлар эшлҽҥ. 

Генераль планның проект карарлары планлаштыру структурасын оештыру, 
җирлекнең территориаль, инфраструктура һҽм социаль-икътисади ҥсеше, җирдҽн 
файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽрен эшлҽҥ, территориаль зоналардан файдала-
нуның хокукый режимын билгелҽҥче, инвестицион ҥсеш зоналарын билгелҽҥ 
мҽсьҽлҽлҽрен комплекслы хҽл итҥ ҿчен нигез булып тора. 

Бу максатларны тормышка ашыру территориаль планлаштыруның тҥбҽндҽге 
бурычларын хҽл итҥ юлы белҽн башкарыла: 

 бу проблемаларны хҽл итҥне тҽэмин итҽ торган торак пунктлар территори-
ясен шҽһҽр тҿзелеше ҥсеше проблемаларын ачыклау, гамҽлдҽ булган тормыш 
тҽэмин итҥ ресурслары параметрларын анализлау, шулай ук шҽһҽр тҿзелеше 
буенча аерым кабул ителгҽн карарлар нигезендҽ; 

планлаштырылган чиклҽрен чагылдыру); 
о-

трыклы ҥстерҥ ҿчен алшартлар тудыра торган торак пунктларның оптималь функ-
циональ-планлаштыру структурасын эшлҽҥ, җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш ка-
гыйдҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

-Болын-Балыкчы авыл җирлеге ҥсешенең параметрлары системасын бил-
гелҽҥ, ул шҽһҽр тҿзелеше, инфраструктура, табигать, социаль һҽм рекреация ком-
понентларының ҥзара килешенгҽн һҽм балансланган динамикасын тҽэмин итҽ; 

 ҽйлҽнҽ-тирҽ табигый мохитне саклау шартларында авыл җирлегенең инве-
стицион җҽлеп итҥчҽнлеген тҽэмин итҥ буенча беренчел чаралар һҽм гамҽллҽр ис-
емлеген ҽзерлҽҥ; 

с-
порт һҽм элемтҽ җирлҽренең гамҽлдҽге һҽм планлаштырылган чиклҽре. 

 
1. БОЛЫН-БАЛЫКЧЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ БҤГЕНГЕ ТОРЫШЫ ҺҼМ 

АНЫ КУЛЛАНУ 
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1.1. Икътисади-географик урыны. Татарстан Республикасы Апас 
муниципаль районы Болын-Балыкчы авыл җирлегенең урнашу 
системасында урыны 
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Болын-Балыкчы авыл җирлеге чиге «Апас муниципаль районы «муниципаль 

берҽмлегенең һҽм аның составындагы муниципаль берҽмлеклҽрнең территори-
ялҽре чиклҽрен билгелҽҥ һҽм аларның статусы турында» 2005 елның 31 гыйнва-
рындагы 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендҽ кабул ителде 
(2008 елның 20 ноябрендҽге, 2014 елның 30 декабрендҽге ҥзгҽрешлҽр һҽм 
ҿстҽмҽлҽр белҽн).  

Болын-Балыкчы авыл җирлеге составына шушы закон нигезендҽ Болын-
Балыкчы (административ ҥзҽк), Курма-шево һҽм рус Индырчы авылы керҽ. 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге Апас муниципаль районының ҥзҽк ҿлешендҽ, 
Татарстан Республикасының кҿнбатышында урнашкан. Авыл җирлеге Апас муни-
ципаль районының Биеш, Зур Кҥккҥз, Югары Ындырчы, Каратун, Чҥри-Бураш һҽм 
Шҽмбалыкчы авыл җирлеклҽре белҽн чиктҽш. 

Болын-Балыкчы авыл җирлегенең гомуми мҽйданы 5133,8 га тҽшкил итҽ, шул 
исҽптҽн 122,1247 га торак пунктларның мҽйданы, шул исҽптҽн Болын-Балыкчы 
авылы – 64,6638 га, Кормаш авылы-48,9991 га һҽм рус Индырчасы авылы-8,4618 
га.  

Болын-Балыкчы авыл җирлегендҽ тҥбҽндҽге җҽмгыять объектлары бар: ха-
лык рҽхҽтлҽнеп ял итҽ: балалар бакчасы, тҿп гомуми белем бирҥ мҽктҽбе, ике 
фельдшер-акушерлык пункты, авыл мҽдҽният йорты, авыл клубы, китапханҽ, 
мҽктҽп каршындагы спорт объектлары, почта элемтҽсе бҥлеге һҽм сҽҥдҽ объ-
ектлары.   

Болын-Балыкчы авыл җирлеге Татарстан Республикасының башка җирлек-
лҽре һҽм районнары белҽн транспорт элемтҽсен хҽзерге вакытта региональ авто-
мобиль юллары, җирле ҽһҽмияттҽге юллар һҽм тимер юл транспорты аша гамҽлгҽ 
ашыра. Җирлек территориясе буенча тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге «Олан-Каратун», «Сви-
яжск-Кормаш», «Казан-Ульяновск»-Апас-«Олан-Каратун» автомобиль юллары, 
җирле ҽһҽмияттҽге «Болын-Балыкчы авылына керҥ юлы» автомобиль юлы, шулай 
ук Горький тимер юлының «Нижние Вязовые-Чынлы»участогы уза. 

Апас муниципаль районы Идел алды икътисади-чиста зонасы составына 
керҽ. Идел алды икътисади зонасы икътисадында тҿп урынны авыл хуҗалыгы 
җитештерҥе, эшкҽртҥ сҽнҽгате, тҿзелеш алып тора. Ҽлеге икътисадый зонаның 
стратегик ҥсешенең ҿстенлекле юнҽлешлҽре-мергель запасларын эшкҽртҥ, хезмҽт 
кҥрсҽтҥ ҿлкҽсен (санатор-курорт, аграр туризм һ.б.) ҥстерҥ, агач эшкҽртҥ һҽм агач-
тан эшлҽнмҽлҽр ясау, тҿзелеш материаллары җитештерҥ, логистика, авыл хуҗа-
лыгын интенсификациялҽҥ һҽм авыл хуҗалыгы продукциясен эшкҽртҥ. 

Апас муниципаль районының икътисадый-географик хҽле Татарстан Респуб-
ликасының Биектау авыл хуҗалыгы, җитештерҥ-эшлекле, инфраструктура, ре-
креация тҿбҽге буларак районны алга таба формалаштыру ҿчен шактый уңайлы, бу 
исҽ Татарстан Республикасының интенсив ҥсешенҽ ярдҽм итҽчҽк. 

Роле урнаштыру системасында 
Болын-Балыкчы авыл җирлегенең территориаль оешмасы Апас муниципаль 

районының кҥчерҥ системасының бер ҿлеше булып тора, ул территориянең гомуми 
ҥсеш билгелҽре белҽн дҽ, шулай ук конкрет шҽһҽр тҿзелеше ситуациялҽре белҽн 
дҽ характерлана. Агросҽнҽгать комплексы ҥсеше, сҽнҽгать һҽм җитештерҥ-эшлекле 
функциялҽр башкару ҿчен уңайлы табигый, социаль-икътисадый, демографик 
шартлар турында сҿйлҽгҽндҽ, Апас муниципаль районы кҥчерҥнең бҿтен система-
сы буларак карала. 

Татарстан Республикасы муниципаль районнарының кҥчеп урнаштыру си-
стемасында урынны чагылдыручы интеграль потенциалы Апас районының кҥчерҥ 
системасының потенциалы тҥбҽн булуын кҥрсҽтҽ.  
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Кҥчерҥ системасында тҿп системалы фактор булып автомобиль юлы тора, 
аның буенча торак пунктларның бер-берсе белҽн һҽм Апас ш.т. п. район ҥзҽге 
белҽн элемтҽлҽре тормышка ашырыла. 

Икенче система барлыкка китерҥче фактор булып елга челтҽре тора, аның 
буенча тарихи ҥсеш нҽтиҗҽсендҽ җирлек, район һҽм Татарстан Республикасының 
бҿтен территориясеннҽн кҥчерҥ системасы барлыкка килҽ башлады. 

Уздырылган анализ нигезендҽ, Апас муниципаль районының территориаль 
планлаштыру схемасы буенча Буа-Балыкчы авыл җирлеге халык тыгызлыгы тҥбҽн 
булган районнар тҿркеменҽ керҽ.  

Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясендҽ 518 кеше яши. Болын-
Балыкчы авылы авыл җирлегенең административ ҥзҽге, Кормаш һҽм рус Индырчы 
авыллары – рядовой торак пунктлары булып тора. 

Болын-Балыкчы авыл җирлегеннҽн кҥчерҥ системасы ике ранглы характерга 
ия.  

Анда административ функциялҽр, мҽгариф, мҽдҽният, спорт, сҽламҽтлек 
саклау оешмалары, тор-говли предприятиелҽре урнашкан. 

Икенче рангны 184 кеше һҽм 1 кеше яшҽгҽн рус Индырчы авылы били. 
 
 
1.1.Җир фондының характеристикасы 

 
Категориялҽр буенча җир фондын бҥлҥ 
Теге яки бу территория чиклҽрендҽ урнашкан барлык җирлҽр аның җир ре-

сурслары буларак карала, алар йҽ хуҗалык авызына кертелҽ, йҽ анда кулланыла 
ала. 

Җир Кодексы буенча җир фонды 7 Категория белҽн тҽкъдим ителгҽн, тҿп 
максатчан билгелҽнеше һҽм имамы буенча бҥлеп бирелҽ торган җир фондының 
бер ҿлеше буларак билгеле бер хокукый режим: 

-авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽр; 
-торак пункт җирлҽре; 
-космик эшчҽнлекне тҽэмин итҥ ҿчен сҽнҽгать, энергетика, транспорт, элем-

тҽ, радиотапшырулар җирлҽре, теге-левидение, информатика, оборона, куркы-
нычсызлык һҽм башка махсус билгелҽнештҽге җирлҽр;;  

-аеруча саклана торган территориялҽр һҽм объектлар җирлҽре; 
-урман фонды җирлҽре; 
-су фонды җирлҽре; 
-запас җирлҽр. 
Авыл җирлегенең гомуми мҽйданы 5133,8 га тҽшкил итҽ (карта-график мате-

риал буенча). 
Урман фонды җирлҽре 372,2 гектар мҽйданны били, бу авыл җирлегенең 

барлык мҽйданының 7,2% ын тҽшкил итҽ (картографик материал буенча). 
Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясенең калган категориялҽре буен-

ча мҽгълҥмат юк. 
Җир фондын милек буенча бҥлҥ 
Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясендҽ федераль милектҽге җирлҽр 

турында мҽгълҥмат юк. Ҽмма Урман кодексының 8 статьясы нигезендҽ урман 
кишҽрлеклҽре урман фонды җирлҽре составында Федераль милектҽ тора. Шулай 
итеп, Болын-Балыкчы авыл җирлеге чиклҽрендҽ якынча 372,2 га җир Федераль ми-
лектҽ тора. 

ТР Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы мҽгълҥматларына караган-
да, бҥгенге кҿндҽ республикада 479 кеше кадастр инженеры аттестатына ия булган. 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясендҽ башка тҿр һҽм милекче 
хокуклары һҽм җир кишҽрлеклҽре булу турында мҽгълҥмат юк. 
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1.1. Территориянең социаль-икътисади потенциалы 
1.1.1.демографик потенциал 

Демографик фактор территорияне хуҗалык итҥ дҽрҽҗҽсенҽ һҽм җҽмгыятьнең 
икътисадый ҥсешенҽ зур йогынты ясый. 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге башкарма комитеты биргҽн мҽгълҥматларга 
караганда, 2017 ел башына халык саны 518 кеше тҽшкил иткҽн. 

Болын-Балыкчы авыл җирлегенең демографик структурасы торак пунктлар 
киселешендҽ 2.3.1 таблицасында тҽкъдим ителгҽн. 

 
Таблица 2.3.1 

Болын-Балыкчы авыл җирлегенең демографик структурасы һәм халык хәрәкәте 
2017 ел башына, кеше 

Кҥрсҽткечлҽр 
Болын-

Балыкчы 
авылы 

Кормаш 
авылы 

Рус Ин-
дырчы 
авылы 

Бары-
сы 

Халык саны - Барлыгы 333 184 1 518 

Балалар:     

1 яшькҽ кадҽр 4 2 0 6 

1-6 яшь 21 16 0 37 

7-15 яшь 20 9 0 29 

Эшкҽ яраклы: 180 95 0 275 

16-17 яшь 5 2 0 7 

16-54 хатын-кызлар ҿчен 77 37 0 114 

16-59 ирлҽр ҿчен 98 56 0 154 

Эшкҽ сҽлҽтсез: 108 64 1 174 

55 яшьтҽн ҿлкҽнрҽк хатын-кызлар 
ҿчен 

79 45 1 126 

60 яшьтҽн ҿлкҽнрҽк ир-атлар ҿчен 29 19 0 48 

Халыкның гомуми ҥсеше: 1 2 0 3 

Табигый 1 2 0 3 

Туды 1 2 0 3 

Ҥлде 0 0 0 0 

Механический 0 0 0 0 

Килде 1 0 0 1 

Китте 1 0 0 1 

 
Таблицадан кҥренгҽнчҽ, җирлекнең иң зур торак пункты-Болын-Балыкчы 

авылы, анда халыкның кҥп ҿлеше яши-64,3%. Рус Индырчасы авылында даими 
рҽвештҽ пенсия яшендҽге 1 кеше генҽ яши. 

Шуны да игътибар итҽргҽ кирҽк: Болын-Балыкчы авыл җирлегендҽ (275 кеше) 
эшкҽ яраксыз яшьтҽге (174 кеше) халыктан югары, бу, һичшиксез, уңай тенденция 
булып тора. 

Шулай итеп, гамҽлдҽге торак пунктларның яшь структурасы, Рус Индырчасы 
авылыннан тыш, эшкҽ яраклы яшьтҽге халыкның шактый ҿлеше, хезмҽткҽ яраклы 
яшьтҽн ҿлкҽнрҽк тҿркемнҽрнең аз ҿлеше һҽм эшкҽ яраклы яшьтҽн кечерҽк 
тҿркемнҽрнең тҥбҽн дҽрҽҗҽсе белҽн характерлана.  

Югарыда ҽйтелгҽннҽрдҽн кҥренгҽнчҽ, авыл җирлегендҽ туучылар санының 
уңай кҥрсҽткечлҽре һҽм җирлектҽ ҥлҥчелҽр саны булмау аркасында халыкның 
табигый артуы кҥзҽтелҽ.  

Болын-Балыкчы авылына килҥчелҽрнең саны киткҽннҽр санына туры килҥ 
сҽбҽпле, башка торак пунктларда миграция юк. 
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1.1.1 Җитештерү территорияләре 

 
Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясендҽ Болын-Балыкчы авылыннан 

кҿньяк-кҿнбатыштарак «Строймар-кет»ҖЧҖнең ком карьеры урнашкан.             
Коммуналь-склад хуҗалыгы объектларыннан җирлек территориясендҽ 2 

гомумтовар склады һҽм Болын-Балыкчы авылы янында 1 склад ягулык-майлау 
материаллары урнашкан. 1.1.1 агросҽнҽгать комплексы 

Агросҽнҽгать комплексы азык-тҿлек җитештерҥ һҽм алар белҽн халыкны 
тҽэмин итҥ, авыл хуҗалыгы һҽм авыл хуҗалыгы ҿчен җитештерҥ чаралары 
җитештерҥ һҽм авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерҥ белҽн шҿгыльлҽнҥче 
макроикътисад тармаклары җыелмасы булып тора. 

Агросҽнҽгать комплексының мҿһим тармаклары-ҥсемлекчелек һҽм 
терлекчелек тармаклары. 

 Ҥсемлекчелек мҽдҽни ҥсемлеклҽрнең билгеле бер тҿркемнҽрен ҥстерҥ 
белҽн бҽйле тармакларга бҥленҽ. Алар арасында бҿртеклелҽр хуҗалыгы, бҽрҽңге 
һҽм яшелчҽчелек, техник культуралар ҥстерҥ, терлек азыгы җитештерҥ (азык 
культуралары ҥстерҥ) һҽм бакчачылык тҿп булып тора. 

Болын-Балыкчы авыл җирлегенең тҿп авыл хуҗалыгы белгечлеге 
терлекчелек, бҿртекле игенчелек, терлек азыгы җитештерҥ. 

Авыл хуҗалыгы җирлҽре сҿрҥлеклҽр, кҿтҥлеклҽр, печҽнлеклҽр һ.б. 
җирлеклҽрнең гомуми мҽйданы 4224,8 га тҽшкил итҽ (картографик материал 
буенча).  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 23 
декабрендҽге 3056-р номерлы кҥрсҽтмҽсе нигезендҽ Болын-Балыкчы авыл 
җирлегендҽ гомуми мҽйданы 444 га булган стационар сугарулы авыл хуҗалыгы 
җирлҽре урнашкан.   

 Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясендҽ «Апас «агрофирмасы» 
ҖЧҖ һҽм «Агро-Актив» ҖЧҖ Авыл хуҗалыгы предприятиелҽре эшли, аларның 
специальлҽшҥе терлекчелек һҽм ҥсемлекчелек булып тора. 

Апас "агрофирмасы" ҖЧҖ карамагында: 
- Кормаш авылы янында урнашкан ике эре мҿгезле терлек фермасы 1150 

башка исҽплҽнгҽн; 
-Кормаш авылы янындагы терлеклҽр ҿчен җҽйге лагерьлар (гамҽлдҽге һҽм 

гамҽлдҽ булмаган лагерьлар)); 
- Болын-Балыкчы авылы янында 320 мең тонна егҽрлекле ындыр табагы; 
"Агро Актив" ҖЧҖ Авыл хуҗалыгы предприятиесен ҥз эченҽ ала: 
- Болын-Балыкчы авылында ындыр табагы, егҽрлеге-3000 тонна; 
- Болын-Балыкчы авылы янында 100 берҽмлек техникага исҽплҽнгҽн 

машина-трактор паркы;  
- бер тапкыр бирелҽ торган 150 тонна саклау егҽрлеге белҽн Кормаш 

авылыннан кҿньяктарак урнашкан минераль ашламалар склады. 
Шулай ук гҿмбҽ ҥстерҥ белҽн шҿгыльлҽнҥче теплица хуҗалыгы да юк. 
Шулай ук Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясендҽ гамҽлдҽ булмаган 

авыл хуҗалыгы объектлары да бар.Рҽхимова: Болын-Балыкчы авылы янында 200 
баш мҿгезле эре терлек фермасы, биналарның физик торышы яхшы. 
 
 

 
1.1.1 урман комплексы 

Россия Федерациясе Урман кодексы, шулай ук Россия Федерациясе Җир 
кодексы, урман фонды җирлҽренҽ урман белҽн капланмаган һҽм урман белҽн 
капланмаган җирлҽр керҽ. 
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Россия Федерациясе Җир кодексы нигезендҽ, урман фонды җирлҽренҽ 
урман җирлҽре (урман ҥсемлеклҽре белҽн капланган һҽм ул капланмаган, ҽмма 
аны торгызу ҿчен билгелҽнгҽн - киселгҽн, Гҽр, сирҽк, прогалиннар һҽм башкалар) 
һҽм урман хуҗалыгын алып бару ҿчен билгелҽнгҽн урман булмаган җирлҽр 
(сукмаклар, юллар, сазлыклар һҽм башкалар) керҽ. Оборона җирлҽрендҽ һҽм торак 
пункт җирлҽрендҽ урнашкан урманнардан, шулай ук урман фондына кермҽгҽн 
урман утыртмаларыннан кала, барлык урманнар да урман фондын тҽшкил итҽ. 
Болын-Балыкчы авыл җирлегенең урман фонды 372,2 гектар мҽйданны били, бу 
барлык авыл җирлегенең 7,2% ын тҽшкил итҽ. 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясендҽ «Буа урманчылыгы» ДКУнең 
Тҿбҽк-Чиркҽҥ участок урманчылыгының 329,2 га мҽйданлы урман һҽм 43 га 
мҽйданлы Балтач участок урманчылыгының «Кайбыч урманчылыгы» ДКУ 
урманнары урнашкан.  

Урман фонды урманнарыннан тыш, җирлек территориясендҽ шулай ук урман 
фондына кермҽгҽн урман җирлҽре һҽм урман утыртмалары бар, гомуми мҽйданы-
114,3 га.бу урман утыртмалары авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽрдҽ, 
сҽнҽгать, энергетика, транспорт, элемтҽ, радио, телевидение, информатика, космик 
эшчҽнлекне тҽэмин итҥ ҿчен җирлҽрдҽ, оборона, куркынычсызлык җирлҽрендҽ һҽм 
башка махсус билгелҽнештҽге җирлҽрдҽ урнашкан һҽм җирлҽрне тискҽре табигый, 
антропоген һҽм техноген кҥренешлҽрдҽн яклауны тҽэмин итҥ ҿчен билгелҽнгҽн. 
Максатчан билгелҽнеше һҽм за-щит категориялҽре буенча урман фондын бҥлҥ  
Урман фонды җирлҽрендҽ урнашкан урманнар максатчан билгелҽнеше буенча 
саклагыч, эксплуатацион һҽм резерв урманнарга бҥленҽ. 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге чиклҽрендҽ урнашкан урман фондының 
барлык мҽйданы саклагыч урманнар белҽн тҽкъдим ителгҽн. 

Саклагыч урманнар, саклау, саклау, санитар-гигиена, сҽламҽтлҽндерҥ һҽм 
урманнарның башка файдалы функциялҽрен саклау максатларында, саклау 
урманнарын максатчан билгелҽҥ һҽм алар башкара торган файдалы функциялҽр 
белҽн бер ҥк вакытта файдалану шарты белҽн ҥзлҽштерелергҽ тиеш. 
Авыл җирлеге территориясендҽ саклагыч урманнар кыйммҽтле урманнар 
категориясе белҽн тҽкъдим ителгҽн, шулардан: 

- урман-дала зоналарында урнашкан урманнар (43,0 га). Бу категориядҽге 
урманнарның максатчан билгелҽнеше-кырларны һҽм башка авыл хуҗалыгы 
җирлҽрен туфракларның җил һҽм су эрозиясеннҽн саклау, урманнарга якын-тирҽ 
авыл хуҗалыгы җирлҽренең микроклиматын яхшырту һҽм табигатьне саклау һҽм 
табигатьне формалаштыру функциялҽре; 

- су объектлары буенда урнашкан тыю урман полосалары (329,2 га). Бу 
категориядҽге урманнарның максатчан билгелҽнеше – яңгыр һҽм Кар сулары агу 
кҥлҽмен җайга салу, елга һҽм аларның яр буе частьларында туфрак эрозиясен 
булдырмау, су объектларының гидрологик режимын җайга салу. 

 
1.1.1 торак фонды 

2017 елның 1 гыйнварына Болын-Балыкчы авыл җирлеге торак фонды 
гомуми торак мҽйданы 13,204 мең кв.м тҽшкил итҽ. Хҽзерге вакытта Болын-
Балыкчы авыл җирлегенең торак фонды шҽхси тҿзелеш белҽн тҽкъдим ителгҽн. 
           Таблица 2.3.2 

Гамәлдәге торак фондының характеристикасы 
Болын-Балыкчы авыл җирлеге 

Исеме 
Җитешлек, 
кв. м/кеше 

Торак фонды, 
мең кв. м. 

шул исҽптҽн вакыт-
лыча яшҽҥ ҿчен торак 

Булым-Булыхчинское 
СП, в том числе: 

25,5 13,204 0,06 

Болын-Балыкчы авылы 22,5 7,482 - 
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Исеме 
Җитешлек, 
кв. м/кеше 

Торак фонды, 
мең кв. м. 

шул исҽптҽн вакыт-
лыча яшҽҥ ҿчен торак 

Курмаш авылы 30,6 5,626 - 

Рус Ындырчы авылы 36* 0,096 0,06 
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1.1.1  Социаль һәм мәдәни-көнкүреш хезмәт күрсәтү объектлары 

Мҽгариф оешмалары 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 

Хҽзерге вакытта Болын-Балыкчы авыл җирлегендҽ (Болын-Балыкчы 
авылында) 15 урынга исҽплҽнгҽн 1 проект бакчасы бар. Җирлектҽ 1-6 яшьлек 
балалар саны 37 кеше. Шҽһҽр тҿзелешен проектлауның республика нормативлары 
нигезендҽ, алар нигезендҽ 1-6 яшьлек балаларның 85% - тан да ким булмаган 
ҿлеше мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ оешмаларында урыннар белҽн тҽэмин ителергҽ 
тиеш, мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ оешмаларының норматив егҽрлеге 31 урын тҽшкил 
итҽргҽ тиеш. Шулай итеп, Болын-Балыкчы авыл җирлеге халкы балалар бакчалары 
белҽн 48% тҽэмин ителгҽн. 

Гомуми белем бирҥ оешмалары. Хҽзерге вакытта Болын-Балыкчы авылында 
105 урынга исҽплҽнгҽн тҿп гомуми белем бирҥ мҽктҽбе эшли, мҽктҽптҽ укучылар 
саны 17 кеше тҽшкил итҽ, димҽк, мҽктҽп проект сыйдырышлылыгыннан 16% ка 
тулган. 

Нормативлар буенча, 7-17 яшьлек балаларның 100% - ын урта белем алырга 
тиеш. Моннан чыгып, авыл җирлегенең гомуми белем бирҥ мҽктҽплҽре егҽрлегенҽ 
булган норматив ихтыяҗы 36 урын тҽшкил итҽ. Болын-Балыкчы авылыннан 5 кеше 
мҽктҽп автобусында Апас урта мҽктҽбенҽ, ҽ Биеш урта мҽктҽбенҽ 6 кеше килҽ.  

Гомуми белем бирҥ мҽктҽбендҽ урыннар белҽн тҽэмин ителеш норматив 
ихтыяҗның 292% тҽшкил итҽ. Болын-Балыкчы тҿп гомуми белем бирҥ мҽктҽбе 
бинасы иске хҽлдҽ, реконструкция талҽп ителҽ. 

Ҿстҽмҽ белем бирҥне оештыру. Хҽзерге вакытта Болын-Балыкчы тҿп гомуми 
белем бирҥ мҽктҽбе һҽм Болын-Балыкчы авыл мҽдҽният йорты базасында 45 
урынга исҽплҽнгҽн балалар иҗаты тҥгҽрҽклҽре эшли, бу норматив кҥрсҽткечкҽ 
карата 105% ка җавап бирҽ. 

 

Дҽвалау-профилактика медицина оешмалары 

Апас муниципаль районы халкына медицина хезмҽте кҥрсҽтҥне поликлиника 
белҽн (тҽҥлегенҽ 76 койка) һҽм Урта Балтай табиблык амбулаториясе (тҽҥлек буе 
эшли торган 3 койка, сменага 50 кеше керҽ) гамҽлгҽ ашыра. Тулаем алганда, район 
буенча тҽэмин ителеш норманың 27 процентын гына тҽшкил итҽ. Больничный 
койкалар белҽн тҽэмин ителешнең җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ булмавы, беренчел медик-
санитар ярдҽмнең ролен кҿчҽйтҥгҽ һҽм сыйфатын арттыруга юнҽлдерелгҽн 
структур ҥзгҽртеп корулар ҥткҽрҥгҽ бҽйле рҽвештҽ, койка-кҿннҽренең санын 
(койкада булу кҿннҽре) киметҥнең Гомумроссия тенденциясенҽ һҽм бер елга койка 
эше кҿннҽренең артуына бҽйле.  

Апас муниципаль районы халкына кичектергесез медицина ярдҽме кҥрсҽтҥ 
ҿчен ҥзҽк район хастаханҽсе каршындагы ашыгыч медицина ярдҽме станциясе бар, 
аның карамагында 5 махсуслаштырылган автомобиль бар. Ҥзҽк район хастаханҽсе 
каршындагы ашыгыч медицина ярдҽме станциясе бҿтен районга тулаем хезмҽт 
кҥрсҽтҽ.  

Ашыгыч медицина ярдҽме станциясенең куҽте махсуслаштырылган 
автомобильнең 15 минутлык ҥтеп керҥ зонасы чиклҽрендҽ 1 автомобиль 
нормасыннан чыгып исҽплҽнҽ. Болын-Балыкчы авыл җирлеге ашыгыч медицина 
ярдҽме станциясенҽ хезмҽт кҥрсҽтҥ норматив радиусында урнашкан. 

Сҽламҽтлек саклау системасында иң мҿһим сектор булып амбулатор-
сырхауханҽ хезмҽте тора, аның торышына бҿтен тармак эшчҽнлегенең 
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нҽтиҗҽлелеге һҽм сыйфаты, шулай ук кҥп кенҽ медик-социаль проблемаларны хҽл 
итҥ бҽйле. 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге халкына медицина хезмҽте кҥрсҽтҥне ике 
фельдшер-акушерлык пункты башкара: Болын-Балыкчы авылында-бер сменада 9 
кеше йҿри ала, Кормаш авылында-бер сменага 9 кеше керҽ. Тҽэмин ителеш 
норматив дҽрҽҗҽдҽн 200% тҽшкил итҽ. 

  Болын-Балыкчы ФАПының физик торышы канҽгатьлҽнерлек, Кормаш 
ФАПының-тузган. 

Мҽдҽни-ял итҥ учреждениелҽре 

Нормативлар нигезендҽ, авыл җирлеклҽренең клуб учреждениелҽренең 
куҽте 500дҽн 1000 кешегҽ кадҽр кешегҽ туры килергҽ тиеш. Болын-Балыкчы авыл 
җирлегендҽ 200 урынга исҽплҽнгҽн проектлы мҽдҽният йорты, Кормаш авылында 
200 урынга исҽплҽнгҽн проект юлы белҽн авыл клубы эшли. Халыкның клуб 
учреждениелҽре белҽн тҽэмин ителеше норматив ихтыяҗның 267% ын тҽшкил итҽ. 

Авыл җирлеклҽрендҽ китапханҽ системасын оештыруга гомуми талҽп-барлык 
торак пунктларда, шул исҽптҽн 500 кешедҽн ким булган (кимрҽк кеше) китапханҽ 
хезмҽте кҥрсҽтҥ мҿмкинлеген тҽэмин итҥ. Басма басмаларны, басмаларны 
электрон мҽгълҥмат чыганакларында, шулай ук авыл җирлеклҽрендҽ тҿзелҽ яисҽ 
гамҽлдҽге китапханҽ ҿчен аудиовизуаль документлар алу кҥлҽме Россия китапханҽ 
ассоциациясе тарафыннан кабул ителгҽн Халык китапханҽсе эшчҽнлегенең модель 
стандартында билгелҽнгҽн норматив нигезендҽ – 1 кешегҽ 7 дҽн 9 данҽгҽ кадҽр 
исҽплҽнҽ. 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге китапханҽлҽренҽ норматив ихтыяҗ 4,114 мең 
данҽ китап фонды тҽшкил итҽ. Хҽзерге вакытта Болын-Балыкчы авылында китап 
фонды 11,9 мең данҽ тҽшкил итҽ. Халыкның китапханҽлҽр белҽн тҽэмин ителеше 
норматив ихтыяҗның 289% ын тҽшкил итҽ. 

Кормаш авыл клубының физик хҽле тузган.  

Физик культура һҽм спорт объектлары 

Гомуми файдаланудагы спорт залларында авыл җирлеге халкының норматив 
ихтыяҗы идҽннең 181 кв. м мҽйдан тҽшкил итҽ. Болын-Балыкчы авыл җирлегендҽ 
тҿп мҽктҽп каршында спорт залы бар. 

Болын-Балыкчы авыл җирлегендҽ мҽйданы 4500 кв.м. булган футбол кыры 
һҽм 288 к. м. мҽйданлы баскетбол мҽйданы бар. 

Сҽҥдҽ предприятиелҽре 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге кибетлҽренең гомуми сҽҥдҽ мҽйданы 70,2 кв. 
м тҽшкил итҽ (Болын-Балыкчы авылында-45,1 кв. м һҽм Кормаш авылында-25,1 кв. 
м). Барлык авыл җирлеге кибетлҽренең сҽҥдҽ мҽйданы норматив ихтыяҗның 45% 
ын тҽшкил итҽ.  

Кредит-финанс учреждениелҽре һҽм элемтҽ предприятиелҽре 

Болын-Балыкчы авыл җирлегендҽ Болын-Балыкчы авылында почта элемтҽ 
бҥлеге бар. Почта бинасының физик торышы тузган.  

Кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ предприятиелҽре 

Бҥгенге кҿндҽ Болын-Балыкчы авыл җирлегендҽ кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ 
предприятиелҽре юк. 

Полиция 

Болын-Балыкчы авылында полициянең участок пункты бар, анда 1 участок 
полиция хезмҽткҽре эшли. Ҽлеге полициянең участок пункты нормативларны 
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тулысынча канҽгатьлҽндерҽ (авыл җирлегендҽ 2,8 мең кешегҽ 1 участок 
инспекторы). 

Болын-Балыкчы авыл җирлегенең хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларында булган 
халкының ихтыяҗы халыкның гамҽлдҽге демографик структурасы, шулай ук шҽһҽр 
тҿзелешен проектлауның республика нормативлары һҽм Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының «2019 елга кадҽр иҗтимагый инфраструктура, социаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр белҽн тҽэмин ителешнең социаль гарантиялҽре дҽрҽҗҽсен 
билгелҽҥ турында» 2009 ел, 26 гыйнвар, 42 нче карары нигезендҽ, СП 
42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен 
планлаштыру һҽм тҿзҥ»темасына семинар-киңҽшмҽ узды. 

Гамҽлдҽге нормативлар нигезендҽ хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларының кирҽкле 
егҽрлеклҽрен исҽплҽҥ 2.3.3 таблицасында тҽкъдим ителгҽн. 
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Таблица 2.3.3 
Болын-Балыкчы авыл җирлеге халкының тәэмин ителешен анализлау 

социаль-мәдәни һәм коммуналь-көнкүреш хезмәте күрсәтү объектлары 

Исеме Ҥлчҽҥ берҽмлеге Кагыйдҽ 

Барлыгы 
норма-

лар 
буенча 
кирҽк 

Беренчел 
елга булган 

хҽл 

Җитешлек, 
% 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ оешмала-
ры 

урын 
1-6 яшьлек балаларның 85% 

ы 
31 15 48 

Гомуми белем бирҥ оешмалары урын 
7-17 яшьлек балаларның 

100% ы 
36 105 292 

Балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥне 
оештыру 

урын 
7-17 яшьлек балаларның 

100% ы 
43 45 105 

Хастаханҽлҽр ятак 1000 кешегҽ 13,47 ятак 7 юк 0* 

Дҽвалау-профилактика медицина 
оешмалары 

сменага бару 
1000 кешегҽ сменага 18,15 

килҥ. 
9 18 200 

Ашыгыч ярдҽм станциялҽре автомобиль  10 мең кешегҽ 1 автомобиль. 0 юк 0* 

Даруханҽлҽр корылма 1 объект 6,2 мең кешегҽ. 0 юк 0 

Гомуми файдаланудагы спорт 
заллары 

кв. м мҽйдан 1000 кешегҽ 350 кв. м. 181 162 90 

Яссы корылмалар кв.м 1949,4 кв. м. 1000 кешегҽ 1010 4788 474 

Бассейннар кв. м су кҿзгесе 1000 кешегҽ 75 кв. м. 39 юк 0* 

Клублар, мҽдҽният йортлары урын 150 урын 150 400 267 

Китапханҽ мең данҽ 
1000 кешегҽ 8 мең данҽ туры 

килҽ. 
4,114 11,9 289 

Сҽҥдҽ предприятиелҽре кв. м сҽҥдҽ мҽйданы 1000 кешегҽ 300 кв. м. 155 70,2 45 

Туклану предприятиелҽре утырту урыны 40 урын 1000 кешегҽ 21 юк 0 

Кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ пред-
приятиелҽре 

эш урыны 4 эш урыны 1000 кешегҽ 2 юк 0 

Элемтҽ бҥлеклҽре корылма 1,5-6 мең кешегҽ. 1 1 100 

Отделения банков корылма 1-2 мең кешегҽ 1 1 юк 0 

Полиция 1 полиция вҽкиле 
2,8 мең кешегҽ 1 участок ин-

спекторы 
1 1 100 

Общественные уборные ҽсбап 1000 кешегҽ исҽплҽнгҽн 1 1 юк 0 
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Исеме Ҥлчҽҥ берҽмлеге Кагыйдҽ 

Барлыгы 
норма-

лар 
буенча 
кирҽк 

Беренчел 
елга булган 

хҽл 

Җитешлек, 
% 

прибор 

Искҽрмҽ: * хастаханҽлҽр, СМП станциялҽре һҽм бассейннар район дҽрҽҗҽсендҽ хезмҽт кҥрсҽтҽ һҽм районның адми-
нистратив ҥзҽгендҽ урнаштырыла. Ҽлеге объектлар белҽн тҽэмин ителеш район халкыннан, тулаем алганда, исҽплҽнҽПри-
мечание: 
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1.1.2 коммуналь хезмәт күрсәтү объектлары (зиратлар) 
Болын-Балыкчы авыл җирлегендҽ гомуми мҽйданы 7,91 га булган ҿч зират 

бар, аларның тулылыгы 80нҽн 100% ка кадҽр. Шулай итеп, территориялҽрне 
кҥмҥдҽн азат булган җирлҽр 0,77 га тҽшкил итҽ (к.таблица 2.3.4).Таблица 2.3.4 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге зиратларының характеристикасы 

Урнашуы 

Җир 
кишҽрлегенең 

яки 
кварталның 

(яки аларның 
ҿлешлҽренең) 

кадастр 
номеры) 

Тер-
рито
то-

рия-
се, га 

Дин 
Тулы-
лык, % 

Функцио-
нальлек 

Тулма-
ган тер-

ритория, 
га 

Булым 
Булыхчыҿ 

авылы 
16:08:070101:2 2,52 мҿселман 98 гамҽлдҽге 0,05 

Курмаш 
авылы 

16:08:070403:1
6, 

16:08:070403:2
6, 

16:08:070403:1
19, 

16:08:070403  

3,44 мҿселман 80 гамҽлдҽге 0,69 

Рус Ын-
дырчы 
авылы 

16:08:070402:2
1, 

16:08:070401:1
1, 

16:08:070402:1
3, 

16:08:070402:4 

1,5 
правосла-

вие 
98 гамҽлдҽге 0,03 

Рус Ын-
дырчы 

16:08:070402:2
2, 

16:08:070402:2
5, 

16:08:070402:3 

0,45 
православи

е 
100 гамҽлдҽге - 

 
 

Болын-Балыкчы авыл җирлегенең хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларында булган 
халыкның ихтыяҗы асылда-ту тыкмый торган демографик структура нигезендҽ, 
шулай ук «СНиП 2.07.01-89* " СНиП 2.07.2016-89 СП кагыйдҽлҽр җыелмасы 
тҽкъдим итҽ торган норматив нигезендҽ исҽплҽнгҽн. Шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм 
авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ»темасына семинар-киңҽшмҽ узды. 

Авыл җирлеге халкының зират территориялҽрендҽ норматив ихтыяҗы-0,12 
га (1000 кешегҽ 0,24 га). Авыл җирлеген традицион кҥмҥ зиратлары белҽн тҽэмин 
итҥ 600% тан артык тҽшкил итҽ. 

 
1.2. Тарихи-мҽдҽни мирас 

Россия Федерациясенең 2002 елның 25 июнендҽге Федераль законы 
нигезендҽ. Дҽҥлҽт Думасы тарафыннан 2002 елның 24 маенда кабул ителгҽн, 
Федерация Советы тарафыннан 2002 елның 14 июнендҽ хупланган), Россия 
Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектларына (тарих һҽм мҽдҽният 
һҽйкҽллҽренҽ), Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектларына 
(да-лее – тарихи вакыйгалар нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн рҽсем сҽнгате, 
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скульптура, декоратив-гамҽли сҽнгать ҽсҽрлҽре, фҽн һҽм техника объектлары 
һҽм аның башка предметлары-мҽдҽниятнең башка предметлары белҽн бҽйле 
кҥчемсез милек объектлары-Тарих, Археология, Архитектура, шҽһҽр-логия, 
сҽнгать, фҽн һҽм техника, эстетика, этнология яки антропология, социаль-мҽдҽни, 
социаль-мҽдҽни һҽм социаль мҽдҽниятнең барлыкка килҥ һҽм ҥсеш турындагы 
мҽгълҥматның чын чыганаклары кҥзлегеннҽн караганда кыйммҽткҽ ия. 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясендҽ, Болын-Балыкчы 
авылыннан 0,8 км кҿньяк-кҿнбатышка таба, Апас муниципаль районының «Болын 
– Балыкчы авылы I.», Болын-Балыкчы авылыннан 1 км кҿньяк-кҿнбатышка таба 
«Болын-Балыкчы авылы II»урнашкан. 

 №73-ФЗ 36 статьясы нигезендҽ, реестрга кертелгҽн территориядҽ хуҗалык 
ҥзлҽштерелергҽ тиешле мҽдҽни мирас объектлары һҽм ачыкланган җир 
тҿзелеше-Җир, тҿзелеш, мелиорация, хуҗалык һҽм башка мҽдҽни мирас 
объектлары урнашкан очракта, ҽлеге объектлар территориясе чиклҽрендҽ җир 
кишҽрлеклҽре белҽн турыдан-туры бҽйле территориялҽрдҽ ҽлеге мҽдҽни мирас 
объектларының яки ачыкланган мҽдҽни мирас объектларының сакланышын 
тҽэмин итҥ турындагы бҥлеклҽр булган очракта, мондый эшлҽр башкару 
проектларында башкарыла., тарихи-мҽдҽни экспертиза һҽм дҽҥлҽт экологик 
экспертизасы уңай бҽялҽмҽлҽрен алган. 
 
 

1.2. Рекреацион потенциал. Җирле халыкның ялын оештыру 
Туристлык индустриясенҽ җҽлеп ителгҽн объектларның һҽм ресурсларның 

булуы һҽм аларны территориаль урнаштыру территориянең туристик-рекреацион 
потенциалын формалаштыра, аны бҽялҽҥ Татарстан Республикасы Апас 
муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы кысаларында 
ҥткҽрелде. 

Территориянең туристик-рекреацион потенциалына бҽя бирҥгҽ шактый кҥп 
факторлар йогынты ясый, шул исҽптҽн, залеска баскан территориялҽрнең, су 
объектларының булуы, тирҽлекнең пычрану буенча эре чыганакларның булмавы, 
аеруча саклана торган табигый территориялҽрнең булуы, тарихи-мҽдҽни 
объектларның булуы. 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 
нигезендҽ Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясендҽ рекреацион 
объектларга «Зҿя елгасы» региональ ҽһҽмияттҽге табигать һҽйкҽле һҽм авылара 
мҽдҽни-массакҥлҽм чаралар ҥткҽрҥ урыны керҽ. 

Моннан тыш, җирлек территориясендҽ шактый зур буалар һҽм кҥллҽр бар. 
Болын-Балыкчы авылы янында тҿзеклҽндерелмҽгҽн гидротех-ничек корылмалары 
булган Буа урнашкан. Буаның гомуми мҽйданы 2,4 га тҽшкил итҽ, Буа элек-башта 
яшелчҽ продукциясе ҥстерҥ ҿчен Тирҽ-юнь авыл хуҗалыгы җирлҽрен сугару 
максатларында тҿзелгҽн. Хҽзерге вакытта бу җирле халык ҿчен җҽйге чорда, 
шулай ук кышкы һҽм җҽйге балык тоту ҿчен файдаланыла торган тҿп ял урыны 
булып тора. 1,4 га мҽйданлы тагын бер зур буа Рус Индырчасы авылы янында 
урнашкан. Кормаш авылыннан кҿньяк-кҿнбатышка таба 0,5 га мҽйданлы ике кҥл 
урнашкан. 

Рекреацион ресурслар шулай ук җирле халык ҿчен кулланыла торган 
урманнар белҽн тҽкъдим ителгҽн (урман җилҽк-җимеш, җилҽк-җимеш, декоратив 
ҥсемлеклҽр, дару ҥсемлеклҽре җыю һҽм ҽзерлҽҥ). 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 
нигезендҽ  Болын-Бохча авыл җирлеге рекреация максатлары ҿчен территорияне 
аеруча уңай бҽялҽҥче җирлеклҽргҽ карый, бу санитар-саклау зоналарының һҽм 
куркыныч табигый процессларның азлыгына бҽйле. 
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1.3. Транспорт-коммуникация инфраструктурасы 
Транспорт, башка инфраструктура тармаклары белҽн беррҽттҽн, социаль 

һҽм икътисади максатларга ирешҥдҽ мҿһим инструмент булып, җҽмгыять 
тормышының база шартларын тҽэмин итҽ. 

Болын-Балыкчы авыл җирлегенең транспорт структурасы Апас муниципаль 
районының транспорт структурасының бер ҿлеше булып тора, ул, ҥз чиратында, 
Татарстан Республикасының транспорт челтҽренҽ тоташтырылган һҽм 
автомобиль транспорты белҽн тҽэмин ителгҽн. 

Бу бҥлектҽ милек формасы һҽм функциональ билгелҽнеше буенча ике 
категориядҽ (юнҽлештҽ) гомуми файдаланудагы Болын-Балыкчы авыл 
җирлегенең гамҽлдҽге автомобиль юллары челтҽрен карыйбыз. 

 
Автомобиль юллары һҽм транспорт 

Милек формасы буенча Болын-Балыкчы авыл җирлеге Тҿбҽк һҽм җирле 
ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары тҽкъдим ителгҽн.  
Тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге автомобиль юллары тҽкъдим ителгҽн: 

- IV категорияле «Олан-Каратун» автомобиль юлы белҽн җирлекнең 
кҿнбатыш ҿлеше буенча, асфальт-бетон ҿслекле 5,1 км озынлыктагы 
меридион юнҽлештҽ уза; 

- «Свияжск-Кормаш» автомобиль юлының IV категориясендҽге ҿлеше буенча 
җирлекнең ҥзҽк ҿлешендҽ, Болын-Балыкчы авылы буенда Кормаш авылына 
кадҽр, ме-ридион юнҽлештҽ, озынлыгы 5,7 км асфальт-бетон ҿслекле юл 
белҽн уза; 

  -«Казан-Ульяновск»-Апас-«Олан-Каратун» автомобиль юлы белҽн киң 
юнҽлештҽ, 2,3 км озынлыкта асфальт-бетон ҿслекле җирлекнең кҿньяк чиге 
буйлап уза. 

«Болын-Балыкчы авылына керҥ юлы» категориясеннҽн башка автомобиль 
юлы җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлы булып тора, ул җирлекнең ҥзҽк 
ҿлешендҽ Болын-Балыкчы авылына туры килҽ, киң юнҽлештҽ 0,38 км грунт ҿслеге 
белҽн. 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге чиклҽрендҽге автомобиль юлларының 
исемлеге һҽм озынлыгы 2.6.1 таблицасында кҥрсҽтелгҽн.
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Таблица 2.6.1 
Болын-Балыкчы авыл җирлегенең автомобиль юллары исемлеге 

№ 
п/п 

Юл исеме 
Озынлык 
(җирлек 

чиклҽрендҽ), км 

шул исҽптҽн 

асфальт-
бетонлы 

алы-
шу-
чан 

грун-
товое 

Төбәк әһәмиятендәге автомобиль юллары 

1 «Уланово-Каратун» 5,1 5,1   

2 
«Свияжский- Курмаше-

во» 
5,7 5,7   

3 
«Казан-Ульяновск»-Апас 

-«Уланово-Каратун» 
2,3 2,3   

Җирле әһәмияттәге автомобиль юллары 
(торак пунктларның урам-юл челтәреннән тыш) 

1 
«Болын-Балыкчы авы-

лына керҥ юлы» 
0,38   0,38 

 Всего 13,48 13,1  0,38 

 
 

Урам-юл челтҽре 
 Урам-юл челтҽре (алга таба – УСС) – транспорт чаралары һҽм җҽяҥлелҽр 
хҽрҽкҽтен тҽэмин итҥ, торак пунктлар территориялҽрен Транспорт һҽм җҽяҥлелҽр 
элемтҽлҽре белҽн тҽэмин итҥ ҿчен билгелҽнгҽн гомуми кулланылыштагы 
территория. УДС элементларына тҥбҽндҽгелҽр керҽ: урамнар, проспектлар, 
тыкрыклар, юллар, яр буйлары, мҽйданнар, тротуарлар, җҽяҥлелҽр һҽм велосипед 
юллары, ясалма корылмалар, тҿзеклҽндерҥ элементлары һ. б. 
Бистҽ эчендҽге юллар челтҽре озынлыгы буенча мҽгълҥматлар юк. 
 
 

Тимер юл транспорты  
Җирлекнең кҿнбатыш ҿлеше буенча 6,2 км озынлыкта Горький тимер юлының 
«Тҥбҽн Вязовые-Чынлы» участогы уза. 
 

Ясалма корылмалар 
 Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясендҽ: – «Свияжск - Кормаш " ав-

томобиль юлында Кормаш һҽм Бия елгалары аша 2 металл кҥпер;»; – «Казан-
Ульяновск»-Апас-«Олан-Каратун»автомобиль юлында авыл җирлегенең кҿньяк-
кҿнбатышта Зҿя елгасы аша тимер кҥпер. 

 
Торбаҥткҽргеч транспорт 

Торбаҥткҽргеч транспорт-сыек, газ яки каты ярымпродукт торбалары аша сыек, 
газ рҽвешендҽге яки каты ярымпродуктларга тапшыру (кудыру) белҽн шҿгыльлҽнҥче 
махсус тар специальлҽшкҽн транспорт тҿре. Җирлекнең кҿнбатыш ҿлеше буенча Буа 
АГРСЫНА магистраль газ ҥткҽргече һҽм Апаста магистраль газ ҥткҽргече ҥтҽ. 

 

1.3. Территорияне инженер әзерләү 
 
 

Район территориясен инженер ҽзерлҽҥнең максатлары һҽм бурычлары 
Торак урыннар территориялҽрен инженерия ягыннан ҽзерлҽҥнең максаты 

булып территориянең физик характеристикаларын яхшырту һҽм нҽтиҗҽле граж-
данлык һҽм сҽнҽгать тҿзелеше ҿчен шартлар тудыру тора. 
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Инженерлык ҽзерлегенең тҿп бурычы булып район территориясен Начар фи-
зик-геологик процесслар тҽэсиреннҽн саклау, ташу, су басу, су басу, грунт сулары 
дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ, грунтлар утырту һҽм хҽрҽкҽт итҥ тора. 

Инженерлык ҽзерлеге буенча чаралар составы ҥзлҽштерелгҽн территори-
янең (рельеф, грунт шартлары, су басу дҽрҽҗҽсе, сазлыкның һ. б. ш.) табигый 
шартларына бҽйле рҽвештҽ билгелҽнҽ. Кайбер очракларда инженерлык ҽзерлеге 
чаралары архитектура - планлаштыру структурасын һҽм торак урыннарның про-
странство композициясен билгели. 

 
 
 

1.3.1 гамәлдәге нигезләмә 
 
ООС п. п. 1 «табигый шартлар һҽм ресурслар» бҥлегенҽ һҽм «куркыныч та-

бигый йогынты геофизикасы "22-01-95 СНиПның 5 бҥлегенҽ туры китереп, җирлек-
нең туган шартлары" гади»дип бҽялҽнҽ. 

2.6.1 таблицасында кышкы чорда җилнең кабатлануы һҽм явым-тҿшемнҽр 
саны тҽкъдим ителҽ. 

 
Таблица 2.7.1 

Ай 
Җил юнҽлешлҽренең кабатланышы Явым-тҿшем 

саны (мм) С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Октябрь 8 5 3 6 25 19 19 15 45,7 

Ноябрь 7 4 6 8 27 19 17 12 36,6 

Декабрь 5 3 6 10 30 23 15 8 33,6 

Январь 5 3 6 10 30 20 16 10 31,6 

Февраль 6 5 7 13 25 17 17 10 24,6 

Март 6 5 8 12 28 18 15 8 22,6 

 
 
Таблицадан кҥренгҽнчҽ, кышкы чорда Кҿньяк җиллҽр ҿстенлек итҽ, алар ур-

тача 28% тҽшкил итҽ. Бу кар кҿртлҽре астына киң юллар салынуы турында 
сҿйли. 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясендҽ сулдан куркыныч табигать 
процесслары чагылдырылган: 

- эрозиялелҽр; 
- суффозия процесслары; 
 су басу; 
 куркынычсызлык; 
- кар кҿртлҽре. 
 
 

 
Эрозия һҽм склон процесслары 

Водотокларның эрозия эшчҽнлеге территориянең су бҥлҥ массивларын аерып 
торучы промоин һҽм чокырлар барлыкка килҥдҽн гыйбарҽт.  

Авыл җирлеге территориясендҽ эрозия эшчҽнлеге барышында һҽм геологик-
геоморфологик факторларга бҽйле рҽвештҽ, даими су агымнары (елгалар һҽм ел-
галар) яр буе скло-наларын юдырталар, алар еш кына ҿске грунт массивларын 
ҿзҥгҽ китерҽ. 

Чокыр-чокыр челтҽре авыл җирлеге территориясендҽ аз ҥсеш алган. 
Аерым чокыр җирлекнең кҿнчыгыш ҿлешендҽ урнашкан. 
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Суффозион процесслар 
Суффозия-вак минераль частицларны аның аша фильтрлана торган су белҽн 

чыгаруның физик процессы. Суффзия китерҽ проведению вышеле-жающей ка-
лынлыгы һҽм мҽгариф Кҿнбатыш. Карбонат һҽм гипсонатлы ком-балчык утырмала-
рында һҽм мергельлҽрдҽ карст һҽм суффозия бер ҥк вакытта-бер ҥк вакытта кҥре-
нергҽ мҿмкин. 

Суффзия процессларына Апас муниципаль районы территориясе буенча киң 
ҥтҥче суффзия биленҽ караган авыл җирлеге территориясенең тҿньяк-кҿнчыгыш 
ҿлеше дучар ителҽ. 

 
 
 
 
 

Су басу зонасына керҽ торган территориялҽр (су басу) 
ГОСТ 22.03-95 " гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ куркынычсызлык. Табигый гадҽттҽн 

тыш хҽллҽр. Терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр", су астында су астында ташу яки ташу 
чорында территориянең су белҽн каплануын аңлыйлар. Су басу зонасы-су агымы-
ның Ҥзҽннең ҥткҽрҥчҽнлек сҽлҽте белҽн чагыштырганда артуы нҽтиҗҽсендҽ су 
белҽн капланган территория. Су басу зонасы - су басу зонасы барлыкка килергҽ 
мҿмкин яки булыр дип фаразлана торган территория. Су басу-территорияне нор-
маль файдалануны, анда урнашкан объектларны тҿзҥне һҽм эксплуатациялҽҥне 
бозучы грунт суларының дҽрҽҗҽсен арттыру. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 29 авгу-
стындагы 1625-р номерлы боерыгы белҽн расланган язгы ташу чорында су басу (су 
басу) зонасына керҽ торган торак пунктлар исемлеге нигезендҽ Болын-Балыкчы 
авыл җирлеге территориясендҽ су басу (су басу) зонасына керҽ торган торак 
пунктлар юк. 

Ҽмма авыл җирлеге чиклҽрендҽ су басу процессларының ҥсеше дҽ булырга 
мҿмкин. Су басу процессларына Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясен бо-
рынгы елгаларның тҿплҽре һҽм калкулыгының тҥбҽн ҿлеше дучар ителҽ. Биредҽ 
җир асты сулары сезонлы һҽм кҥпьеллык тирбҽлешлҽр кичерҽ торган, җир асты су-
ларының тирҽнлеге 10-15 м дан артмаган территориялҽрдҽге су китерҽ торган дҥр-
тенчел аллювиаль комплекска карый. 

РФ Хҿкҥмҽтенең 18.04.2014 ел, № 360 карары белҽн расланган су басу һҽм су 
басу зоналарының чиклҽрен билгелҽҥ Кагыйдҽлҽре нигезендҽ, су басу 

 
 

Куркынычсызлык 
Авыл җирлеге территориясе Токмовский сводының Кҿнчыгыш Авылы Казан-

Киров урамы белҽн урнашкан зонага керҽ. 
2011 елның 14.13330.2011 «СНиП 11-7-81* сейсмик районнарда тҿзелеш " СП 

буенча хҽзерге вакытта гамҽлдҽ булган җирлек территориясе, уртача грунт шарт-
лары ҿчен, сейсмик зонага керҽ (В картасы). Карала торган территориядҽ тҿзелеш 
эшлҽре тҿзелеш материалларының һҽм тҿзелеш эшлҽренең сыйфатына карата 
югары талҽплҽрне исҽпкҽ алмыйча алып барылырга мҿмкин. 
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Кар кҿртлҽре 
Апас муниципаль районының Болын-Балыкчы авыл җирлеге IV кар районына 

керҽ. Шуңа кҥрҽ юлларда кар кҿртлҽре дҽ аз тҥгел.  
Ҽлеге проектның ҖЧҖ бҥлегендҽге климат характеристикасы кҥрсҽткечлҽре 

буенча, елның кышкы чорында иң кҥп бураннар ноябрь һҽм гыйнвар айларында бу-
ла, ҽ кар катламының дҽрҽҗҽсе март урталарына кадҽр җитҽ. 

 
 

 
Мелиорациялҽнҽ торган җирлҽрнең торышы 

Татарстан Республикасы, ил авыл хуҗалыгы җирлҽренең 2,4 процентын алып, 
Россия Федерациясендҽ авыл хуҗалыгы продукциясенең 4,5 процентын 
җитештерҽ. 

XX гасырның 70 нче еллар башында ук сугарулы болыннар һҽм кҿтҥлеклҽр 
булдыру терлек азыгы җитештерҥне интенсификациялҽҥнең һҽм азык базасын 
ныгытуның иң алдынгы факторларының берсе булып тора, республика сугаруның 
авыл хуҗалыгы культураларын җитештерҥнең иң нҽтиҗҽле ысулы булуына инанды. 

Вегетация чорында корылык һҽм алар салган зыян ил агрокомплексына 
җирлҽрне мелиорациялҽҥне торгызу, реконструкциялҽҥ һҽм алга таба ҥстерҥ - кли-
матның аномаль кҥренешлҽренҽ каршы торуның ышанычлы чарасы икҽнлеген 
раслады. 

Республика агросҽнҽгать комплексының тотрыклы ҥсешен тҽэмин итҥнең тҿп 
шарты һҽм авыл хуҗалыгы җитештерҥен киңҽйтҥнең мҿһим чыганагы булып мели-
орациялҽнгҽн җирлҽрне саклап калу, торгызу һҽм рациональ файдалану тора. 

Шулай итеп, мелиорация комплексын торгызу һҽм алга таба ҥстерҥ продукци-
янең тулаем җитештерҥен арттыруга гына тҥгел, ҽ гидротехник корылмалар эшенең 
ышанычлылыгын һҽм куркынычсызлыгын тҽэмин итҽчҽк, эре гидротехник корылма-
ларның йогынтысы зонасында гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килҥ мҿмкинлеген 
булдырмаячак. 

 
 

1.3.2 район территориясенә табигый йогынтыларның куркы-
нычлыгын комплекслы бәяләү 

Карала торган территориядҽ куркыныч процессларны комплекслы бҽялҽҥ 
ҥзлҽштерҥ ҿчен уңайлы булмаган участоклар бҥлеп бирергҽ һҽм максатны-яңа 
тҿзелеш ҿчен территорияне ҥзлҽштерҥнең ярашлыгын билгелҽргҽ мҿмкинлек бирҽ. 
Шул максат белҽн проектлау этабында авыл җирлеге тарафыннан бирелгҽн та-
бигый процессларның катлаулылыгына һҽм куркынычлыгына бҽя бирелҽ. 

ҖЧҖ П. 1 "табигый шартлар һҽм ресурслар» бҥлегенҽ һҽм бер тапкыр -" 
куркыныч табигать йогынтылары геофизикасы "22-01-95" СНиПның 5 Снипына туры 
китереп, җирлекнең табигый шартлары «гади»дип бҽялҽнҽ. 

Табигый шартларның ҽлеге бҽясен алга таба территорияне тҿзеклҽндергҽндҽ 
исҽпкҽ алырга кирҽк. 

Килҽсе этапта табигый процессларның гомумилҽштерелгҽн категориясен 
ачыклау ҥткҽрелҽ. 

Куркынычлылык категориясе нигезендҽ һҽм гап-гади математик аппаратны 
куллану ҿчен куркыныч табигый процессларны тҽртипкҽ салу ҿчен, критерийларны 
тҿгҽл ҥлчҽҥ талҽп ителми, кҥрсҽтмҽ-тельлҽрне ранжировкалауны кулланабыз 

Моның ҿчен һҽр куркыныч категориясенҽ тиешле ранг бирҽбез: «гадҽттҽн тыш 
куркыныч процесслар» категориясен «4» рангын ҥзлҽштерҽбез, ҽ риида «уртача 
куркыныч» категориясен-«1» рангын (таблица 2.7.2). 
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Таблица 2.7.2 

Куркыныч катего-
риясе-табигый 

процесс 
яңалыклары 

бик куркыныч (ката-
строфические) 

Каты 
куркыныч 

опасные 
уртача 

куркыныч 

Ранг 4 3 2 1 

 
Шулай итеп, Б СНиП 22-01-95 кушымтасы һҽм хатын-кызлар арасында рани-

жировка ясау режимы нигезендҽ муниципаль берҽмлек территориясендҽ бара тор-
ган табигый процессларның куркынычлылык категориясен чагылдыра торган сан-

нар җыелмасы алына (2.7.3 таблица). 

 Куркыныч табигый процесслар 

Куркынычсызлык Су басу  Эрозия процесслары-
сы 

Суффозион 
процесслар 

Ранг 1 1 1 1 

 
Туган-тумача процессларның гомумилҽштерелгҽн куркыныч категориясен 

билгелҽҥ ҿчен урта арифме-тикшерҥнең мҽгънҽсен исҽплҽҥ методикасын куллана-
быз. 

Авыл җирлеге территориясендҽ табигый процессларның гомумилҽштерелгҽн 
категориясенең саны «1». Тҽкъдим ителгҽн Ранглар нигезендҽ, бу җирлек террито-
риясендҽ табигый процессларның гомумилҽштерелгҽн куркыныч категориясе «ур-
тача куркынычлылар»категориясенҽ туры килҽ дигҽн сҥз. Район торак пунктлары 
территориясендҽ аларны ҥстерҥ ҿчен тискҽре йогынты ясаячак чараларны гына 
ҥткҽрҥ талҽп ителҽ. 

Нҽтиҗҽле метод буларак, җирлек территориясенҽ табигый процессларның 
йогынтысын комплекслы бҽялҽгҽндҽ, картографик алым сайланырга мҿмкин. 

Картографик метод район территориясендҽ таратылган куркыныч табигать 
процесслары турындагы белешмҽлҽрне гомумилҽштерҥ, системалаштыру һҽм про-
стратегик локальлҽштерҥгҽ нигезлҽнгҽн һҽм соңгыларын визуализациялҽҥгҽ юнҽл-
дерелгҽн. 

Визуализация нигезендҽ район территориясенҽ табигый процессларның 
тҽэсирен чагылдыра торган карта булдыру ята. Картада шулай ук, куркынычның ур-
тача категориясенҽ карамастан, куркыныч табигать процессларының йогынтысын 
киметҥгҽ юнҽлтелгҽн чараларны ҥткҽрҥ мҿмкинлеген исҽпкҽ алырга кирҽк булган 
җирлек территориясе участоклары 

 
1.4. Инженерлык инфраструктурасы 
1.4.1 су белҽн тҽэмин итҥ 
Ис-Болын-Балыкчы авыл җирлеге авылларында яшҽҥчелҽр хуҗалык-эчҽ тор-

ган су белҽн тҽэмин итҥ ҿчен җир асты суларыннан файдалана. Авыл кешелҽре су 
белҽн 10-20 метр тирҽнлектҽге артезиан скважиналарыннан, шҽхси кое һҽм сква-
жиналардан файдалана.  

Торак пунктларны су белҽн тҽэмин итҥ системасы корылмалары во-дозабор 
скважиналарыннан, су башняларыннан һҽм суҥткҽргеч челтҽрлҽрдҽн тора. Болын-
Балыкчы авыл җирлеген су белҽн тҽэмин итҥ системасы корылмалары турында го-
муми мҽгълҥмат 2.8.1 таблицасында тҽкъдим ителгҽн. 

Cäymä 
Атамасы 
авыл буенча-эшлҽрне башкара, 
су чыганагы, насос җиһазларының шт. җитештерҥ чыганагы  
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челтерге биреле торган су Кулеме м3/сегать, зи-ма/җҽй-ВБ / сыешлык, шт.-су 
челтере сузу, км 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге 3 12,0/18,8 3 10,9 
Болын-Балыкчы Арт.скважина-1 ЭЦВ 6-10-20 6,4/11,00 1/22 6,5 металл, 100 

мм 
Кормаш авылы Арт.скважина-2 ЭЦВ 6-10-20 5,6/7,8 1/25 4,5 поли-этилен, 100 

мм 
Рус Ин-дырчы авылы ҥз скважиналар, чишмҽлҽр 
 
Су скважиналар белҽн алына. 1 нче кҥтҽргеч насос станциясе Су кабул итҥ 

корылмалары белҽн берлҽштерелгҽн, скважиналар Тамагы павильон белҽн ябык. 
Су скважинадан су башнясына керҽ, аннан соң ҥзе су челтҽренҽ керҽ һҽм кулла-
нучыларга бирелҽ. Чистарту корылмалары, суны исҽпкҽ алу узелы юк, кулланучы-
ларга башлангыч (табигый) су бирелҽ. 

Гидрокарбонат магниево-кальций суының химик составы буенча су СанПин 
2.1.4.1074-01 «эчҽргҽ яраклы су»талҽплҽренҽ җавап бирҽ. 

Су белҽн тҽэмин итҥ системасы тҥбҽн басымлы, хуҗалык-эчҽргҽ яраклы һҽм 
янгынга каршы ихтыяҗларны исҽпкҽ алып кабул ителгҽн.  Про - челтҽрлҽре, ни-
гездҽ, 110 мм диаметрлы ПНДДАН тҿзелгҽн.  

Суэтем башнясы торак пунктны су куллануны җайга сала, челтҽрдҽ кирҽкле 
басым ясый, шулай ук 10 минутлык янгынга каршы су запасын саклый. 

Агросҽнҽгать комплексы объектларын (эре мҿгезле терлеклҽр фермалары) 
су белҽн тҽэмин итҥ ҥз су чыганакларыннан (артезиан сква-жиннары) гамҽлгҽ ашы-
рыла. 

Суҥткҽргеч челтҽренең проблемалы характеристикалары булып торалар: 
- су челтҽренең тузган участокларын вакытында алмаштырмау, шуңа бҽйле 

рҽвештҽ еш авариялҽр һҽм су агу кҥзҽтелҽ.; 
- суҥткҽргечлҽрнең тузганлыгы аркасында суны икенчел пычрату; 
- торак тҿзелеше су чыгымнарын исҽпкҽ алу приборлары белҽн тҽэмин ите-

лешнең җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ булмавы. 
 
1.4.2 Канализация 
Болын-Балыкчы авыл җирлегендҽ Ҥзҽклҽштерелгҽн ташландык суларны агы-

зу системасы юк. Йорт яны җир кишҽрлеклҽре белҽн шҽхси йортларда яшҽҥче ха-
лык, гидроизоляция тиешле дҽрҽҗҽдҽ булмаган септик яки пычрак чокырлар белҽн 
файдалана, бу исҽ территорияне пычратуга китерҽ. 

Җирлек территориясендҽ яңгыр канализациясе юк. Яңгыр һҽм кар суларын 
бҥлеп бирҥ җайга салынмый һҽм гамҽлдҽге рельефның тҥбҽнҽюе сҽбҽпле башка-
рыла. 

 
1.4.3 территорияне санитар чистарту 
Бу бҥлектҽ каты һҽм сыек кҿнкҥреш калдыкларын оештыру, җыю, удалю, за-

рарсызландыру, шулай ук җирлек территориялҽрен җыештыру мҽсьҽлҽлҽре кара-
ла. 

Атмосфера һавасын, су ресурсларын саклау, зарарлы йогынты ясау чыгана-
кларын ачыклау, утильлҽштерҥ, зарарсызландыру мҽсьҽлҽлҽре «ҽйлҽнҽ-тирҽ мо-
хитне саклау»бҥлегендҽ карала. 

Гамҽлдҽге тҿзелеш каты коммуналь калдыклар барлыкка килҥ чыганагы 
булып тора. Аларны шартлы рҽвештҽ 4 һҽм 5нче класслы куркыныч калдыкларга 
кертеп була.  

Бҥгенге кҿндҽ Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясендҽ даими 
рҽвештҽ территорияне чистарту юк. Кҿнчыгыш һҽм Тҿньяк Болын-Балыкчы 
авылларында урнашкан каты кҿнкҥреш калдыклары чҥплеклҽренҽ халык чҥп-чар 
ташый.  
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Каты кҿнкҥреш калдыклары җыю ҿчен контейнер мҽйданчыклары, шулай ук 
эре габаритлы калдыкларны җыю ҿчен бункерлар юк. 

Авыл җирлеге территориясендҽ тирес барлыкка килҥ чыганагы-терлекчелек 
предприятиелҽре һҽм халыкның шҽхси ярдҽмче хуҗалыклары. Авыл җирлеге тер-
риториясендҽ тирес саклау урыны юк. Терлекчелек калдыклары фермалар, йорт 
яны участокларында вакытлыча буртлана, алга таба органик ашлама буларак фай-
даланыла.  

Шулай ук авыл җирлеге территориясендҽ 2 биотермик чокыр һҽм 2 себер яз-
васы ҥлҽт базы бар. 

 
1.4.4 җылылык белҽн тҽэмин итҥ 
Хҽзерге хҽле 
Болын-Балыкчы авыл җирлеге нигездҽ Утар корылмаларының шҽхси йорт-

лары белҽн тҿзелгҽн. 
Утар корылмаларын җылыту тҥбҽн басымлы табигый газда эшлҽҥче 2 яки 

бер контурлы индивидуаль кҿнкҥреш казаннары җылылык белҽн тҽэмин итҥнең ло-
каль чыганакларыннан башкарыла. 

Авыл җирлегенең иҗтимагый оешмалары (мҽктҽплҽр, авыл мҽдҽният йор-
ты,СК) аз куҽтле казаннар белҽн 100 кВт.га кадҽр һҽм аннан да кимрҽк булган ав-
тоном котельнялардан файдалана. Пар казаннары һҽм индивидуаль газ казаннары 
ҿчен табигый газ ягулык булып хезмҽт итҽ.  

Болын-Балыкчы авыл җирлеге Җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасы казан-
нарының составы һҽм характеристикасы турында мҽгълҥматлар юк. 

 
1.4.5 газ белҽн тҽэмин итҥ 
Хҽзерге хҽле 
Хҽзерге вакытта Болын-Балыкчы авыл җирлеген газ белҽн тҽэмин итҥ югары 

басымлы магистраль газҥткҽргечтҽн, бҥлгеч газҥткҽргечлҽр һҽм газ бҥлҥ станциясе 
(ГРС) аша башкарыла. 

Болын-Балыкчы авыл җирлегенең авыл торак пунктларына табигый газ «Ка-
ратун» ГРСТАН газ бҥлҥ пунктларына (ГРП, ШРП) кадҽр Бистҽара газҥткҽргечлҽр 
буенча бирелҽ. Аннан соң тҥбҽн басым челтҽрлҽре буенча кулланучыга турыдан-
туры. 

Cäymä 
Авыл җирлегенҽ хезмҽт кҥрсҽтҥче ГРС характеристикалары 
Исеме ГРС, Ррасч-Qфакт Qфакт Qрасч 
Каратун 0,6 МПа 3,0 мең куб. м/сҽгать 1,75 мең куб. м/сҽгать 3,89 мең куб. 

м/сҽг 
 
«Каратун» ГРС җитештерҥ кҥлҽмен арттыру белҽн реконструкциялҽргҽ кирҽк. 
2.8.3 
Авыл җирлегендҽ газ куллану 
№ 
пп газ кулланучылар басымы Р, МПа куллану Q, куб. м/сҽг 
1 Болын-Балыкчы 0,57 236,0 
2 Кормаш авылы 0,58 159,0 
 
1.4.6 электр белҽн тҽэмин итҥ 
Болын-Балыкчы авыл җирлеген электр белҽн тҽэмин итҥ 2.8.4 табли-

цасындагы югары вольтлы подстанциялҽрдҽн тора. 
Cäymä 
Буа электр челтҽрлҽренең подстанциялҽре буенча мҽгълҥматлар 
Урнашу урыны-трансформато-рларның егҽрлеге кҿчҽнешле ПС-ның Диспет-

черк номеры. , 
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кВА Резерв куҽтле-сти туклану ҥзҽклҽре ПС, кВА 
ТР,Апас р-ны, " Апас-товар» ПС 110/10 6300/6300 4 
ТР,Апас р - ны, «Кара-тун " ПС Каратун т. п. 110/35/10 10000/10000 0 
 
Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясендҽ 11 трансформатор подстан-

циясе урнашкан, 2.8.5 таблица 
2.8.5 
№ п/п Диспетчер 
КТП номеры кҿчҽнеш, кВ егҽрлек КТП, кВА егҽрлек резервы КТП, кВА 
Кормаш 
1 нче номерлы 87 10/0,4 кВ 250 212,00 
2 № 88 10/0,4 кВ 160 46,00 
3 № 90/0,4 кВ 250 49,00 
4 № 280 10/0,4 кВ 1000 0.00 
Рус Индырчи 
№ 92 10/0,4 кВ - - 
Болын-Балыкчы 
1 нче номерлы 531 10/0,4 кВ - - 
2 № 85 10/0,4 кВ 200 83,00 
3 № 527 10/0,4 кВ - - 
4 № 84 10/0,4 кВ 160 65,00 
5 № 530 10/0,4 кВ - - 
6 № 86 10/0,4 кВ 250 30,00 
 
Районның электр белҽн тҽэмин ителеше ВЛ-10 кВ һава линиялҽре белҽн 

башкарылган. 
Тимер-бетон һҽм тимер-бетон терҽк һҽм тимер-б вставками агач тибы. Физик 

торышы канҽгатьлҽнерлек. Терҽклҽрне алыштыру талҽп ителми. Барлык электр 
энергиясе тапшыру линиялҽре ҥзара резервлана. 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге электр челтҽрлҽренең гамҽлдҽге схемалы 
чишелеше тибы– кольцевая һҽм радиальная. Ҽлеге схемалар торак пунктларны 
һҽм сҽнҽгать производстволарын тиешле дҽрҽҗҽдҽ электр белҽн тҽэмин итҽ һҽм 
кҿчле ҥзгҽрешлҽр талҽп итми. 

РФ Хҿкҥмҽтенең 2006 елның 31 августындагы 530 номерлы карары ниге-
зендҽ, анда актив һҽм реактив егҽрлекне куллану нисбҽтенең зурлыгын исҽплҽҥ 
тҽртибе расланган. Актив һҽм реактив егҽрлек арасындагы нисбҽт аермасы 
ҥзгҽргҽн очракта, 0,94 чиклҽрдҽ φ косинусын тоту буенча чаралар кҥрҥ каралган.  

Югары вольтлы җиһазларны саклау ҿчен Болын-Балыкчы авыл җирлеге под-
станциялҽрендҽ саклагыч һҽм авто-матиканың тҿрле тҿрлҽре билгелҽнгҽн: кҿч 
трансформаторларында-газ саклау, дифференциаль ток саклау, Максималь ток 
яклавы, кыздырудан һҽм артык йҿктҽн саклау, май дҽрҽҗҽсен тҿшерҥдҽн калынган 
калдык, киеренкелек юкка чыгудан саклау. 

 
1.4.7 азотлы челтҽрлҽр 
Хҽзерге вакытта Болын-Балыкчы авыл җирлеген телефонлаштыру автомат 

телефон станциясеннҽн башкарыла. 
Чыбык ҥткҽргечле тапшыру станциясенең, радиоузелларның урнашу урыны 

турында мҽгълҥматлар юк. 
Элемтҽ шкаф системасы буенча турыдан-туры туклану зонасы белҽн оешты-

рылган. Линияле худалык-һава кабельле, траншея һем кабель канализациялеренде 
кабельлер белен һем һава буенча тереклерде башкарылган. Болын-Балыкчы авыл 
җирлеге торак пунктларының гаилҽ коэфффициенты 3,5 кеше кабул ителде, усадь-
балар тҿзелешендҽ бер йортка бер телефон кабул ителде. 
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Телефон станциялҽре Россиянең бҿтен территориясе белҽн шҽһҽрара элем-
тҽлҽрне, шулай ук, БДБ иллҽрен дҽ кертеп, халыкара сҿйлҽшҥлҽрне тҽэмин итҽ. 
Шҽһҽр элемтҽсе җепселле-оптик тапшыру линиясе белҽн оештырылган. ТР буенча 
физик боҗра оештырылган, ул каналлар җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ кулланырга мҿмкинлек 
бирҽ. Абонентлар ҿчен 9-туган һҽм халыкара элемтҽ операторы сайлау мҿмкинлеге 
бирелҽ. 

«Таттелеком» ААҖ тҽкъдим иткҽн мҽгълҥматларга караганда, азотлы 
челтҽрлҽрне алыштыру һҽм яңа тҿзҥ планлаштырылмый. 

  
 
 
1.4. Халыкка хезмәт күрсәтү системасын үстерү 
1.4.1 социаль һәм мәдәни-кӛнкүреш хезмәте күрсәтү объектлары си-

стемасын үстерү 
Болын-Балыкчы авыл җирлеге Генераль планының тҿп максатларыннан бер-

се-авыл халкының хезмҽт кҥрсҽтҥ учреждениелҽрендҽ булган ихтыяҗларын 
канҽгатьлҽндерҥ, фаразланган характеристикаларны һҽм социаль нормаларны 
исҽпкҽ алып, канҽгатьлҽндерҥ, шулай ук барлык халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ объектла-
рының һҽркем ҿчен тигез шартлар белҽн тҽэмин итҥ. 

Болын-Балыкчы авыл җирлегендҽ хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларын урнаштыру 
буенча чаралар Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 
чаралары нигезендҽ оештырылган. 

Гамҽлдҽге нормативлар нигезендҽ хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларының кирҽкле 
егҽрлеклҽрен исҽплҽҥ 3.4.1 таблицасында тҽкъдим ителгҽн 

Мҽгариф оешмалары 
Беренче чиратта-26 урын, исҽп-хисап срогына ихтыяҗ юк. 
Гомуми белем бирҥ оешмаларының егҽрлеген арттыру барлык каралган ва-

кыт эчендҽ талҽп ителми. 
Болын-Балыкчы авыл җирлегенең генераль планы белҽн беренче чиратта 

Болын-Балыкчы авылында 26 урынга исҽплҽнгҽн балалар бакчасы урнаштыру ҿчен 
тҿп мҽктҽп бинасын реконструкциялҽҥ тҽкъдим ителҽ. 

Балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥне оештыру 
Исҽп-хисап нигезендҽ 2025 елга балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥ тҥгҽрҽклҽрен 

оештыруга 78 укучы кирҽк булачак. Гомуми егҽрлеге 45 укучы булган тҥгҽрҽклҽрне 
исҽпкҽ алып, Болын-Балыкчы авыл җирлеге генераль планы белҽн Кормаш авыл 
клубы базасында 10 укучыга исҽплҽнгҽн һҽм Болын-Балыкчы тҿп мҽктҽбе база-
сында 23 укучыга исҽплҽнгҽн балалар иҗаты тҥгҽрҽклҽрен оештыру тҽкъдим 
ителҽ. 

Дҽвалау-профилактика медицина оешмалары 
Генераль план белҽн, беренче чиратта, Апас муниципаль районының тер-

риториаль планлаштыру схемасы чараларын исҽпкҽ алып, Кормаш авылында сме-
нага 9 кеше керҽ ала торган ФАПка капиталь ремонт ясау каралган. 

Мҽдҽни-ял итҥ учреждениелҽре 
Болын-Балыкчы авыл җирлегенең гамҽлдҽге клуб учреждениелҽре халыкның 

фаразланган ихтыяҗларын тулысынча канҽгатьлҽндерҽ. 
Генераль план чаралары белҽн, беренче чиратта, Кормаш авыл клубының 

проект егҽрлеге 200 урынга исҽплҽнгҽн ре-монты каралган. 
Физик культура һҽм спорт объектлары 
Яңа спорт залларын тҿзҥгҽ ихтыяҗ беренче чиратта 7 кв. метр тҽшкил 

итҽчҽк, бу капиталь тҿзелеш буенча чараларны тормышка ашыруны талҽп 
итмҽячҽк. Мҽктҽп каршындагы спорт залы 96 % ка алдан фаразланган ихтыяҗны 
канҽгатьлҽндерҽ. 

Яссылык корылмаларының яңа тҿзелешенҽ ихтыяҗ юк. 
Кредит-финанс учреждениелҽре һҽм элемтҽ предприятиелҽре 
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Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы чаралары 
нигезендҽ, генераль план нигезендҽ, беренче чиратта Болын-Балыкчы авылында 
элемтҽ почта бҥлекчҽсен капиталь ремонтлау каралган.  

Генераль план белҽн Саклык банкы бҥлеген 1 операция урыны булган Бо-
лын-Балыкчы авылында элемтҽ бҥлеге бинасында Урнаштыру тҽкъдим ителҽ. 

Сҽҥдҽ предприятиелҽре 
Беренче чиратта ҿстҽмҽ 77,8 кв. м сҽҥдҽ мҽйданы кирҽк булачак. Болын-

Балыкчы авыл җирлегенең генераль планы нигезендҽ Болын-Балыкчы авылында-
50 кв. м, Кормаш авылында 27,8 кв. м. сҽҥдҽ итҥ ҿчен яңа предприятиелҽр тҿзҥ 
тҽкъдим ителҽ. 

Җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре 
Каралган чор дҽвамында 20 утыру урыны булган җҽмҽгать туклануы пред-

приятиесен урнаштыру тҽкъдим ителҽ.  
Кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ предприятиелҽре 
Кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ предприятиелҽрен урнаштыру тҽкъдим итҥнең 

барлык каралган чоры дҽвамында генераль план нигезендҽ башкарыла. 
Полиция 
Болын-Балыкчы авыл җирлегендҽ булган хокук тҽртибен саклау системасы 

билгелҽнгҽн нормативка җавап бирҽ.  
Җҽмҽгать җыештырулары 
Җҽмҽгать җыештыру ҿмҽлҽренҽ ихтыяҗ исҽп-хисап вакытына нибары 1 при-

бор тҽшкил итҽчҽк.  
Җҽмҽгать җыештыру эшлҽре тҥбҽндҽге торак пунктларда урнашырга тиеш: 
а) мҽйданнарда, транспорт магистральлҽрендҽ, зур җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽте бул-

ган урамнарда; 
б) вокзаллар янындагы мҽйданнарда, барлык тимер юл станциялҽрендҽ, 

диңгез һҽм елга пристаньлҽрендҽ, автостанциялҽрдҽ һҽм аэровокзалларда; 
в) шҽһҽр читендҽге һҽм шҽһҽр эчендҽге паркларда, зур бульварларда, эш-

челҽрнең кҥплҽп ял итҥ урыннарында (парклар, урман массивлары һ. б.)); 
г) сҽҥдҽ ҥзҽклҽре, Колхоз базарлары территориясендҽ; 
д) стадионнарда, пляжларда, су спорт корылмалары урыннарында һҽм 

мондый типтагы башка объектларда; 
е) автострадаларда, кҥргҽзмҽлҽрдҽ, ачык кинотеатрлар янында һ. б. 
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1.3.2 коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ объектлары системасын ҥстерҥ)  
 

Гамҽлдҽге зиратларның ирекле территориялҽре халыкның традицион кҥмелгҽн зи-
ратларга булган ихтыяҗын тулысынча тҽэмин итҽчҽк.  
Генераль план нигезендҽ Болын-Балыкчы авыл җирлегенең җир тҿзелеше доку-
ментларын территорияне функциональ файдалануга китерҥ, атап ҽйткҽндҽ, 
«сҽнҽгать, энергетика, транспорт, элемтҽ, радиотапшырулар, телевидение, инфор-
матика, космик эшчҽнлекне тҽэмин итҥ ҿчен җир, оборона, куркынычсызлык 
җирлҽре һҽм башка махсус билгелҽнештҽге җирлҽр» яки «торак пункт җирлҽре» 
категориясендҽге җирлҽр ҿчен җир кишҽрлеген рҿхсҽт ителгҽн 12.1. "Ритуаль 
эшчҽнлек» 
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1.4. Туристик-рекреацион системаны ҥстерҥ. Җирле халыкның ял итҥ 

урыннарын оештыру 
Болын-Балыкчы авыл җирлеге, Апас муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемасы нигезендҽ, Апас туристлык-рекреацион полифункциональ 
зонасына керҽ, анда мҽдҽни-танып белҥ, экскурсия, вакыйгалар, этнография, 
спорт-сҽламҽтлҽндерҥ, рекреация туризмы һҽм кыска вакытлы ял гамҽлгҽ ашыры-
ла. 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы чаралары 
белҽн «Апас крае» мҽдҽни-танып-белҥ маршрутын оештыру, Болын-Балыкчы авыл 
җирлеге территориясендҽ узачак «Тау иле» мҽдҽни-ландшафт маршрутын оешты-
ру каралган. 

Суда коену һҽм ял итҥ ҿчен уңайлы һҽм куркынычсыз шартлар тудыру, 
шулай ук Болын-Балыкчы авыл җирлегенең генераль планы һҽм Апас муниципаль 
районының территориаль планлаштыру схемасы белҽн җиһазландырылган 
пляжларда Җирле һҽм сезонлы халыкның норматив ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерҥ 
ҿчен су объектларын рекреациялҽҥ зоналарын тҿзҥ һҽм проектларны эшлҽҥ буенча 
чаралар ҥткҽрҥ тҽкъдим ителҽ.: 

- гамҽлдҽге инвентарьларны инвентарьлаштыру ҥткҽрҥ һҽм коену ҿчен кул-
ланыла торган перспективалы рекреация зоналарын ачыклау, 

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республи-
касы территориясендҽ урнашкан су объектларында кешелҽр тормышын саклау ка-
гыйдҽлҽрен раслау турында» 2009 ел, 23 апрель, 256 нчы карары нигезендҽ пля-
жейларны оештыру һҽм тҿзеклҽндерҥ буенча чаралар составын билгелҽҥ "ГОСТ 
17.1.5.02-80" табигатьне саклау. Дҽреслек пар. Су объектларын рекреациялҽҥ зо-
наларына карата гигиеник талҽплҽр». 

Болын-Балыкчы авыл җирлегенең генераль планында рекреацион террито-
риялҽрне ҥстерҥ шулай ук җирле халыкның ял итҥ зоналары буларак яшел ҥсен-
телҽр системасын оештыру чараларын кҥздҽ тота.  

Кешелҽр ялы ҿчен уңайлы мҿмкинлеклҽр тудыру, авыл торак пунктының 
йҿзен яхшырту ҿчен кирҽк булмаган яшел ҥсентелҽр системасын оештыру буенча 
чаралар комплексы ике тҿп этапны кҥздҽ тота: гомуми файдаланудагы яшеллҽн-
дерҥне оештыру һҽм чиклҽнгҽн файдаланудагы яшеллҽндерҥне оештыру. 

Гомуми файдаланудагы яшел ҥсентелҽрне оештыру чаралары-
административ һҽм җҽмҽгать биналары, кҿндҽлек хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзҽклҽре янында 
скверлар булдыру, тҿп урамда бульвар урнаштыру, урамнарны яшеллҽндерҥ, чҽчҽк 
тҥтҽллҽре һҽм газоннар урнаштыру. 

Чиклҽнгҽн файдалы яшеллекне оештыру чаралары-Мҽгариф һҽм тҽрбия 
объектлары территориялҽрен яшеллҽндерҥ һҽм башка социаль һҽм мҽдҽни-
кҿнкҥреш хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ объектлары (палисадниклар урнаштыру, җилҽк-
җимеш һҽм декоратив агачлар, куаклар утырту, чҽчҽк тҥтҽллҽре урнаштыру) 
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1.4. Транспорт-коммуникация инфраструктурасын ҥстерҥ 
«Транспорт-коммуникация инфраструктурасын ҥстерҥ» бҥлегенең тҿп макса-

ты булып, Апас муниципаль районы Болын-Балыкчы авыл җирлеге Генераль планы 
составында, халык ихтыяҗларына туры китереп, авыл икътисадының нҽтиҗҽлеле-
ген һҽм конкурентлылыгын арттыру, талҽп ителҽ торган техник халҽтне, юл 
челтҽренең ҥткҽрҥчҽнлеген, иминлеген һҽм тыгызлыгын тҽэмин итҥ тора. 

Татарстан Республикасы территориясенең транспорт каркасы йогынтысында 
Апас муниципаль районының планлаштыру структурасы формалаша һҽм, нҽтиҗҽдҽ 
Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясенең планировка структурасы барлыкка 
килҽ. 

 
Автомобиль юлларын ҥстерҥ 
Федераль, региональ һҽм җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын ҥстерҥ 

юнҽлешлҽре Татарстан Республикасы һҽм Апас муниципаль районының террито-
риаль планлаштыру схемаларында билгелҽнгҽн, шуңа кҥрҽ Болын-Балыкчы авыл 
җирлегенең генераль планы белҽн аларда билгелҽнгҽн барлык чаралар да исҽпкҽ 
алынган. 

Болын-Балыкчы авыл җирлегенең перспективалы транспорт каркасы җирле 
автомобиль юлларыннан, шулай ук тимер юл-рож транспортыннан формалашачак. 

 
Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын ҥстерҥ 
Транспорт инфраструктурасын алга таба ҥстерҥ ҿчен җирле ҽһҽмияттҽге 

юллар тҿзелеше, торак пунктларга илтҥче асфальт-тонна юллар тҿзҥ кирҽк.  
Апас муниципаль районының Болын-Балыкчы авыл җирлеге территори-

ясендҽ, СТП чараларын исҽпкҽ алып, 0,38 км озынлыкта «Болын-Балыкчы авылына 
керҥ юлы» автомобиль юлы (асфальт-бетон ҿслек урнаштыру) тҿзҥ тҽкъдим ителҽ. 

 
Тимер юл транспортын ҥстерҥ  
2016-2021 елларга Татарстан Республикасы транспорт комплексын ҥстерҥ 

стратегиясендҽ, перспектива белҽн, 2030 елга кадҽр, Ульяновск ҿлкҽсенең тиз-
лҽтелгҽн ҥк-лезинлы элемтҽсен оештыру максаты белҽн, Казан шҽһҽрендҽ ЗТМ 
терминалы белҽн, Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясе аша узучы «Яшел 
Ҥзҽн–Буа–Ульяновск» тимер юл линиясе участогын реконструкциялҽҥне ҥткҽрҥ за-
рурлыгына прописка куелды. Ҽлеге тимер юл федераль ҽһҽмияткҽ ия объект булып 
торганга кҥрҽ, аны реконструкциялҽҥ буенча чара Генераль планда исҽпкҽ алу ҿчен 
федераль дҽрҽҗҽдҽге документларда һҽм программаларда каралырга тиеш. 
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1.4. Болын-Балыкчы авыл җирлеге торак пунктларының чиклҽрен бил-
гелҽҥ буенча чаралар 

 
Россия Федерациясе Җир кодексының 84 статьясындагы 1 ҿлешенең 1 пункты 

нигезендҽ торак пунктларның чиклҽрен билгелҽҥ яисҽ ҥзгҽртҥ шҽһҽр округы, җирлек-
нең тиешле муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ урнашкан торак пунктларның чиклҽрен 
чагылдыручы генераль планын раслау яисҽ ҥзгҽртҥ булып тора. 

21.12.2004 елдан № 172-ФЗ «җир кишҽрлеклҽрен бер категориядҽн икенче кате-
гориягҽ кҥчерҥ яки җир кишҽрлеклҽрен бер категориядҽн икенчесенҽ кҥчерҥ турында» 
гы Федераль законның 8 маддҽсенең 1 ҿлеше нигезендҽ торак пунктларның чиклҽрен 
билгелҽҥ яки ҥзгҽртҥ, шулай ук җир кишҽрлеклҽрен торак пунктлар чиклҽренҽ кертҥ йҽ 
торак пунктлар чиклҽренҽ кертҥ йҽ мондый җирлҽр составындагы җирлҽрне башка ка-
тегориягҽ кҥчерҥ йҽ мондый җирлҽр составындагы җирлҽрне башка категориягҽ кҥчерҥ 
яисҽ торак пунктларның җир кишҽрлеклҽрен башка категориялҽрдҽн кҥчерҥ булып то-
ра. 

Шулай итеп, дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең 
2010 елның 16 июнендҽге 14-4692-нче номерлы хаты нигезендҽ, ҽгҽр муниципаль 
берҽмлекнең генераль планын раслау про-цедурасы бозылмаган булса, генераль 
планны раслау турындагы акт җирлҽрне яки җир кишҽрлеклҽрен кҥчерҥ турындагы акт 
булып тора.  

Болын-Балыкчы авыл җирлеге генераль планын эшлҽҥ кысаларында Болын-
Балыкчы, Кормаш һҽм рус Индырчасы авыллары ҿчен гамҽлдҽге чик сыйфатында «то-
рак пунктлар җирлҽре» категориясендҽге җир кишҽрлеклҽре чиклҽре буенча Кадастр 
кварталлары чиклҽрен исҽпкҽ алып, Татарстан Республикасы буенча дҽҥлҽт теркҽве, 
кадастр һҽм картография федераль хезмҽте идарҽсе мҽгълҥматлары буенча ҥткҽрел-
гҽн чиклҽр кабул ителде. 

Болын-Балыкчы авыл җирлегенең генераль планы белҽн Кормаш авылы 
чиклҽрен ҥзгҽртҥ тҽкъдим ителҽ. Кормаш авылы территориясенең мҽйданын арттыру 
16:08:070201:133 һҽм 16:070201:153 гомуми мҽйданы 0,0024 га булган җир кишҽрлек-
лҽрен кулланылышка кертҥ хисабына кҥздҽ тотыла. 

Кормаш авылы чигенҽ кертелҥче җир кишҽрлеклҽре исемлеге, ҽлеге җир кишҽр-
леклҽрен кертергҽ планлаштырылган җирлҽр категориясен кҥрсҽтеп, аларны файда-
лануның планлаштырыла торган максатлары 3.7.1 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 

Кертелҽ һҽм тҿшереп калдырыла торган җирлҽрнең категория һҽм кадастр уче-
тына кую буенча йомгаклау бҥленеше 3.7.2 таблицасында бар. 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге торак пунктлары чиклҽрен билгелҽҥ буенча чара-
лар исемлеге 3.7.3 таблицасында тҽкъдим ителгҽн. 
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1.4. Территорияне инженерлы ҽзерлҽҥ чаралары 
Инженерлык ҽзерлеге чараларын инженер-геологик шартлар, куллану характе-

рын ҥзгҽртҥ фаразын исҽпкҽ алып билгелҽргҽ кирҽк. 
Инженерлык ҽзерлеге буенча чаралар составы ҥзлҽштерелҽ торган территори-

янең табигый шартларына (рельеф, грунт шартларына, су басу дҽрҽҗҽсенҽ, сазлыкка, 
ҥзлҽштерелҽ торган территориядҽ куркыныч табигый процессларның булуына) бҽйле 
рҽвештҽ билгелҽнҽ. Кайбер очракларда инженерлык ҽзерлеге чаралары архитектура - 
планлаштыру структурасын һҽм торак урыннарның пространстволы композициясен 
билгели. 

  
Инженерлык ягыннан яклау чаралары нче эрозионных процесслардан 
Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясендҽ эрозия кҥренешлҽре участокла-

рының территориаль бҥленешен исҽпкҽ алып, махсус чаралар талҽп ителми дигҽн 
нҽтиҗҽ ясарга мҿмкин. Авыл җирлеге территориясендҽ эрозия кҥренешлҽре ачыклан-
мады. 

 
Карст-суффозион кҥренешлҽр булган территориялҽрне куллану буенча чаралар 
Карстово авыл җирлеге территориясендҽ суффозия процесслары чыгымнар 

тҥгел-торак пунктлар йҿри, махсус чаралар талҽп ителми. 
Ҽмма тирҽн Карст процесслары ҿске карст формалары рҽвешендҽ озак 

кҥрсҽтмҽскҽ мҿмкин, лҽкин шул ук вакытта соңгыларының ҥсеше моменталь характер-
да булырга һҽм биналарга һҽм корылмаларга, аларның тулысынча җимерелҥенҽ ките-
рергҽ мҿмкин. Карст процесслары сою чиратында суффозион процессларны интен-
сификациялҽҥгҽ китерергҽ мҿмкин. Шуңа кҥрҽ авыл җирлеге территориясендҽ карст-
суффзион процессларны ҥстерҥ буенча мониторинг-тикшеренҥлҽр ҥткҽрергҽ кирҽк. 

 
Куркыныч районнарда тҿзелеш шартлары 
Проектлана торган биналар һҽм корылмалар ҿчен тиешле тҿзелеш материалла-

ры сайлана, сейсмостойлыкны арттыруга юнҽлдерелгҽн конструктив карарлар карала. 
Биналарның һҽм корылмаларның сейсмочыдамлыгы тиешле конструктив карар-

лар белҽн тҽэмин ителергҽ тиеш. 
Карала торган территориядҽ тҿзелеш эшлҽре тҿзелеш материалларының һҽм 

тҿзелеш эшлҽренең сыйфатына карата арттырылган талҽплҽрне исҽпкҽ алмыйча алып 
барылырга мҿмкин. 

 
Су басудан инженерлык саклау чаралары 
Су ҥткҽрми торган билгегҽ кадҽр территорияне ҿю тҿзелештҽ һҽм эксплуатаци-

ялҽҥдҽ иң гади, шулай ук нҽтиҗҽле инженерлык чарасы булып тора. Бу чараны куллану 
яклана торган территориянең зур булмаган зурлыгында һҽм ҿемнҽрнең кечкенҽ генҽ 
биеклегендҽ (1-1, 5 м) булганда максатка ярашлы. Гидромеханизация кулланып 
(мҽсҽлҽн, елга ҥзҽнен яхшырту хисабына грунт рефулированиясен ҥзгҽртҥ) территори-
яне сибҥ аеруча файдалы. Сибелгҽн территория, аның урынына карап, - торак пунктта-
гы нигезлҽмҽлҽр тҿзелеш яки парк ҿчен кулланылырга мҿмкин.  

Су басуга каршы кҿрҽш чараларында корылыкны да кҥздҽ тотарга кирҽк.  Про-
ектлаганда су басудан саклау нормаларын (җир асты суларын киметҥ), СНиП 2.06.15-
85 нигезендҽ, конкрет территориялҽрдҽ су басудан саклау нормаларын функциональ 
файдалану характерына карап кабул итҽлҽр. Саклау корылмаларын проектлаганда ка-
бул ителҽ торган киптерҥ нормалары һҽр конкрет очракта, җир асты суларының критик 
дҽрҽҗҽсен һҽм нигез грунтларының тҿрен исҽпкҽ алып, яклана торган объект ҿчен ти-
ешле геологик куркынычсызлык бусагасын тҽэмин итҽргҽ тиеш. 

Су басудан инженерлык яклавының территориаль системасында табигый, гидро-
геологик һҽм техноген (тҿзелеш) шартларга бҽйле рҽвештҽ дренажлар кулланырга 
кирҽк. Су басудан якланган территориялҽрдҽ топ-график һҽм геологик шартларга, 
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тҿзелешнең характерына һҽм тыгызлыгына, водораздел ягыннан җир асты суларының 
ике-ҿч шартына карап, табигый яки ясалма агымга бер-ике, кҥп тҿрле, контурлы һҽм 
катнаш дренаж системаларын кулланырга кирҽк. 

Яңгыр сулары канализациясе су басудан территориаль инженер-сак элементы 
булып торырга һҽм инженерлык яклавының гомуми системасы составында яисҽ аерым 
проектланырга тиеш. 

Инженерлык саклавының ярдҽмче чаралары сыйфатында табигый системалар-
ның һҽм аларның компонентларының табигый ҥзлеклҽрен кулланырга кирҽк. Аларга су 
бҥлҥ һҽм гидрография челтҽренең югары ролен руселарны һҽм картларны чистарту 
һҽм турайту юлы белҽн кертергҽ кирҽк. 

Су басудан инженерлык яклавының тҽкъдим ителгҽн чаралары 3.8.1 таблицасы-
на кертелде 

 
 

Таблица 3.8.1 
Су басудан инженерлык саклау чаралары 

№ 
п/п 

Урнашу 
Куркыныч 
табигать 
барыш 

Чара 

1 Рус Индырчи авылы 
Кормаш 
авылы 

Территорияне ҿемлҽҥ, елга тҿбен 
тирҽнҽйтҥ, ҥзҽнне чистарту 

2 Кормаш авылы 

3 Болын-Балыкчы авылы 

 
Ни генҽ булмасын, су басу зонасында объектлар тҿзҥ ҿчен территорияне инже-

нер ҽзерлҽҥ тҿзелҽ торган объектның бҽясен җитди арттырырга мҿмкин. 
 

Юлларны кардан саклау буенча чаралар 
Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясендҽ кар кҿртлҽреннҽн саклау чара-

ларын авыл җирлеге аша уза торган киң юл участокларында кҥздҽ тотарга тҽкъдим 
ителҽ: 

Автомобиль юлларын кышкы карап тоту буенча барлык чаралар системасы сез-
башкарылган эшлҽрне максималь дҽрҽҗҽдҽ җиңелҽйткҽн һҽм арзанайткан очракта ав-
транспорт хҽрҽкҽте ҿчен нормаль шартлар тудыру ҿчен эшлҽнҽ. Ҽлеге бурычларны 
ҥтҽҥ ҿчен башкаралар: 

- даими яки вакытлыча кар саклау чаралары урнаштыру юлы белҽн кар кҿртлҽре 
барлыкка килҥне булдырмау буенча саклау чаралары; 

 - максатлары-узып баручы транспорттан юл катламында кышкы тайгак барлыкка 
килҥгҽ юл куймау булган профилактик чаралар; 

 - юлларда кар һҽм боз берҽмлеклҽрен юк итҥ һҽм аларның автомобиль 
хҽрҽкҽтенҽ йогынтысын киметҥ чаралары; 

 - тҽҥлекнең караңгы вакытында юлларны яктырту. 
 Юлларны кар кҿртлҽреннҽн саклау даими яки вакытлыча кар саклау ярдҽмендҽ 

башкарыла. 
 Даими кар саклагычка кар саклау полосаларын һҽм даими коймаларны 

кертҽлҽр. 
 Вакытлыча - кар тоткарлау щитлары, кар траншеялары, валлар һ. б. 
 Карны тоткарлаучы җайланмаларны кышкы чор ахырына кадҽр кар катламының 

тҿгҽл кҥлҽмен проектларга кирҽк. Вакытлыча кар саклау җайланмаларын исҽп-хисап 
буранына проектлаштырырга кирҽк, чҿнки вакыт-вакыт кар саклаганнан соң аны яңадан 
торгызу кҥздҽ тотыла. 

 Кар-коветр агымына йогынты принцибы буенча кар саклау җайланмалары 
бҥленҽ: 

 - юл кырыенда буран карын тоткарлау принцибы буенча эшли торган кар саклау 
чаралары; 
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 - кардан саклау чаралары, кар-коветр агымы җиленең тизлеген арттыра һҽм юл 
аша кар чыгаруга ярдҽм итҽ (кар кабып китҥче коймалар)); 

 - кар саклау чаралары, тулысынча тҿшке-га элҽгҥдҽн изоляцияли (галереялҽр 
һҽм тоннельлҽр). 

 Автомобиль юлларында иң кҥп кар тоткарлау җайланмалары таратылган. 
 Кар саклау буенча иң ышанычлы, экологик яктан акланган тҿр булып кар 

саклаучы урман полосалары тора. 
 Кар саклагыч полосаның тыгыз (кабартылмаган) конструкциясе булырга тиеш. 

Һҽр полосаның тҿп элементы куе ике рҽтле куак-вая опушка булырга тиеш. 
Җир полотносын бровкадан юл буе кар саклау полосасына кадҽр ераклык, урман 

полосаларының киңлеге һҽм полосалар арасындагы аерма кҥлҽме 250 м3/м га кадҽр 
булган очракта 3.8.2 таблицасы буенча билгелҽнҽ. 

 
 

Таблица 3.8.2 
Кар чыгару күләменә бәйле рәвештә, урман полосаларын урнаштыру 

Исҽп-хисап 
кҥлҽме-кар при-

носы кҥлҽме, 
м3/м 

Җир полотносы 
бровкасыннан 

алып урман утыр-
тмаларына кадҽр 

ераклык, м 

Лесонасажда-ниялҽр 
арасында аерма 

киңлеге, м 

Ширина полос от-
вода земель для 

лесонасаждений, м 

10-25 15-25 - 4 

50 30 - 9 

75 40 - 12 

100 50 - 14 

125 60 - 17 

150 65 - 19 

200 70 - 22 

250 50 50 2×14 

 
Авыл хуҗалыгы җирлҽрендҽ тҿзелҽ торган кар саклау полосасының озынлыгы 

зур булганда, авыл хуҗалыгы машиналарын узу ҿчен һҽр 800-1000 м саен 10-15 метр-
дан технологик ҿзеклеклҽрне кҥздҽ тотарга кирҽк. 

Автомобиль юлы янындагы җирлҽрдҽ даими кар саклау чараларын яисҽ асылда 
кҿчҽйтҥ мҿмкин булмаганда, шулай ук бу икътисадый акланган барлык очракларда, ва-
кытлыча кар тоткарлаучы җайланмалар; кар саклаучы щитлар, тран-муеннар, кар сте-
налары һ. Б. лар урнаштырылмаган очракта. 

Алар кулланылырга мҿмкин, ничек яклау юллар нче кар зонослары һҽм, 
чҽршҽмбе, ничек посадок яки коймаларны кҿчҽйтҥ. 

Калканнар мҿмкин кадҽр югары кҥтҽрелеш (бугров, валов), тҥбҽнҽюдҽн качып 
куярга кирҽк. 

Озак һҽм интенсив бураннар белҽн чорларда щитлар арту кыенлаша, щит лини-
ялҽре ике, ҿч һҽм аннан да кҥбрҽк сафка куела. Кҥпкатлы щит линиялҽрен урнаштыр-
ганда кыр рҽте щитларын гына кҥчерҥ җитҽ. 

Многорядные щитовые линия максатка яраклы формалаштырырга берсе щитов 
тҿрле просветности. Якындагы линия кырына якыннары куе рҽшҽткҽле щитлардан, ҽ 
юлга якын урнашкан кайберлҽре куе рҽшҽткҽле калканнардан формалаша. 

Ҽгҽр дҽ исҽп-хисап бураныннан кар чыгару кҥлҽме кар кҥлҽменнҽн кимрҽк булса, 
тоткарлан-сакланучы (бер рядлы, ике рядлы һ.б.) икҽн, кышкы чор дҽвамында, кар 
катламының кар катламы беткҽндҽ, щи-толарны яңадан торгызыла. 

Интенсив бураннар белҽн (кар чыгару кҥлҽме 120 м3/м га кадҽр) чорларда 
ҥзгҽргҽн мҽгърифҽтле җайланмаларны куллану максатка ярашлы, аларның кон-
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струкциялҽренең тыгызлыгы буран вакытында җилнең кҿченҽ пропорциональ рҽвештҽ 
арта.  

Шҽһҽрлҽрдҽ кар чыгару кҥлҽме 75 м3/м га кадҽр булганда, халык рҽхҽтлҽнеп ва-
кытлыча киңлеклҽрне кулланырга мҿмкин. 

Автомобиль юлларын кардан саклаганда кардан ясалган җайланмалар да киң 
таралыш алган. 

Кардан ясалган җайланмаларның иң киң таралган тҿрлҽре-кар траншеялары. 
Траншеялар мҿстҽкыйль яклау чарасы буларак кулланыла ала - IV-V категория 

юлларында яисҽ башка чаралар (ҥсентелҽр, койма, щи-лар) белҽн берлектҽ, карны то-
ткарлый торган гамҽлне кҿчҽйтҥ һҽм I, II, III категория юлларда кар линиялҽренең 
ышанычлылыгын арттыру ҿчен. 

Юлларны кардан саклауның теге яки бу ысулын сайлау явым-тҿшем тҿшҥ тизле-
генҽ, трассаның шартларына һҽм ҽһҽмиятенҽ, районның матди иминлегенҽ бҽйле. 

 
 
 

 
 

1.4. Инженерлык инфраструктурасын үстерү буенча чаралар 
1.4.1 су белән тәэмин итү 

Исҽп-хисап чыгымнары 
Гомуми су куллану ҥз эченҽ торак һҽм җҽмҽгать биналарында хуҗалык-эчҽргҽ 

яраклы суга, тышкы янгын сҥндерҥ, урамнарга һҽм яшеллеккҽ су сибҥгҽ киткҽн чыгым-
нарны ала.  

Биналарны (санитар-техник җиһазларны) тҿзеклҽндерҥ дҽрҽҗҽсенҽ карап, бер 
кешегҽ су куллану нормаларыннан һҽм су талҽплҽренең тҽҥлеклек һҽм сҽгать тигезсе-
злеге коэффициентларыннан чыгып исҽплҽнгҽн Су чыгымнары. Чагыштырмача су кул-
лану җҽмҽгать биналарында хуҗалык-эчҽргҽ яраклы һҽм кҿнкҥреш ихтыяҗлары ҿчен 
су чыгымнарын ҥз эченҽ ала. 

Су куллануның чагыштырма нормалары 3.9.1 таблицасында тҽкъдим ителгҽн. 
 

Таблица 3.9.1 
Су куллануның чагыштырма нормалары 

№ 
п/п 

Торак йортларны тҿзеклҽндерҥ дҽрҽҗҽсе , л/сут 

1 
Эчке су, канал-зация, ҥзҽклҽштерелгҽн кайнар су белҽн 

тҽэмин ителгҽн биналар 
250 

2 Шулай ук җирле су җылыткычлар белҽн 190 

3 Ваннысыз 140 

4 Су җыю колонкаларыннан су кулланыла торган йортлар 40 

 
 

Тышкы янгын сҥндерҥгҽ су чыгымы нормасы һҽм бер ҥк вакытта янгын чыгу 
очраклары 31.13330.2012 СП буенча кабул ителгҽн. Халык 50 кешедҽн кимрҽк булган 
очракта янгын сҥндерҥ чаралары кҥздҽ тотылмый.  

Урамнарга һҽм яшеллеккҽ су сибҥ нормасы 30.13330.2012 СП нигезендҽ кабул 
ителгҽн һҽм 1 кешегҽ 70 литр тҽшкил итҽчҽк. 

Гамҽлдҽге нигезлҽмҽгҽ исҽп-хисап нҽтиҗҽлҽре, ге-нераль планны гамҽлгҽ ашы-
руның барлык срокларына 3.9.2 таблицасында тҽкъдим ителгҽн.
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Проект тҽкъдиме  
Ирекле территориялҽрдҽ йортлар тҿзҥ һҽм халык саны арту, торак биналарны 

тҿзеклҽндерҥ, шулай ук халыкның санитария-гигиена шартларын яхшырту максатла-
рында тҥбҽндҽге чаралар кҥздҽ тотыла-тҥбҽндҽге чаралар карала: 

 
Беренче чиратта (2025 елга кадҽр) һҽм исҽп-хисап вакытына (2040 елга кадҽр).): 
- 2.7.1.1 һҽм 3.8.1.2 таблицаларыннан кҥренгҽнчҽ, скважиналар җитештерҥчҽн-

леге даими халык суына булган ихтыяҗны исҽп-хисап чорына кадҽр булган чиклҽрдҽ 
капларга мҿмкинлек бирҽ, шуңа кҥрҽ авыл җирлеге халкын су белҽн тҽэмин итҥ ҿчен 
булган артезиан скважиналарын кабул итҽргҽ мҿмкинлек бирҽ.; 

− ҥзҽклҽштерелгҽн су белҽн тҽэмин итҥ системаларына яңа талҽплҽрне тота-
штыру ҿчен заманча технологиялҽр нигезендҽ заманча материаллардан торбалар кул-
ланып, су белҽн тҽэмин итҥнең яңа челтҽрлҽрен тҿзҥ;; 

- авыл җирлеге башлыгы тарафыннан бирелгҽн башлангыч мҽгълҥматлар ниге-
зендҽ, заманча технологиялҽр нигезендҽ Болын-Балыкчы авылында – 6,5 км, Кормаш 
авылында 2,0 км озынлыкта заманча материаллар кулланып, су белҽн тҽэмин итҥ 
челтҽрлҽрен яңадан кҥчерҥ зарур.; 

- су ҥткҽргеч челтҽрлҽрендҽ авариялҽр һҽм агып китҥ очракларын кисҽтҥ һҽм 
югалтулар кҥлҽмен киметҥ ҿчен, ҥткҽн эксплуатацияле ресурслы порно-җайга салу ар-
матурасы һҽм суҥткҽргеч челтҽрлҽрен ҥз вакытында алмаштырырга кирҽк. Запорно-
җайга салу арматурасы авария хҽлендҽге суҥткҽргеч участокларын локальлҽштерҥ һҽм 
авария-торгызу эшлҽрен башкарганда кулланучыларның иң аз санын ҿзҥ ҿчен кирҽк; 

- су башняларын һҽм артезиан скважиналарын исҽпкҽ алу приборлары белҽн 
тҽэмин итҥ, диспетчерлаштыру системасын кертҥ;; 

- кулланучылар тарафыннан суны рациональ тоту һҽм су белҽн тҽэмин итҥ си-
стемасында су сыйфатын мониторинглау системасын камиллҽштерҥ буенча контроль-
не кҿчҽйтҥ. 

Генераль план белҽн иске һҽм нҽтиҗҽсез технологиялҽрне кулланудан баш тар-
туга һҽм заманча инновацион технологиялҽр кертеп, иң яхшы уңайлы технологиялҽр 
принципларына кҥчҥгҽ юнҽлдерелгҽн оештыру чаралары тҽкъдим ителҽ. 

 
1.3.2 Канализация 

Исҽп-хисап чыгымнары 
Торак пунктларның канализация системасын проектлаганда торак һҽм җҽмҽгать-

челекле биналардан кҿнкҥреш суларын тҽҥлеклек уртача исҽплҽп чыгару территори-
ялҽргҽ һҽм яшеллеккҽ су сибҥгҽ киткҽн чыгымны исҽпкҽ алмыйча, тҽҥлеклеклек уртача 
исҽплҽнгҽн уртача куллану чагыштырмасы белҽн тигез исҽп-хисап ясау зарур. 

Су чыгаруның чагыштырма нормалары 3.9.3 таблицасында тҽкъдим ителгҽн. 
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Таблица 3.9.3 
Су бүлүнең чагыштырма нормалары 

№ 
п/п 

Торак йортларны тҿзеклҽндерҥ дҽрҽҗҽсе , л/сут 

1 
Эчке су-йорт, канализация, ҥзҽклҽштерелгҽн кай-

нар су белҽн тҽэмин ителгҽн биналар 
250 

2 Шулай ук җирле су җылыткычлар белҽн 190 

3 Ваннасыз 140 

4 
Суҗыюлык ко-лоноклардан Судан файдаланучы 

йортлар 
25 

 
Гамҽлдҽге нигезлҽмҽгҽ исҽп-хисап нҽтиҗҽлҽре, ге-нераль планны гамҽлгҽ ашы-

руның барлык срокларына 3.9.4 таблицасында тҽкъдим ителгҽн.
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Проект тҽкъдиме 
Буш территориялҽрдҽ йортлар тҿзҥ һҽм халык санын арттыру, торак йорт-

ларны тҿзеклҽндерҥ, шулай ук халыкның санитария-гигиена шартларын яхшырту 
максатларында тҥбҽндҽге чаралар кҥздҽ тотыла:: 

Беренче чиратта (2025 елга кадҽр) һҽм исҽп-хисап вакытына (2040 елга 
кадҽр).): 

– йорт яны җир участоклары белҽн индивидуаль йортларда яшҽҥче халык 
һҽм социаль һҽм мҽдҽни-кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ объектлары ҿчен, рельефның 
кыенлыклары һҽм тыгызлыгы аркасында, автоном канализация системасын 
урнаштыру. 

- заманча технологиялҽр нигезендҽ заманча материаллардан торба кулла-
нып, канализация челтҽрлҽре тҿзҥ. 

Канализациянең автоном системасы йорттан агып җыела торган суларны 
җыюны, аларны чистарту корылмаларына бҥлеп бирҥне тҽэмин итҽргҽ тиеш. 
Агынты сулар, чистартылган суларны ультратавыш кавитация блоклары һҽм чи-
стартылган суларның тупланма сыешлыгы җайланмасын зарарсызландырып, за-
вод җитештерелгҽн хуҗалык-кҿнкҥреш агынтыларының тҿрле модификаци-
ялҽрендҽ (җитештерҥчҽнлеге 1дҽн 20 м3/тҽҥлеккҽ кадҽр) биологик һҽм тирҽн чи-
старту җайланмалары белҽн чистартырга тҽкъдим ителҽ. 

Автоном чистарту корылмаларын йорт билҽмҽлҽре территориялҽрендҽ 
яисҽ берничҽ бина ҿчен аерым торучы чистарту корылмалары буларак (кагыйдҽ 
буларак, социаль-кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ объектлары) билгелҽргҽ тҽкъдим 
ителҽ. 

Агызыла торган агынты суларның саны кимҥе бакчадагы участокларга яисҽ 
торак пункт территориясендҽге Яшеллеккҽ су сибҥгҽ, эре мҿгезле терлеклҽр 
фермаларының җитештерҥ ихтыяҗларына һҽм бу максатлар ҿчен суны гомуми 
куллануны киметҥ хисабына тҽкъдим ителҽ. Рециклинг һҽм юынты суларны кабат 
куллану технологиялҽрен ҥстерҥ елгалар һҽм кҥллҽр бассейннарындагы суның 
сыйфатын яхшыртуга, шулай ук су алуны киметҥ һҽм юынты суларны агызу хиса-
бына су ресурсларын экономиялҽҥгҽ ярдҽм итҽчҽк.  

Каналның ҥзҽклҽштерелгҽн, шулай ук автоном системасын эшлҽгҽндҽ Рос-
сиягҽ керҽ торган чит ил оборудованиесенең номенклатурасын, шулай ук агып 
җыела торган суларны чистарту буенча ИТС 10-2015 иң яхшы технологиялҽр 
буенча Белешмҽлекне исҽпкҽ алырга кирҽк. Технологиялҽрне дҿрес сайлау һҽм 
куллану локаль системаларның ышанычлы һҽм нҽтиҗҽле эшлҽвен тҽэмин итҽчҽк. 

Агросҽнҽгать комплексының гамҽлдҽге предприятиелҽренҽ терлекчелек 
агымнарын су белҽн тҽэмин итҥ системасын торгызу һҽм техник модернизаци-
ялҽҥне, шулай ук терлекчелек агымнарын су белҽн тҽэмин итҥ системасын тҿзҥне 
кҥздҽ тотарга кирҽк. Агынты суларны чистартуның иң киң таралган ысуллары-
сезнең аэроб яки анаэробик шартларда биохимик оксидыгызны кҥздҽ тоткан био-
логик ысуллар. 

Проект тҽкъдим ителҽ: 
- агросҽнҽгать комплексының җитештерҥ объектларында су бҥлҥ система-

ларын реконструкциялҽҥ һҽм тҿзҥ; 
- терлекчелек агымнарын комплекслы утильлҽштерҥ һҽм эшкҽртҥ буенча иң 

яхшы заманча технологиялҽр һҽм техник чаралар кертҥ;; 
- терлекчелек комплексларын чистарту корылмаларыннан башка файдала-

нуга тапшыру мҿмкин тҥгел. 
Генераль план белҽн искергҽн һҽм нҽтиҗҽсез технологиялҽрне кулланудан 

баш тартуга һҽм вакытлыча инновацион технологиялҽр кертеп, иң яхшы уңайлы 
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технологиялҽр принципларына кҥчҥгҽ юнҽлтелгҽн оештыру чаралары тҽкъдим 
ителҽ. 

 
 
 
Оештыру поверхностного стока 
Планлаштырыла торган территорияне тҿзеклҽндерҥ, аның гомуми һҽм са-

нитар шартларын яхшырту максатларында проект тарафыннан ҿске агынтыны 
оештыру һҽм водостоклар челтҽрен урнаштыру кҥздҽ тотыла. 

Беренче чиратта, проект тарафыннан яңгыр урыннарының ачык челтҽре 
тҽкъдим ителҽ. Ул катлаулы һҽм кыйммҽтле корылмалар талҽп итми торган гади 
система булып тора. 

Авыл җирлегенең бҿтен территориясе буенча, юлның ике ягыннан да ачык 
лотоклары (кюветлар) буенча торак пунктларда башкарыла. 

Канав һҽм кюветларның тҿре һҽм кҥлҽме гид-равличик исҽп-хисап ниге-
зендҽ билгелҽнҽ. Аларның тирҽнлеге 1,2 м дан артмаска тиеш.кюветларның текҽ 
сҿңгелҽре 1:1.5 дҽн дҽ артмаска тиеш. 

Салынуның тирҽнлеген, су бҥлҥ лотокларының озынлыгын һҽм урнашу 
урынын тҿгҽлрҽк итеп, юлларны проектлаганда аерым эш проекты итеп бил-
гелҽргҽ кирҽк. 

Кюветтагы водосток юллары аша тимер-бетон торбалар һҽм лотоклар аша 
ҥткҽрергҽ. Аларның диаметрын, озынлыгын, ул билгели стадиясендҽ эш проекты. 

Су бассейнын саклауга һҽм су сыйфатына карата югары талҽплҽрне исҽпкҽ 
алып, торак пункт территориясеннҽн пычранган ҿслек суларын чыгаруны чистарту 
корылмалары аша, тиешле чистартылганнан соң, су ҥткҽргечлҽргҽ башкарырга 
тҽкъдим ителҽ. 

Территорияне тҿзеклҽндерҥне арттырып, исҽп-хисап чорына проект белҽн 
ябык типтагы су-Кҿнчыгыш челтҽре тҽкъдим ителҽ. Ул иң заманча булып тора һҽм 
территориялҽрне тҿзеклҽндерҥ талҽплҽренҽ җавап бирҽ. Су агып тҿшҽ торган 
торбалар – коллекторларның җир асты челтҽреннҽн, ҿске суларны су кабул итҥ 
колодецлары һҽм җыелган суларны су-Кҿнчыгыш челтҽренҽ җибҽрҥ белҽн тора. 

Яңгыр канализациясе челтҽре юллар, тҥбҽлҽр һҽм мҽйданнар территори-
ясеннҽн атмосфера суларын бҥлеп бирҥ ҿчен билгелҽнгҽн. 

Торак пунктларның селитив территориялҽрендҽ урнашкан аеруча пычран-
ган участоклардан ҿске агынтылар локаль чистарту корылмаларында аларны су-
лыкларга яки канализациягҽ агызганчы чистартылырга тиеш. Чистарту корылма-
ларына аеруча пычрану-кҿткҽнгҽ кадҽр коелган ҿслек агынтысының бер ҿлеше, 
кар катламы эрҥ һҽм юл ҿслеклҽрен юу вакытында барлыкка килҽ. 

Яңгырның иң интенсив ҿлешенҽ һҽм иң кҥп агып тҿшкҽн кар суларга караган 
иң югары чыгымнар сулыкка чистартмыйча гына агызыла. 

Чистарту корылмалары алдында аккумулираны-ющаны проектларга кирҽк. 
Су линиясе буенча шартлы-чиста яңгыр агынтыларын, техник шартлар нигезендҽ, 
су ҥткҽргечлҽргҽ чистартылган агынтылар белҽн бергҽ ташлыйлар. 

Аккумуляциялҽнгҽн яңгыр агымы 1-2 тҽҥлек дҽвамында калыша. Шул ук ва-
кытта ҥлчҽнгҽн матдҽлҽрнең һҽм ХПКның микъдары 80-90% ка кими. Яктыртылган 
суны бҥлеп бирҥ вакыты 1-2 тҽҥлек эчендҽ кабул ителҽ. 

Шулай ук авыл территориялҽрендҽ урнашкан аеруча пычранган участо-
клардан (бензин салу станциялҽре, автомашиналар стоянкалары, эре автобус 
станциялҽре һ.б.) ҿске агып тҿшҥче сулар локаль яки куак чистарту корылмала-
рында чистартылырга тиеш. 
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Чистарту корылмаларына яңгыр канализациясе коллекторлары буенча 
шартлы рҽвештҽ Чиста су торырга мҿмкин, аларны бистҽ челтҽренҽ яңгыр кана-
лизациясе агызырга рҿхсҽт ителҽ: 

шартлы рҽвештҽ Чиста су җитештерҥ; 
диэлектрик конденсаторлар һҽм электролитик конденсаторлар, электроли-

тик конденсаторлар, электролитик конденсаторлар, электролитик конденсаторлар 
һ. б.; 

грунт (дренаж) сулары; 
су нче юу, автомашиналар соң аларны чистарту локаль чистарту корылма-

лары-жениях. 
Ҽлеге суларның составы " агынты суларны пычратудан саклау ка-

гыйдҽлҽре» талҽплҽренҽ туры килергҽ һҽм аларны чыгару дҽҥлҽт санитар кҥзҽт-
челеге органнары тарафыннан расланган булырга тиеш. 

Бер һҽм ике катлы тҿзелеш территориялҽреннҽн чыккан суны агызу ачык су 
җибҽрҥ җайланмаларын (урам лотоклары, юл кюветлары, су бҥлҥ канаулары) кул-
лану юлы белҽн проектлана. Лотокларның озын авышлыгы 0,003 тҽн дҽ ким 
булырга тиеш тҥгел. 

Яңгырлы коелар юлның озакка сузылган участокларында (кҥтҽрелеш), юл 
чатында һҽм җҽяҥлелҽр кичҥендҽ-ҿслек сулары кушылдыгы ягыннан, пило бар-
лыкка китерҥче профильдҽге юлларда, киметелгҽн урыннарда, ишегалды һҽм 
парк территориялҽрендҽ, ҿслек сулары агып тҿшмҽгҽн урыннарда урнаштырыла. 
Яңгыр су сиптергечлҽре тҿп коллекторлы ботаклар белҽн тоташтырыла. 

Су бҥлҥ коллекторының диаметры эш проекты стадиясендҽ исҽп-хисап 
белҽн билгелҽнергҽ тиеш. 

Сулык коллекторларына нигез салынуның нормаль тирҽнлеге-2-3 м, иң чик-
5-6 м. 

Яңгыр суларын, алдан чистартылганнан соң, су белҽн тҽэмин итҥ ноктала-
рының санитар саклау зонасыннан читтҽ урнашкан су ҥткҽргечлҽргҽ агызырга ти-
еш. 

Водостокларның ябык челтҽре борт ташлары белҽн ҽйлҽндереп алынган 
һҽм аз кулланылышлы территориялҽрдҽ-0,004 тҽн дҽ ким булмаган территори-
ялҽрдҽ, җҽмҽгать биналары урнашкан урыннарда тҿзеклҽндерҥ талҽплҽре буенча 
тҿзелеш зонасында кҥздҽ тотыла. 

Су объектларына агызыла торган юынты суларны чистарту дҽрҽҗҽсе "ҿске 
суларны агынты сулар белҽн пычратудан саклау кагыйдҽлҽре"талҽплҽренҽ җавап 
бирергҽ тиеш. Техник максатларда ҽйлҽнештҽге су белҽн тҽэмин итҥ ҿчен шарт-
лы рҽвештҽ чиста яңгыр суларын куллану, ашламалар һҽм башка максатларда 
зарарсыз явым-тҿшемнҽр куллану мҿмкинлеген ачыкларга кирҽк. 

Чистарту корылмаларының тибы һҽм су бҥлҥ системалары эш проектлары 
стадиясендҽ эшлҽнергҽ тиеш. 

Биналар, корылмалар, асфальт-юллар һҽм тротуарлар салынганда, спорт 
мҽйданчыклары, ял зоналары тҿзегҽндҽ ҿслек суларын фильтациялҽҥ кҥлҽме ки-
миячҽк һҽм су кҥлҽме артачак, территориялҽрдҽн ераграк торырга кирҽк.  

Кабул ителгҽннҽн соң, милиционерларга карата җинаять эше кузгатыла.  
Алга таба, ҿстҽн агынты бҥлеп бирҥ буенча чараларның һҽрберсе, террито-

рияне инженер-геологик һҽм гидрологик ҿйрҽнҥне һҽм проект карарлары вари-
антларының техник-икътисадый чагыштыруларын исҽпкҽ алып, мҿстҽкыйль про-
ект рҽвешендҽ эшлҽнергҽ тиеш. 

Авыл җирлеген тулысынча тҿзеклҽндерҥ ҿчен коммуналь-кҿнкҥреш һҽм 
ҿске сто-кларны ташландык суларны агызу схемасы проектының бер боткасы 
тҽкъдим ителҽ. 
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Ташландык суларны агызу схемасы ташландык суларны агызу системасы 
буенча кабул ителгҽн карарлар нигезендҽ эшлҽнҽ һҽм авыл хуҗалыгында һҽм 
сҽнҽгатьтҽ куллану ҿчен сулыкка кабул итҥ, транспортлау, чистарту һҽм чыгару 
ҿчен инженерлык корылмалары комплексын сайлау һҽм урнаштыру буенча кон-
крет техник һҽм икътисадый нигезлҽнгҽн карар булып тора. 

 
 
 

1.3.2 территорияне санитар чистарту 
ККК исҽплҽҥ белемнҽре 
1 кешегҽ калдыклар җыю нормалары «каты коммуналь калдыкларны җыю 

нормативларын раслау турында» 2016 елның 12 декабрендҽге 922 номерлы Та-
тарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары буенча кабул ителҽ.: 

- каты коммуналь калдыклар-0,27 т/ел-индивидуаль торак йортлар, елына 
0,205 тонна-кҥпфатирлы йортлар; 

- зур габаритлы калдыклар - елына -0,079 тонна-индивидуаль торак йорт-
лар, елына 0,071 тонна-кҥпфатирлы йортлар. 

 
 
Махсус техника берҽмлеклҽре (аерым алганда, транспорт һҽм му-

сорозовозлар) саны региональ оператор һҽм территорияне санитар чистарту схе-
масы белҽн билгелҽнҽ.  

Кирҽкле санда контейнерлар коммуналь калдыкларның тҽҥлеклеклек урта-
ча җыелуын, аларны чыгару чорын (тҽҥлек саен) һҽм контейнер кҥперен (1,1 м3) 
(«территорияне санитар чистарту һҽм торак урыннарны җыештыру» белешмҽсе 
(Мҽскҽҥ, 1990 ел) исҽпкҽ алып исҽплҽнҽ. Контейнерлар саны 3.9.6 таблицасында 
куелган. 

 
 

Таблица 3.9.6 

исем 
Контейнерлар саны, шт 

Беренче чират Исҽплҽҥ вакыты 

Болын-Балыкчы 
авылы 

3 3 

Кормаш авылы 3 3 

Рус Индырчи авылы 3 - 

Авыл җирлеге 9 6 

 
Шулай итеп, Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясендҽ каты кҿнкҥреш 

калдыклары ҿчен контейнерлар саны беренче чиратта 9 данҽ тҽшкил итҽргҽ тиеш, 
шул ук вакытта контейнерларның 50% ы сортларга аерылырга тиешле каты 
кҿнкҥреш калдыклары ҿчен (икенчел чимал) кулланырга киңҽш ителҽ. Куркыныч 
каты ККК (яктырту җайланмалары, терекҿмеш, батарея һҽм аккумуляторлар (ав-
томобильдҽн тыш), куллану ҥзлеген югалткан терекҿмешле градусниклар) булган 
электр лампалары вандалга каршы махсус контейнерларга (кызгылт сары тҿс) са-
лынырга тиеш, алар ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыян китерми.  

Шулай ук «Татарстан Республикасы территориясендҽ каты коммуналь кал-
дыкларны җыю (шул исҽптҽн аларны аерым җыю) тҽртибен раслау турында» 2017 
елның 25 мартындагы 181 номерлы Министрлар Кабинеты Карары нигезендҽ 
куркыныч каты кҿнкҥреш калдыклары җыю региональ оператор оештырган мобиль 
кабул итҥ пунктларын кулланып башкарыла. 
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Контейнер мҽйданчыкларын урнаштыру урыннары, торак территориялҽрдҽ 

каты кҿнкҥреш калдыкларын җыю, вакытлыча саклау рекомендациялҽрен исҽпкҽ 
алып, территорияне санитар чистарту схемасына тҿгҽллҽштерелҽ («территори-
ялҽрне санитар чистарту һҽм торак урыннарны җыештыру» белешмҽлеге (Мҽскҽҥ, 
1990 ел). 

Проект тҽкъдиме 
Яңа җир кишҽрлеклҽре бҥлеп бирҥ, торак биналарның яшҽҥ дҽрҽҗҽсен 

яхшырту, шулай ук халыкның санитар-гигиена шартларын яхшырту һҽм авыл җир-
леге территориясенең экологик иминлеген тҽэмин итҥ максатыннан авыл җирле-
гендҽ тҥбҽндҽге чаралар кҥздҽ тотыла:: 

Беренче чиратта һҽм исҽп-хисап чорына 
 авыл җирлеге территориясен даими санитар чистарту; 

 
 каты ҿслекле махсус мҽйданчыклар оештыру (су ҥткҽрми торган контей-

нерлар урнаштыру); 
рны юк итҥгҽ 

комачаулый торган каты ҿслекле һҽм коймалы махсус мҽйданчыклар оештыру; 
 

-чар тҿяҥ станциясе (Апас авы-
лы ККК полигоны) аша каты коммуналь калдыкларны кҥмҥ һҽм утильлҽштерҥ 
(калдыклар белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽ территориаль схема белҽн тҽңгҽл килеп, Та-
тарстан Республикасы, шул исҽптҽн каты коммуналь калдыклар белҽн эш итҥ 
ҿлкҽсендҽ территориаль схема белҽн). (Татарстан Республикасы Министрлар Ка-
бинетының 2016 елның 26 сентябрендҽге 683 номерлы карары белҽн кертелгҽн). 

кабул итҥ буенча кабул итҥ пунктын һҽм аларны утильлҽштерҥ урыннарына сез 
токсиклык класслы калдыкларны алып чыгуны оештырырга; 

 стек пыяла савытлар, пыяла ватык, ма-кулатуралар, металл банкалар, ме-
таллолом, пластик һҽм пластик шешҽлҽр, мамык ботаклары, автомобиль шинна-
рын кабул итҥ пунктын оештырырга; 

й-
далану ҿчен бетерҥ; 

Генераль план нигезендҽ, Сатмыш авыл җирлеге территориясендҽ тҽкъдим ителҽ 
торган (Апа-стов муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы ни-
гезендҽ) тиресне проектлаштырыла торган ябык типтагы калдыкларны Тирескҽ 
чыгару тҽкъдим ителҽ. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Сове-
тының 2014 елның 7 ноябрендҽге 227 номерлы карары белҽн расланган. 

 
 

 
1.3.2 җылылык белән тәэмин итү 

Проект карары 
Барлык җылылык чыганаклары ҿчен, шул исҽптҽн индивидуаль тҿзелешне 

җылыту ҿчен тҿп ягулык тҿре буларак табигый газ карала.  
Утарлар тҿзелешен җылы белҽн тҽэмин итҥне бер-контурлы яки ике кон-

турлы җылылык генераторларыннан башкару тҽкъдим ителҽ. 
Ф. Х. Мҿхҽммҽтшин: "торак-коммуналь хуҗалыкны реформалаштыруга 

ярдҽм итҥ фонды":  
Болын-Балыкчы авылы: 
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- сҽҥдҽ предприятиелҽре (61 кв. м сҽҥдҽ мҽйданы); 
- җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре (20 утырту урыны); 
Кормаш авылы: 
- сҽҥдҽ предприятиесе (сҽҥдҽ мҽйданының 50 кв. м.). 
Блок-модульле котельныйлар проект корылмаларының куҽте аз булу 

сҽбҽпле кирҽкми.  
Проект тарафыннан искергҽн һҽм нҽтиҗҽсез технологиялҽрне кулланудан 

баш тартуга һҽм иң яхшы ҥтемле технологиялҽр принципларына кҥчҥгҽ һҽм за-
манча инновацион технологиялҽр кертҥгҽ юнҽлдерелгҽн оештыру чаралары 
тҽкъдим ителҽ. 

 
 

1.3.2 газ белән тәэмин итү 
Газ исҽплҽҥ чыгымнары 
Планлаштыру карарлары нигезендҽ халыкны газ белҽн тҽэмин итҥне 

(хуҗалык – кҿнкҥреш һҽм коммуналь ихтыяҗлар) кҥздҽ тотарга кирҽк. 
Халыкнып худалык-кҝнкҝреш һўм коммуналь-кҝнкҝреш ихтыяҗларына газ 

чыгымнары газ куллану курсеткечлере буенча эрелҽндерелген дип билгеленде газ 
куллану курсеткечлере буенча 42-101-2003 п.3. 12. җылылык утырган вакытта газ 
тозеклендеру дередесене карап, 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).): 

- газ җылыткычларыннан кайнар су белҽн тҽэмин иткҽндҽ-300 м3/елга; 
- кайнар су белҽн тҽэмин итҥнең тҿрле тҿрлҽре булмаганда-елына 180 м3 

(авыл җирлегендҽ 220). 
М3/с га газның максималь исҽп-хисап сҽгать чыгымы, 0°С һҽм га басымын-

да-0,1 МПа (760 мм.ТР).ст.) хуҗалык-кҿнкҥреш һҽм җитештерҥ ихтыяҗларына 
формула буенча еллык чыгым ҿлеше буларак билгелҽргҽ кирҽк:  

Вһмах= Ву*Кһм; 
кайда: Кһмах-сҽгать максимумы коэффициенты (табл.2,3,4 СП 42-101-2003 

Г)  
- Ву-газның еллык чыгымы, м3/ел  
Беренче чиратта (2025 ел) һҽм исҽп-хисап чорына (2040 ел) газга ихтыяҗ 

3.9.7 таблицасында тҽкъдим ителгҽн. 
 

Таблица 3.9.7 
Авыл җирлеге халкының коммуналь-көнкүреш ихтыяҗлары өчен газга их-

тыяҗ 
 

№ 
п/п 

Авыл исеме 
җирлеклҽре 

Газның еллык чыгымы, мең нм3/елга 

Беренче ел Беренче  
Исҽплҽҥ вакы-

ты 

 
Булым-Булыхчинское 
сельское поселение, в 
том числе 113,96 108,46 106,04 

1 Болын-Балыкчы авылы 73,26 64,24 63,58 

2 Кормаш авылы 40,48 43,34 42,46 

 
 
Гамҽлдҽге һҽм проектлана торган сҽнҽгать предприятиелҽренҽ газга их-

тыяҗны предприятиелҽр проектлары нигезендҽ билгелҽргҽ кирҽк. 
Проект карары 
Проектта газҥткҽргечлҽрне тотрыклы рҽвештҽ газ белҽн тҽэмин итҥне 

тҽэмин итҥче барлык объектларны максималь куллану кҥздҽ тотыла. 
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Техник нҽтиҗҽлелекне-корыч газҥткҽргечлҽр ҿчен корыч газ ҥткҽргечлҽрне 
зыян салуны кисҽтҥ, файдалануга тапшырылганнан соң, 40 ел узгач ҥткҽрелергҽ 
тиеш. 

Газ ҥткҽргечлҽрнең техник торышы турында диагностикалау һҽм аларны 
алга таба эксплуатациялҽҥ ресурсын билгелҽҥ буенча мҽгълҥматлар булмау 
сҽбҽпле, техник карарларда гамҽлдҽге газ ҥткҽргечлҽрне максималь рҽвештҽ 
саклап калу һҽм куллану кҥздҽ тотыла. 

Торак-коммуналь секторны газ белҽн тҽэмин итҥ ГРП яки ШРПДАН соң 
тҥбҽн басымлы газҥткҽргечлҽр системасыннан кҥз алдында тотыла. 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге торак пунктларында шҽхси торак ҿчен мҽй-
данчыклар урнаштыру тҽкъдим ителгҽнгҽ кҥрҽ, проект буенча тҽкъдим ителҽ: 

Беренче чиратта исҽп-хисап вакыты да (2040 елга кадҽр).) 
Болын-Балыкчы авылы: 
− яңа ГРПШ тҿзелеше гамҽлдҽгелҽргҽ ҿстҽмҽ рҽвештҽ; 
- урта басымлы газҥткҽргечне проектлаштырыла торган ГРПШГА кадҽр сузу 

− ; 
− проектлана торган ГРПШДАН алып талҽпчҽнлеккҽ кадҽр тҥбҽн басымлы 

газҥткҽргечлҽр салу.  
Кормаш авылы: 
- гамҽлдҽге ГРПШ дан кулланучыга кадҽр тҥбҽн басымлы газҥткҽргечлҽр 

салу.  
Проект тарафыннан искергҽн һҽм нҽтиҗҽсез технологиялҽрне кулланудан 

баш тартуга һҽм иң яхшы ҥтемле технологиялҽр принципларына кҥчҥгҽ һҽм за-
манча инновацион технологиялҽр кертҥгҽ юнҽлдерелгҽн оештыру чаралары 
тҽкъдим ителҽ. 

 
 

1.3.2 электр белән тәэмин итү 
Электр йҿклҽнешлҽрен исҽплҽҥ 
Болын-Балыкчы авыл җирлегенең коммуналь-кҿнкҥреш сек-торын план-

лаштыру проекты буенча электр йҿклҽнмҽлҽре ике срокта билгелҽнде: 
- беренче чират-2025 ел.; 
- исҽп-хисап вакыты-2040 ел. 
Хуҗалык-кҿнкҥреш һҽм коммуналь ихтыяҗларның электр йҿклҽнешлҽре РД 

34.20.185-94 (рд 34.20.185-94) нигезендҽ бер кешегҽ электр энергиясенең эрелҽн-
дерелгҽн нормалары буенча исҽплҽнгҽн. 1999)"шҽһҽр электр челтҽрлҽрен про-
ектлау буенча Инструкция". 

Коммуналь-кҿнкҥреш секторының еллык электр куллану РД 34.20.185-94, 
табл буенча исҽплҽнгҽн.2.4.4. "Коммуналь-кҿнкҥреш кулланучыларының электр 
энергиясе чыгымының һҽм электр нагрузкасының еллык санының эрелҽнгҽн 
кҥрсҽткечлҽре".  

Югарыда китерелгҽн кҥрсҽткечлҽр торак һҽм иҗтимагый биналар, комму-
наль-кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ предприятиелҽре, транспорт хезмҽте кҥрсҽтҥ 
объектлары, тышкы яктыртуны кҥздҽ тота. Бу мҽгълҥматлар торак биналарда кон-
диционерлау, электр җылыту һҽм электр ҥткҽргечлҽрне куллануны исҽпкҽ алмый.  

Коммуналь-кҿнкҥреш секторының исҽплҽнгҽн егҽрлеге РД 34.20.185-94, 
табл буенча исҽплҽнгҽн.2.4.3. "Чагыштырма исҽп-хисап коммасының-наль-
кҿнкҥреш йҿклҽнешенең эрелҽндерелгҽн кҥрсҽткечлҽре". Электр энергиясенең 
чагыштырма кҿче-0,492 кВт/кеше ("кече" шҽһҽрлҽр категориясе, табигый газ 
плитҽлҽре белҽн). Таблицада китерелгҽн кҥрсҽткечлҽр торак һҽм җҽмҽгать бина-
ларының (административ, уку, фҽнни, дҽвалау, сҽҥдҽ, тамаша, спорт), коммуналь 
предприятиелҽрнең, транспорт хезмҽте кҥрсҽтҥ объектларының (автомо-
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бильлҽрне саклау ҿчен гаражлар һҽм ачык мҽйданчыклар), тышкы яктыртуның 
йҿклҽмҽлҽрен исҽпкҽ ала. Шулай ук таблицада тҿрле вак сҽнҽгать кулланучыла-
ры, кагыйдҽ буларак, бистҽ бҥлҥ челтҽрлҽре буенча туклана. 

Предприятиелҽрнең электр йҿклҽнешлҽрен исҽплҽҥне ҽлеге предприяти-
елҽрне электр белҽн тҽэмин итҥ яки тиешле ана-логлар проектлары буенча баш-
карырга кирҽк. 

 
Проект карары 
Исҽп-хисапка таянып, без авыл җирлегендҽ электр куллануны киметҽбез. 

Шул ук вакытта җирлекнең электр белҽн тҽэмин итҥ схемасын куллану мҿмкинле-
ге дҽ бар.  

Чҿнки Болын-Балыкчы авыл җирлеге торак пунктларында яңа территори-
ялҽр проект белҽн тҿзелҽ: 

Беренче чиратта (2025 ел) тҽкъдим ителҽ: 
-Кормаш т. п. торак мҽйданчыкларын электр белҽн тҽэмин итҥ ҿчен 

гамҽлдҽге транспорт-форматор подстанциялҽреннҽн 0,4 кВ электр тапшыру лини-
ялҽрен сузу тҽкъдим ителҽ; 

-Кормаш т. п. торак мҽйданчыкларын электр белҽн тҽэмин итҥ ҿчен 
гамҽлдҽге транспорт-форматор подстанциялҽреннҽн 0,4 кВ электр тапшыру лини-
ялҽрен сузу тҽкъдим ителҽ; 

10 һҽм 0,4 кВ линиясенең тҿгҽл трассировкасы торак мҽйданнарын план-
лаштыру проектын эшлҽгҽннҽн соң тҿгҽллҽштерелҽчҽк. 

«Челтҽр компаниясе» ААҖ тарафыннан тҽкъдим ителгҽн проект чаралары-
на таянып, проект тарафыннан тҥбҽндҽге чаралар тҽкъдим ителҽ: 

- 110 кВ Апас-Каратун ВЛ электр тапшыру линиясен реконструкциялҽҥ ; ; 
- 110 кВ Каратун-Ключи ВЛ электр тапшыру линиясен реконструкциялҽҥ. 
Электр челтҽрлҽренҽ заманча талҽплҽр нигезендҽ киңҽш ителҽ: 
1. ВЛ быстродействующими ВЧ защитами; 
2. Подстанциялҽрне телемеханикалаштыру; 
3. Торак пунктларның бҥлҥ челтҽрендҽ электр энергиясен исҽпкҽ алу-

ның автоматлаштырылган системаларын монтажлау; 
4. Энергияне саклау технологиялҽрен куллану һҽм елга куҽтен компен-

сациялҽҥ. 
 

1.3.2 азотлы челтәрләр 
Телефонлаштыру  
Гомуми файдаланудагы телефон челтҽрен ҥстерҥ ҽлеге элемтҽ тҿренҽ га-

ризаларны 100% канҽгатьлҽндерҥ шартларыннан алып барылырга тиеш 
Телефонлаштыруны АТС территориясендҽ гамҽлдҽ булган АТСЛАРДАН 

тормышка ашыру планлаштырыла. Телефон элемтҽсен ҥстерҥ заманча цифрлы 
җиһазлар базасында булган телефон челтҽрен реконструкциялҽҥгҽ һҽм киңҽйтҥгҽ 
юнҽлдерелҽчҽк.  

Проект тҽкъдим ителҽ: 
- заманча цифрлы технологиялҽр кулланып АТСны модернизациялҽҥ.  АТС 

аналог җайланмаларын мҿмкин булганча, оптик-җепселле линия корылмаларын 
кулланып цифрлы станциягҽ кҥчерҥ; 

- оптик-җепселле элемтҽ, кҽрҽзле элемтҽ, IP-телефон, Internet челтҽрен 
ҥстерҥ. 

- линияле элемтҽ корылмалары тҿзҥ; 
- спутник элемтҽсен һҽм цифрлы телерадиотапшыруларны да кертеп, 

элемтҽ чаралары ҿлкҽсендҽ яңа технологик казанышларны гамҽлгҽ кертҥ. 
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«Таттелеком»ААҖ кҿче белҽн торак һҽм иҗтимагый тҿзелеш объектларына 
кадҽр кабель телефон канализациясе тҿзҥне тормышка ашыру тҽкъдим ителҽ. 
Кабельле канализация тҿзелеше асбоцемент торбалардан карап тору җайланма-
ларын урнаштыру белҽн тҽкъдим ителҽ. 

Муниципаль берҽмлектҽ GSM стандартындагы ҿстҽмҽ база станциялҽре 
урнаштыру тҽкъдим ителҽ. 

Авыл җирлеге ҿчен гаилҽ коэфффициенты-3,5 кеше кҿнкҥреш хезмҽте 
кҥрсҽтҥ предприятиелҽре ихтыяҗларына хисапсызлык коэффициенты 1,25 тҽшкил 
итҽ. 

Радиофикация  
Шуңа да карамастан, сайлап алынучы торак һҽм социаль-мҽдҽни-кҿнкҥреш 

объектларын тоташтырып, радиосигнал бирҥне тҽэмин итҽ торган радиоузел-
тҿзелешне карап чыгарга кирҽк.  

Телевидение  
Телетапшыруларның ҥсеш перспективасы-аналог сиг-налдан цифрлы теле-

радиотапшыруларга кҥчҥ, Россия Федерациясендҽ телерадио-тапшырулар ҥсеше 
концепциясе нигезендҽ. 

Татарстан Республикасында цифрлы эфир-кабель телевидениесенең тҿбҽк 
челтҽре булдырылды, анда цифрлы эфир веща-т стандартын кулланып, транс-
порт челтҽре сыйфатында «ВолгаТелеком»ААҖнең зона җепсел-оптика челтҽре 
кулланыла. 

Тапшырылучы программалар саны буенча да (кимендҽ 10), сыйфат ягыннан 
да, сигналлар кабул итҥ, тавыш бирҥ кебек ҥк, аналог челтҽрлҽрендҽ ҿстенлек-
лҽргҽ ия. Бу бер дециметрлы антеннага 10 программаны кабул итҽргҽ, тапшыргы-
чларны аналоглар белҽн чагыштырганда азрак егҽрлектҽ кулланырга мҿмкинлек 
бирҽ, шулай ук телетапшырулар челтҽрлҽренең компьютер челтҽрлҽре белҽн 
кушылу мҿмкинлеген тҽэмин итҽ.   

Цифрлы телевидение белҽн беррҽттҽн муниципаль берҽмлек халкы аналог 
телевидениесен дҽ кабул итҽ ала. 

 
 
 
3.10. Гражданнар оборонасы чаралары, табигый һҽм техноген харак-

тердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ чаралары исемлеге 
 
«Гражданнар оборонасы, табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрне кисҽтҥ буенча чаралар исемлеге» генераль планының бҥлеге норматив 
документ нигезендҽ, гражданнар оборонасы һҽм территориялҽрне гадҽттҽн тыш 
хҽллҽрдҽн саклау ҿлкҽсендҽ, шулай ук Татарстан Республикасы Гадҽттҽн тыш 
хҽллҽр министрлыгының 2018 елның 2 мартындагы 50 номерлы (1 нче кушымта) 
биргҽн башлангыч мҽгълҥматлар һҽм талҽплҽр нигезендҽ эшлҽнде, алга таба-
башлангыч мҽгълҥматлар. 

 
 
 
3.1. Гражданнар оборонасы буенча чаралар исемлеге 
 
Территорияне гражданнар оборонасы буенча тҿркемгҽ кертҥне нигезлҽҥ 
Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясе Гражданнар оборонасы буенча 

тҿркемнҽргҽ керми. 
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Объектларны Гражданнар оборонасы буенча категориягҽ кертҥне нигезлҽҥ. 
Сугыш вакытында эшне дҽвам итҥче объектлар исемлеге, шҽһҽр читендҽге зонага 
кҥчерелҽ торган объектлар исемлеге 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясендҽ гражданнар оборонасы 
буенча категориягҽ кертелгҽн оешмалар юк. 

Авыл җирлеге территориясенҽ катгый Горо-нардан кҥчҥче объектлар ту-
рында мҽгълҥмат юк. 

 
Гражданнар оборонасы буенча инженер-техник чаралар «Гражданнар обо-

ронасы буенча СПДА каралган мҿмкин булган куркыныч зонасы чиклҽрен бил-
гелҽҥ 165.1325800.2014» 

Башлангыч мҽгълҥматлар нигезендҽ, авыл җирлеге территориясе җиме-
релҥ, химик зарарлану, радиоактив зарарлану, катастрофик су басу мҿмкин бул-
ган зоналарга элҽкми. 

 
Гражданнар оборонасы буенча белдерҥ 
Хҽбҽр итҥ системалары "Һава тревогасы!"(сугыш вакытында) электросире-

налар, сигнал яңгыравыклы җайланмалар, тавыш кҿчҽйткечлҽр һҽм сигналлар 
һҽм халыкка һҽм идарҽ органнарына мҽгълҥмат җиткерҥ («ИТМ ГО буенча»6.39 
СП 165.1325800.2014 п.). 

Генераль планны эшлҽҥ вакытында авыл җирлеге территориясендҽ сирен 
җайланмалар юк. 

 
 
Халыкны инженерлык яклавының һҽм иң зур эшлҽҥче сменаның торышы 
Авыл җирлегендҽ гражданнар оборонасының саклагыч корылмалары юк. 
 
Планлаштыру проектын эшлҽҥ вакытында халыкны тыныч һҽм хҽрби вакыт-

та эвакуациялҽҥне тҽэмин иткҽндҽ гамҽлдҽге инженер-техник чаралар буенча тҿп 
кҥрсҽткечлҽр 

Авыл җирлеге территориясендҽ кабул итҥ-эвакуация пункты (ПЭП) – Болын-
Балыкчы авылы, тҿп гомуми белем бирҥ мҽктҽбе бар. 

Эвакуация чаралары Апас муниципаль районы гражданнар оборонасы һҽм 
халыкны яклау планы нигезендҽ тормышка ашырыла. 

Гражданнар оборонасы буенча проект чаралары 
1. Чҿнки авыл җирлеге территориясе мҿмкин булган җимереклеклҽр, 

химик зарарлану, радиоактив зарарлану һҽм катастрофик су басу ихтималы бул-
ган зоналарга элҽкми, ҽлеге куркынычлардан саклау буенча махсус чаралар 
ҥткҽрҥ талҽп ителми. 

2. Авыл җирлегендҽ гражданнар оборонасы буенча хҽбҽр итҥ системасын, 
РФ Президентының «Гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу куркынычы яки барлыкка 
килҥ турында халыкка экстрен хҽбҽр итҥнең комплекслы системасын булдыру ту-
рында» 13.11.2012 ел, №1522 Указы нигезендҽ (район БЕРДДС белҽн тоташты-
рылып, сирен җайланмаларны урнаштыру кирҽк) кҥздҽ тотарга кирҽк. 

Халыкка хҽбҽр итҥ ҿчен проект тарафыннан торак пунктлар территори-
ясендҽ кимендҽ 3 берҽмлек булган (проект территориялҽрен исҽпкҽ алып), 1 км га 
кадҽр хҽбҽр итҥ радиусы булган сҿйлҽм Си-Рен җайланмаларын (РСУ) урнаштыру 
тҽкъдим ителҽ. РСУ тарафыннан тҽкъдим ителгҽн урнашу график материалда 
кҥрсҽтелгҽн. 

РСУ һҽм аларның урнашу урынын тҿгҽл саннан-дель проект итеп бил-
гелҽргҽ кирҽк, сирен җайланмаларны урнаштырганда торак пунктларның террито-
риясен тулысынча каплауны кҥздҽ тотарга кирҽк. 
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3. Гражданнар оборонасының саклагыч корылмаларын тҿзҥ башлангыч 
мҽгълҥматлар нигезендҽ талҽп ителми. 

4. Халыкны эвакуациялҽҥ, кҥчерҥ, шҽһҽр читендҽге зонага кҥчерҥ-беренче 
чиратта авыл җирлеге ҿчен исҽп-хисап чорына Апас муниципаль районы граждан-
нар оборонасы һҽм халыкны яклау планы нигезендҽ башкарылырга тиеш. 

5. 10 СП165.1325800.2014 п. (СНиП 2.01.51-90 актуальлҽштерелгҽн редак-
циясе) нигезендҽ маскировка чаралары авыл җирлеге территориясендҽ ҥткҽрел-
ми.  

6. Беренчел мҽгълҥматларга караганда, су белҽн тҽэмин итҥ объектларын 
хи-Ми зарарланудан сакланган су белҽн тҽэмин итҥ объектларының гомуми про-
ект җитештерҥчҽнлеге, электр энергиясе белҽн ҥзҽклҽштерелгҽн тҽэмин итҥне 
туктату шартларында, халыкның, шул исҽптҽн эвакуиро-ванны, шулай ук барлык 
милек рҽвешлҽрендҽге предприятиелҽрдҽ, крестьян (фермер) һҽм шҽхси ярдҽм-
че хуҗалыклардагы авыл хуҗалыгы хайваннарының һҽм кошларының, эчҽ торган 
суга ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерҥ ҿчен җитҽрлек булырга тиеш.  

Су белҽн тҽэмин итҥ объектларының гомуми проект җитештерҥчҽнлеге ха-
лык ҿчен бер кешегҽ тҽҥлегенҽ кимендҽ 25 литр исҽбеннҽн (3.10.1 таблица), ҽ 
авыл хуҗалыгы хайваннары һҽм кошлары ҿчен Россия Федерациясе Авыл хуҗа-
лыгы министрлыгы тарафыннан кертелҽ торган нормалар буенча бҥленҽ. 

 
2014 елның 5.30 СП 165.1325800.2014 нигезендҽ, алга таба куллануга ярак-

лы булмаган су алу корылмалары тампонлаштырылырга, ҽ иң-иң агызыла торган 
су алу корылмалары кран - ми кҿйлҽҥче җайланмалар белҽн җиһазландырылырга 
тиеш. 

7. «СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 «ИТМ по»актуальлҽштерелгҽн 
редакциясе "СП 165.1325800.2014" СП 165.1325800.2014 " буенча тотрыклы 
электр белҽн тҽэмин итҥ чараларын кҥздҽ тотарга кирҽк. 

35-110 (220) кВ һҽм аннан да кҥбрҽк турыдан-туры энергетика системала-
рын электр тапшыруның бҥлҥ линиялҽре электр белҽн тҽэмин итҥнең берничҽ чы-
ганагына тоташтырылырга һҽм тоташтырылырга, шулай ук тҿрле трассалар буен-
ча узарга тиеш (2014 елның 165.13258004 елдагы 6.89 СП 165.1325800.2014). 

Энергосистемаларның электр челтҽрлҽре схемасы энергосистеманы ба-
лансланган бҽйсезлеклҽргҽ-симо эшлҽҥче ҿлешлҽргҽ (блоклар) автомат рҽвештҽ 
бҥлҥне кҥздҽ тотарга тиеш (п 6.85 СП 165.1325800.2014). 

Кҥчмҽ электростанциялҽр һҽм подстанциялҽр куллану мҿмкинлеген алдан 
карарга кирҽк (п 6.90 СП 165.1325800.2014). 

 
 
3.1.2. Табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрне 

кисҽтҥ буенча чаралар исемлеге 
 
Гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ халыкның иминлеген тҽэмин итҥ буенча тҿп чара-

ларга тҥбҽндҽгелҽр керҽ: гадҽттҽн тыш хҽллҽр нҽтиҗҽлҽрен фаразлау һҽм 
бҽялҽҥ; мондый хҽллҽр килеп чыгу ихтималын булдырмый калуга яки киметҥгҽ, 
шулай ук аларның нҽтиҗҽлҽрен киметҥгҽ юнҽлтелгҽн чаралар эшлҽҥ. Моннан 
тыш, халыкны гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽге гамҽллҽргҽ ҿйрҽтҥ һҽм аны саклауның 
нҽтиҗҽле ысулларын эшлҽҥ дҽ бик мҿһим. 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерҥ буенча эшлҽр башкару ҿчен һҽм аларны 
соңгысы килешҥлҽргҽ җҽлеп ителергҽ мҿмкин: 

 
-коткару формированиелҽре; 
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Халыкны һҽм матди чараларны ташу (эвакуациялҽҥ) ҿчен район предприя-

тиелҽре һҽм оешмаларының автомобиль техникасы кулланылырга мҿмкин. 
Инженерлык, авария-коткару һҽм торгызу эшлҽрен башкару ҿчен шулай ук 

районның инженер техникасы, предприятиелҽре һҽм оешмалары җҽлеп ителергҽ 
мҿмкин. 

Халыкны һҽм җирлек территориялҽрен саклау эшендҽ инженер-техник ча-
ралар ҥткҽрҥ дҽ югары нҽтиҗҽлелеккҽ ия, алар Табигый һҽм техноген характерда-
гы тискҽре кҥренешлҽрдҽн һҽм процесслардан саклау ҿчен тиешле саклану ко-
рылмаларын тҿзҥне һҽм эксплуатациялҽҥне кҥздҽ тота. 

 
 
Табигый характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрнең мҿмкин булган чыганакла-

ры исемлеге 
Табигый характердагы гадҽттҽн тыш хҽл - табигый бҽла-каза нҽтиҗҽсендҽ 

килеп туган хҽл, ул кеше корбаннарына, кешелҽр сҽламҽтлегенҽ һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ 
мохиткҽ зыян китерергҽ, шактый матди югалтулар һҽм кешелҽрнең тормыш 
эшчҽнлеге шартларын бозарга мҿмкин. Табигый гадҽттҽн тыш хҽллҽр чыганакның 
характеры һҽм масштабы буенча тҿрле. 

Проектта авыл җирлеге территориясендҽ урын алган куркыныч процесслар 
карала: 

логик (кҿчле җил, шул исҽптҽн кҿчле яңгыр, шул исҽптҽн кҿчле 
яңгыр, яшенле яңгыр, эре боз, бик кҿчле кар, кҿчле буран, кар кҿртлҽре, бозла-
вык-бозлавык, кҿчле салкын; экстремаль югары, тҥбҽн температура һ. б.); 

 
 

 су басу; 
 иминлек; 

 
 
Куркыныч метеорологик кҥренешлҽр 
Авыл җирлеге климатының мҿһим ҥзенчҽлеге – ҥзара кискен аерыла торган 

ике чор-җылы (апрель-октябрь) вакыт-һава һҽм салкын (ноябрь-март) температу-
ралары, тискҽре температуралары һҽм тотрыклы кар катламы барлыкка килҥ. Кар 
катламының биеклеге март аенда зур кҥрсҽткечлҽргҽ җитҽ. 

Һава торышы процессларына һҽм климат ҥзенчҽлеклҽрен формалаштыруга 
зур йогынты ясый. Алар тҿрле һава массаларының зона, шулай ук меридио-наль 
хҽрҽкҽтлҽрен дҽ аңлата.  

Циклоннар, гадҽттҽ, кҿчле болытлы, явым-тҿшемле һҽм җилле һава то-
рышының кискен ҥзгҽрешлҽре белҽн бара, бу исҽ шквал, кҿчле җиллҽр, бураннар, 
яңгырлар, яңгырлар, кар, эре град кебек куркыныч метеорологик кҥренешлҽргҽ ки-
терергҽ мҿмкин.  

Җилнең уртача тизлеге зур тҥгел, ҽмма аерым очракларда җил тизлеге 30 
м/с. дан артырга мҿмкин. 

Аерым елларда явым-тҿшем суммасы яраксыз булган мохиттҽн шактый ки-
ре кагылырга мҿмкин, ул 532 мм тҽшкил итҽ.  

Җҽйге чорда кҥбесенчҽ конвектив характердагы кҥренешлҽр: кҿчле явым-
тҿшемнҽр, кҿчле җил (шул исҽптҽн шквал), эре шҽһҽрчеклҽр кҥзҽтелҽ. Авыл җир-
леге территориясендҽ комплекслы характердагы кҥренешлҽр барлыкка килҥ 
ихтималы да бар: 
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-29 мм) вакыт аралыгында 1 сҽгатьтҽн артык вакыт 
эчендҽ яки кҿчле яңгыр (35-49 мм) телҽсҽ нинди зурлыктагы яшен, кҿчле җил (шул 
исҽптҽн шквал), тизлек 20-24 м/с тизлектҽ булганда. 

-29 мм) вакыт аралыгында 1 сҽгатьтҽн артык вакыт 
эчендҽ яки кҿчле яңгыр (35-49 мм) 12 сҽгатьтҽн артык вакыт эчендҽ, кҿчле җил 
(шул исҽптҽн шквал), тизлек 20-24 м/с тизлектҽ булганда.  

Коры җылы һава массалары һҽм тотрыклы антицик-Лон килҥ нҽтиҗҽсендҽ 
территориядҽ аномаль эссе һава, кҿчле эсселек (+38 градуска кадҽр), гадҽттҽн 
тыш янгын куркынычы барлыкка килергҽ мҿмкин. 

Язгы-кҿзге чорда территориядҽ комплекслы кҥренешлҽр йҿгерергҽ мҿмкин, 
чҿнки вегетация чорында вакытлыча кар катламы куелып, 12 сҽгатьтҽн артык ва-
кыт эчендҽ кҿчле кар. 

Кышкы чор җҽйге вакытка караганда кҿчле җиллҽр белҽн характерлана. 
Авыл җирлеге территориясендҽ куркыныч комплекслы кҥренешлҽр кҥзҽтелергҽ 
мҿмкин.: 

 җил, уртача тизлек 16-19 м/с, яки 20-24 м/с тизлектҽ, һава температурасы 
 

исҽптҽн, уртача тизлек 16-19 м / с булганда һҽм/яки 20-24 м/с тизлектҽ җил, вакыт 
эчендҽ 35-49 мм кҥлҽмендҽ кҿчле явым-тҿшемнҽр, вакыт эчендҽ 15-19 мм.дан 
артмаган санда кҿчле кар, кҿчле бозлавык, кар кҿртлҽре. 

Салкын континенталь һава киңлеклҽренҽ кергҽндҽ, аз болытлы һҽм салкын 
һава торышы билгелҽнҽ, нҽтиҗҽдҽ, экстремаль тҥбҽн температура: кҿчле суык (-
45 ОС), ано-кече салкын һава. 

Куркыныч метеорологик кҥренешлҽрдҽ кешелҽр ҿчен куркыныч юл һҽм 
кҥпер капламалары, Корылмалар, электр тапшыру һҽм элемтҽнең һава лини-
ялҽре, җир ҿсте торбаҥткҽргечлҽре җимерелҥ, шулай ук җимерелгҽн корылмалар-
ның ватылуы, зур тизлек белҽн очучы пыяла ватылу. 

 
Куркыныч җил йогынтысы 

биналарның конструкциялҽре белҽн ҿзелҥ; 
тҽэмин итҥ туктатылу аркасында тотрык-

лы элемтҽне бозу; 
-торак, җитештерҥ һҽм админи-стратив биналарның тҥбҽсенҽ, пыяласына 

зыян китерҥ;; 
н-

нарны һҽм сҽнҽгать предприятиелҽрен га-З тҽэмин итҥне туктату; 

кыенлыгы � ; 
-информ" мҽгълҥмат агентлыгы 

 
Ме-теорологик характердагы куркыныч кҥренешлҽрнең мҿмкин булган 

нҽтиҗҽлҽрен киметҥ чаралары 
Метеорологик характердагы куркыныч кҥренешлҽрнең нҽтиҗҽлҽрен йом-

шарту ҿчен киңҽш ителҽ: 
 

 Л электр челтҽрлҽренең заманы булмаса, кулланучыларны энергия белҽн 
тҽэмин итҥ системаларын ҿзҥ; 

ларак, янгын яки 
шартлау;  
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 зданий биналар һҽм корылмаларны кҿчҽйтҥ, капиталь тҿзелеш, подвал 

саклау; 
 

 
Бураннарның мҿмкин булган нҽтиҗҽлҽрен киметҥ буенча чаралар 

бирҥ, резервлау (салкын резервта котельныйлар) һҽм, кирҽк булганда, җылылык 
белҽн тҽэмин итҥнең резерв чыганакларын тоташтыру;  

. Мҿхҽммҽтшин Казан 
(Идел буе) федераль университетының Филология һҽм мҽдҽниятара багла-
нышлар институты (ИФМК) 2013 елның 30 ноябренда абитуриент кҿне ҥткҽрҽ 
ҥткҽрелҥ урыны: ИФМК ның актлар залы. 11-00 сҽг-тҽ башлана. 

 
 
Югары температура нҽтиҗҽлҽрен киметҥ буенча чаралар 

 

елның 9 апреле) Сусауны басу ҿчен статочное су куллануны тҽэмин итҥ. Суның 
җитҽрлек булу критерие-субъект хислҽре һҽм чагыштырмача тотрыклы массасы, 
шул ук вакытта сыеклыкны ваклап кабул итҥ максатка ярашлы. Эссе вакытта ап-
петит кимҥгҽ бҽйле рҽвештҽ, туклану режимы ҽһҽмияткҽ ия, анда тҿп туклану 
алымнары тҽҥлекнең салкын чорына туры килҽ; 

талҽп-аның бик кҥп гигроскопиклыгы, дымлылыгы, һава ҥткҽрҥчҽнлеге. Киемдҽ 
мҿһим рольне аның тҿсе уйный, радиацион җылылыкка караңгыга караганда якты 
тукыма азрак йотыла; 

– килҽсе хезмҽт чоры башына фи-
зиологик функциялҽрне яңадан торгызу зарурлыгына таянып эш итҽргҽ кирҽк. 
Ачык һавада эшлҽҥче югары температураларның тискҽре йогынтысыннан саклау 
ҿчен вакыт-вакыт кояш нурланышыннан сакланган урыннарда кыска вакытлы ял 
итҥ кирҽк. Медицина кҥзҽтҥен урнаштыру максатка ярашлы. 

 
 
Куркыныч геологик һҽм гидрогеологик процессларның һҽм кҥренешлҽрнең 

характеристикалары 
Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясендҽ хҽвефле табигый про-

цесслар һҽм кҥренешлҽр чагылдырылган: 
- эрозиялелҽр; 
- суффозия процесслары; 
 су басу; 
 куркынычсызлык; 
- кар кҿртлҽре. 
Куркыныч табигый процессларның һҽм кҥренешлҽрнең тасвирламалары, 

шулай ук аларга каршы кҿрҽш чаралары генераль план проектын нигезлҽҥ буенча 
материалларның «Инженер-ҽзерлек» бҥлегендҽ (п.2.8. һҽм 3.9. п.) һҽм кҥрсҽтел-
гҽн график материалларда. 
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Природные пожары 
Лесной фонд Булым-Булыхчинского сельского поселения занимает пло-

щадь 372,2 га, что составляет 7,3% от всей площади сельского поселения. 
На территории Булым-Булыхчинского сельского поселения расположены 

леса ГКУ «Буинское лесничество» Тюбяк-Чирковского участкового лесничества 
площадью территории 329,2 га и леса ГКУ «Кайбицкое лесничество» Балтаевского 
участкового лесничества площадью территории 43 га.  

Кроме лесов лесного фонда, на территории поселения также присутствуют 
лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, общей площа-
дью 44,9 га. Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяй-
ственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической 
деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального 
назначения и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия 
негативных природных, антропогенных и техногенных явлений. 

Леса сельского поселения относятся ко III классу пожарной опасности1.  
Основная причина возгорания лесов в поселении – несоблюдение правил 

пожарной безопасности (человеческий фактор). Кроме того, повышенную пожар-
ную опасность в лесах поселения создает наличие сети автомобильных дорог и 
линий электропередачи. 

Застройка населенных пунктов сельского поселения должна строго осу-
ществляться в соответствии с пунктом 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противо-
пожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», расстояние 
от границы застройки  сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной 
застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, 
дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесниче-
ствах (лесопарках) должна составлять  не менее 30 м. 

При отводе земельных участков необходимо руководствоваться норматив-
ными документами в области пожарной безопасности, если расстояние до край-
них деревьев соответствующего лесного участка составляет (Постановление Пра-
вительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"): 

 менее 100 метров от границы населенного пункта, на землях которого 
имеются объекты капитального строительства с количеством более двух этажей, 

 менее 50 метров от границы населенного пункта, на землях которого 
имеются объекты капитального строительства с количеством этажей 2 и менее. 

Для населения сельского поселения опасность природных пожаров – это 
вероятность сильного задымления, при этом возможно нарушение движения ав-
томобильного транспорта, ухудшение экологической обстановки и, как следствие, 
состояния здоровья людей.  

Непосредственное воздействие природных пожаров на людей, на их иму-
щество 
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Биологик-социаль характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрнең мҿмкин бул-

ган чыганаклары исемлеге 
 
«Апас РДВО» ДБУ мҽгълҥматлары һҽм ТР Министрлар Кабинетының 

21.04.2012 ел, № 620-р боерыгы нигезендҽ, авыл җирлеге территориясендҽ ике 
биотермик чокыр һҽм ике себер язвасы ҥлҽт базы урнашкан. Ҽлеге ҥлҽт базлары 
капиталь тҿзелеш объектлары буларак (ОКС кадастр номерлары) кадастр 
исҽбенҽ куелды 16:08:070401:28; 16:08:070401:27; 16:08:070403:174; 
16:08:070403:175). Шулай ук авыл җирлеге территориясенҽ Каратун һҽм Чҥри-
Бураш авыл җирлеклҽре территориясендҽ урнашкан Себер язвасы ҥлҽт базлары-
ның санитар-саклау зоналары да йогынты ясый.  

СанПиН буенча 2.2.1/2.1.1.1200-03 биологик калдыкларны җыю, 
утильлҽштерҥ һҽм юк итҥ буенча ветеринария-санитария кагыйдҽлҽренҽ (утв. 
Россия Федерациясенең баш дҽҥлҽт ветеринария инспекторы (1995 елның 4 де-
кабре) ҥлҽт базларының санитар-саклау зоналары кҥлҽме 1000 м (I класс куркы-
ныч) тҽшкил итҽ.  

Себер якларындагы ҥлҽт базлары аеруча куркыныч объектлар, чҿнки 
туфракны себер язвасы йогышы белҽн зарарлану чыганагы булырга мҿмкин, ул 
ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит объектларында тотрыклы һҽм озак яшҽҥ вакыты булган (кай-
бер мҽгълҥматлар буенча 100 елдан артык). Себер язвасы ҥлҽт базларының са-
нитар-саклау зоналарын куллануга карата талҽплҽр ҿстҽмҽ рҽвештҽ «Себер яз-
васын профилактикалау» СП 3.1.7.2629-10 тарафыннан регламентлана (утв. РФ 
Баш дҽҥлҽт санитар табибының 2010 елның 13 маендагы 56 номерлы карары 
белҽн расланган. 

Биотер-чокырларның һҽм Себер язваларыннан алынган ҥлҽт базларының 
санитар-саклау зоналарында биологик калдыкларны җыю, утильлҽштерҥ һҽм юк 
итҥнең ветеринария-санитария кагыйдҽлҽре талҽплҽрен бозып, Кормаш һҽм рус 
Индырчасы авылларында торак тҿзелеш, сҿт-товар фермаларының бер ҿлеше 
һҽм мҿгезле эре терлекнең җҽйге ла-герее кҥрсҽтелҽ.   

Бу исҽ СП 3.1.7.2629-10 талҽплҽренҽ каршы килҽ. 
Берьюлы зарарлану учакларының тҿгҽл чиклҽре, авыру уятучыны табу һҽм 

идентификациялҽҥ авырлыгы (токсин), яшерен чорның булуы.  
Җирлектҽ ҥлҽт базын урнаштыру проблемасын хҽл итҥнең ихтимал вари-

антлары, биологик калдыклар белҽн пычрануны киметҥ буенча оештыру-
административ чаралар җитештерҥ һҽм куллану калдыклары бҥлегендҽ китерел-
гҽн, шул исҽптҽн 3 «ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау» - генераль планны нигезлҽҥ 
буенча материалларның генераль планы.  

Санитар-саклау зоналары территориялҽрен куллану регламентлары 
«ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау»3 томда тҽкъдим ителгҽн. 

СЗЗ территориясенең генераль планы итеп, территорияне махсус Шартлы 
файдалану зоналары буларак билгелҽнгҽн. 

 
Техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрнең мҿмкин булган чыга-

наклары исемлеге 
Техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽл-аерым территориядҽге объектта 

авария килеп чыгу нҽтиҗҽсендҽ кешелҽрнең тормыш һҽм эшчҽнлегенҽ нормаль 
шартлар бозыла, аларның тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ куркыныч туа, халык 
мҿлкҽтенҽ, халык хуҗалыгына, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыян сала. Техноген ха-
рактерның килеп чыгу урыны һҽм гадҽттҽн тыш хҽл чыганагының характеры буен-
ча гадҽттҽн тыш хҽллҽре тҿрле. Техноген ха-рактерның гадҽттҽн тыш хҽллҽре 
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шартлаулар, янгыннар, һҽлакҽтлҽр, химик һҽм радиоактив матдҽлҽр чыгару, 
җимерелҥ, егылу, Техносфера объектларында җимерелҥлҽр, җимерелҥ, җимерелҥ 
очраклары белҽн барлыкка килҽ. 

 
 

Потенциаль куркыныч объектлар исемлеге 
Апас муниципаль районында авариялҽр гадҽттҽн тыш хҽллҽр зоналары 

барлыкка килҥгҽ китерергҽ мҿмкин булган потенциаль куркыныч объектлар (по) 
(башлангыч мҽгълҥматлар һҽм талҽплҽр нигезендҽ): 

Каратун икмҽк кабул итҥ предприятиесе " ААҖ»; 
 
"Татнефтепродукт" ХК "Буа нефть продуктлары "филиалы" кара-

туннефтепродукт» участогы» 
Беренчел мҽгълҥматларга һҽм талҽплҽргҽ кҥрсҽтелгҽн объектлардагы ава-

риялҽрдҽ ихтимал гадҽттҽн тыш хҽллҽр зоналары кҥрсҽтелмҽгҽн, лҽкин, Апас му-
ниципаль районы территориясендҽ ҽлеге объектларның урнашуын исҽпкҽ алып, 
Гадҽттҽн тыш хҽллҽр зоналарының авыл җирлеге торак пунктлары территори-
ялҽренҽ кагылуына нҽтиҗҽ ясарга мҿмкин 

 
 
 
Потенциаль чыганаклары гадҽттҽн тыш хҽллҽр техноген ха-рактер 
Муниципаль берҽмлек территориясендҽ техноген характердагы гадҽттҽн 

тыш хҽл килеп чыгу ихтималы булган чыганакларга куркыныч җитештерҥ объ-
ектларын кертергҽ кирҽк.  

Җирлек территориясе буенча магистраль газҥткҽргечлҽр уза. Магистраль 
торбаҥткҽргечлҽрне трассировкалау буенча мҽгълҥмат киң таралыш алган һҽм 
ачык бастырып чыгару ҿчен рҿхсҽт ителгҽн график материалларда кҥрсҽтелми.  

Шулай ук юл-транспорт һҽлакҽтлҽре, тимер юллардагы авариялҽр, те-
реклек белҽн тҽэмин итҥ объектларындагы авариялҽр, террор актлары булырга 
мҿмкин. 

 
 
Куркыныч җитештерҥ объектларында гадҽттҽн тыш хҽллҽрнең мҿмкин 

булган нҽтиҗҽлҽрен анализлау 
Сҽнҽгый объектлар (җитештерҥ корылмалары) техноген куркыныч фактор-

ларының берсе булып тора. 
Тҿп сҽбҽплҽре баш тарту булып тора: 

 
-монтаж эшлҽренең никахы; 

  
 

 
 

Сҽнҽгать объекты территориясендҽ авария хҽленең килеп чыгу куркынычы 
турыдан-туры технологик җиһазларның, запор арматураның һҽм труба ҥткҽр-
гечлҽрнең ышанычлылыгына, технологик-гик регламентларның ҥтҽлешенҽ һҽм 
персоналның квалификациясенҽ бҽйле. 

Объектта авария хҽленең килеп чыгу сҽбҽплҽре булырга мҿмкин: 
ушылмаларыннан баш тарту, 

җитештерҥ дефектлары, коррозия); 
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Персоналның хата гамҽллҽре авария хҽлендҽ булу сҽбҽбе булырга мҿмкин. 

Авария барлыкка килҥгҽ һҽм ҥсешенҽ ярдҽм итҥче кеше факторы белҽн бҽйле ва-
кыйгаларга оештыру һҽм проект чишелешлҽре, куркынычсызлык техникасы ка-
гыйдҽлҽрен бозу, объект хезмҽткҽрлҽренең тҥбҽн квалификациясе, физик 
затларның гамҽллҽре, шул исҽптҽн диверсиялҽр һҽм террор актлары керҽ. 

 
Куркыныч җитештерҥ-су объектында мҿмкин булган авариялҽрне бул-

дырмау буенча чаралар 
 

 
 

уркыныч объект иминлегенең ти-паспортын раслау турында" 2004 ел-
ның 4 ноябрендҽге 506 номерлы РФ ГХМ боерыгы белҽн тҽңгҽл килеп, куркыныч 
объект ҿчен сҽнҽгать куркынычсызлыгы декларациясен, куркыныч объект иминле-
ге паспортын эшлҽҥ"; 

ектларының, инженер корылмаларының то-
рышын кҥзҽтҥ 

 
Торбаҥткҽргеч транспортта мҿмкин булган авариялҽр 

тапкыр-җҽй кҿне металл һҽм грунт осколков; 
нуы, ачык ут һҽм янгын-

ның термик йогынтысы; 
 

  
 

 тҿтен; 
 

Газҥткҽргечлҽрне бушаткан вакытта һҽлакҽтлҽр тҥбҽндҽге процесслар һҽм 
вакыйгалар белҽн бара: газ киселҽ торган арматура беткҽнче (арматура ябылуга 
импульс булып продукт басымын киметҥ тора); секучы арматураны каплау; тор-
баҥткҽргечтҽн газ чыгу, арматураны кисҥ. 

Статистика кҥрсҽткҽнчҽ, авариялҽрнең якынча 80% ы янгын белҽн бҽйле. 
Очкыннар газ частицларының металл һҽм грунт каты частицларының ҥзара 
хезмҽттҽшлеге нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килҽ. Гадҽти яну ялкынның ҥз-ҥзен җимерҥ 
хисабына шартлауга рельеф буенча һҽм урманда таралганда ҥзгҽртелҽ ала. 

Эмпирик формулалар буенча «янгын куркынычы булган объектларда шарт-
лауларга бҽйле авариялҽрне бҽялҽҥ методикасы» (2 китапның 2 ҿлеше-«гадҽттҽн 
тыш хҽллҽрне бетерҥ кҿчлҽренең гамҽллҽрен тҽэмин итҥ»), җирлек территориясе 
буенча узучы магистраль газ ҥткҽргеч-отводларның детонация зонасы һҽм мҿмкин 
булган тулы җимереклеклҽр зонасы исҽплҽнгҽн.  

Җирлекнең кҿнбатыш ҿлеше буенча Буа ш.АГРСЫНА магистраль газ ҥткҽр-
гече һҽм Апаста магистраль газ ҥткҽргече ҥтҽ. 

Магистраль газҥткҽргечлҽрдҽге һҽлакҽт вакытында детонация зонасы (200)-
590 м, тулы җимереклҽр зонасы (РФ) – 797 м, кҿчле җимерҥ зоналары – 1180 М. 

Магистраль газҥткҽргечлҽрдҽге авариялҽр вакытында ихтимал зарарлану 
зоналары график материалларда кҥрсҽтелгҽн. 

 
Торбаҥткҽргеч транспортта мҿмкин булган авариялҽрне кисҽтҥ буенча ча-

ралар 
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Нефть, табигый газ, нефть продуктлары транспортлый торган магистраль 
торбаҥткҽргечлҽрдҽге бҽхетсезлек очракларының сакланышын тҽэмин итҥ, экс-
плуатациялҽҥ шартларын булдыру һҽм аларны булдырмау максатыннан, 
29.04.1992 елда РФ ягулык һҽм Энергетика министрлыгы һҽм 23.11.1994 ел, №61 
РФ Дҽҥлҽт техник кҥзҽтчелеге карары белҽн расланган «магистраль торба ҥткҽр-
гечлҽрне саклау кагыйдҽлҽре» кертелҽ. 

Торбаҥткҽргечлҽргҽ зыян китерҥ мҿмкинлеген булдырмас ҿчен (аларны 
урнаштыруның телҽсҽ кайсы тҿрендҽ) сак зоналары урнаштырыла: нефть, та-
бигый газ, нефть продуктлары, нефть һҽм ясалма углеводород газлары транс-
портлаучы торба ҥткҽргечлҽр трассасы буенда, һҽр яктан торба ҥткҽргече 
кҥчҽреннҽн 25 метр ераклыкта шартлы линиялҽр белҽн чиклҽнгҽн җир участогы 
рҽвешендҽ. 

Торбаҥткҽргечлҽрнең сак зоналарында торбаҥткҽргечлҽрнең нормаль экс-
плуатациясен бозарлык яки аларга зыян китерерлек гамҽллҽр башкару тыела, ае-
рым алганда: 

- ҥлчҽҥ пунктларын кҥчерергҽ, 
кҥмҽргҽ һҽм җимерергҽ; 

 хезмҽт кҥрсҽтелми торган кҿчҽйтҥ пунктларының-кабель элемтҽсенең 
люкларын, калиткаларын һҽм ишеклҽрен, линия арматурасы узелларын, катод 
һҽм дренаж саклау станциялҽрен, линияле һҽм карау коеларын һҽм башка линия 
җайланмаларын ачарга, краннарны һҽм задвижкаларны ачарга һҽм ябарга, элем-
тҽ, энергия белҽн тҽэмин итҥ чараларын һҽм труба ҥткҽргечлҽрнең телемехани-
каларын ҿзҽргҽ яки ҥз эченҽ алырга;; 

  
-җимерҥдҽн, ҽ 

ҽйлҽнҽ - тирҽ территорияне һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне-юньне-транспортлана тор-
ган продукциянең ава-рияле таралуыннан саклаучы Җир һҽм башка корылмалар-
ны (җайланмаларны) җимерергҽ; 

а-
клар-ники ут. 

Торбаҥткҽргечлҽрнең сак зоналарында торбаҥткҽргеч транспорт предприя-
тиелҽренең язма рҿхсҽтеннҽн башка гына рҿхсҽт ителми: 

а) телҽсҽ нинди Корылмалар һҽм корылмалар тҿзергҽ; 
б) барлык тҿр агач һҽм куаклар утыртырга, азык, уңайлы булсын ҿчен, ма-

териаллар, печҽн һҽм салам җыеп куярга, коновязьлар булдырырга, терлек асрар-
га, Балык тоту участоклары чыгарырга, Балык тоту, шулай ук су терлеклҽрен һҽм 
ҥсемлеклҽрен чыгарырга, су ҥрчҥлҽрне оештырырга, колка һҽм боз ҽзерлҽргҽ, 
Балык тоту һҽм су ҽзерлҽҥ эшлҽрен башкарырга;; 

в) торбаҥткҽргечлҽр трассасы аша юл һҽм чыгу юлларын корырга, автомо-
биль транспорты, трактор һҽм механизмнар стоянкалары булдырырга, бакчалар 
һҽм бакчалар урнаштырырга; 

г) сугару җир эшлҽрен башкарырга, сугару һҽм киптерҥ системаларын 
тҿзергҽ; 

д) тҿрле тҿрдҽге ачык һҽм җир асты, тау, тҿзелеш, монтаж һҽм шартлату 
эшлҽре, грунт планировкалау. 

Торба ҥткҽргечлҽрне саклау зоналарында шартлату эшлҽрен башкаруга 
язма рҿхсҽт ҽлеге эшлҽрне шартлату эшлҽре вакытында гамҽлдҽге бердҽм 
куркынычсызлык кагыйдҽлҽре белҽн каралган тиешле материалларны тапшыр-
ганнан соң гына бирелҽ.; 

е) скважиналар, шурфлар тҿзҥ һҽм грунт пробаларын алу белҽн бҽйле гео-
логик кҥтҽрҥ, геологик разведка, эзлҽнҥ, геоде-зик һҽм башка тикшеренҥ эшлҽре 
(туфрак ҥрнҽклҽреннҽн тыш) башкарырга. 
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Торбаҥткҽргечлҽрнең саклау зоналарында эш алып баруга язма рҿхсҽт ал-
ган предприятие һҽм оешмалар аларны торба ҥткҽргечлҽрнең һҽм тану бил-
гелҽренең сакланышын тҽэмин итҥче шартларны ҥтҽп башкарырга һҽм соңгыла-
рына зыян китергҽн ҿчен җавап тотарга тиеш. 

Газҥткҽргеч янындагы халыкны яклау берничҽ юнҽлеш буенча алып бары-
лырга тиеш: 

җиһазларның ышанычлылыгы һҽм аның ресурсын контрольдҽ тоту һҽм Саклап 
калу мҿмкинлеге белҽн билгелҽнҽ. 

 физик кырларның таралу масштабларын киметҥ-ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиттҽге 
һҽлакҽтлҽрдҽн. Ҽлеге максат белҽн, авария булган очракта, торбаҥткҽргечнең 
тҿзек булмаган ҿлешен автомат рҽвештҽ кисҽргҽ мҿмкинлек бирҥче махсус за-
движкалар оештырыла. Шулай ук торбаҥткҽргеч янында мҿмкин булган ялкын чы-
ганакларын бетерҥ буенча талҽплҽрне дҽ ҥтҽргҽ кирҽк. 

 е-
шелҽрне, ягъни техник персоналны һҽм халыкны җҽлеп итҥ турында бара). Торак 
пунктлар май-гистраль газҥткҽргечлҽрдҽн рҿхсҽт ителгҽн Минималь ераклык зо-
наларыннан читтҽ урнашырга тиеш. 

хҽрҽкҽтлҽргҽ ҿйрҽтҥ, мҿмкин булган зона ҿчен ашыгыч эвакуация ҥткҽрҥ һҽм зыян 
кҥрҥчелҽргҽ медицина ярдҽме кҥрсҽтҥ кҥнекмҽлҽре. 

 
Объектларда һҽм тормыш белҽн тҽэмин итҥ системаларындагы авариялҽр 
Тормыш тҽэмин итҥ, җылылык, электр белҽн тҽэмин итҥ, су белҽн тҽэмин 

итҥ системаларындагы авариялҽр халыкның тормыш-кҿнкҥрешен бозуга китерҽ.  
Газ бҥлҥ системалары объектларында авариялҽр сҽбҽплҽре: 

 
 

 
 св эретеп ябыштыру ызгышлары; 

зыян китерҥ; 
  

 
ГРПДА һҽм груда газ чыккан авариялҽрдҽ, бинага шартлау һҽм янгын 

куркынычы янаган катнашма барлыкка китерҽ. Моннан тыш, газны бина ЗАГСын-
нан башка Факель рҽвештҽ ялкынландырырга мҿмкин. ГРПДА технологик процесс 
бозылу сҽбҽпле, басым тҥбҽн басымлы газҥткҽргечтҽ басым арту очраклары бил-
геле, бу куллану чыганакларында, шул исҽптҽн торак йортларда яки котельнялар-
да газ җиһазларының бетҥенҽ, биналарның газ белҽн тҽэмин ителҥенҽ, ут кабул 
итҥ чыганаклары булган очракта-газ яки шартлау ялкынына китерҽ. 

Электр тапшыруның һава линиялҽрендҽ техноген гадҽттҽн тыш хҽллҽр чы-
ганаклары булып техник җайланмаларны һҽм терҽк конструкциялҽренең тҿп эле-
ментларын җимерҥ (җимерҥ) белҽн бҽйле авариялҽр тора. Авариялҽр эчке 
сҽбҽплҽргҽ дҽ (тҿзҥ-монтаж эшлҽренең никахы, линияне эксплуатациялҽҥ ка-
гыйдҽлҽрен бозу), шулай ук тышкы сҽбҽплҽр аркасында да килеп чыгарга мҿмкин. 
Тышкы сҽбҽплҽр табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр чыга-
накларының, шул исҽптҽн террорлык актларының йогынтысы булырга мҿмкин. 

Техник җайланмаларның, шулай ук һава линиясендҽге конструкциялҽрнең 
тҿп элементларының җимерелҥенҽ (җимерелҥенҽ) бҽйле авариялҽрдҽ җайланма-
ларның, конструкциялҽрнең җимерелҥе тҿп шаккатыргыч факторлар булып тора. 
Шулай ук электр токының йогынтысы да ихтимал булган факторлар булып тора-
чак. 
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Кешелҽр һҽм техника җиңелҥ куркынычы булган куркыныч зоналарның чиге 
булырга мҿмкин җимерелҥ зонасы булачак. Техник җайланманың яки корылманың 
(ҽйтик, ВЛ таянычлары) бҿтенлеге сакланган очракта, ҿемнҽрнең таралу ихтима-
лы булган зоналарның кҥлҽме корылмаларның кҥлҽменҽ тигез булачак. 

Электр чыбыклары ҿзелгҽндҽ һҽм аларны җиргҽ тҿшергҽндҽ, зарарланган 
электроуст-новканы сҥндерҥче Релей яклавы системаларыннан баш тарту очрак-
лары мҿмкин. Җирдҽ урнашкан проводник тирҽсендҽ то-ка ҥсемлеклҽре зонасы 
барлыкка килҽ. Бу чыбыкның тҿшҥ зонасында җир ҿслегендҽ электр потенциалы 
барлыкка килҥгҽ китерҽ. Кеше егылып тҿшкҽн зонада аның аяклары тҿрле электр 
потенциалына элҽгергҽ мҿмкин, аермасы «адым киеренкелеге» дип атала һҽм 
кеше тҽне аша " аяк-аяк»чылбыры буйлап электр-трик ток агачак. 

Булган һҽм проектлана торган һава линиялҽрендҽ авариялҽр булган очрак-
та, ихтимал гадҽттҽн тыш хҽллҽр чыганакларының шаккаттыра торган факторлар 
зоналары локаль характерга ия. Һава электр ҥткҽргечлҽре янындагы территори-
ядҽ яшҽҥче халыкның җиңелҥе мҿмкин булган авариялҽрдҽ ихтимал. 

ВЛ трассалары линия ҥтҥ районында алып барыла торган хуҗалык эшчҽн-
леге характерын исҽпкҽ алып проектлана, шулай ук сак зонасы булдырыла һҽм 
һава электр тапшыру линиялҽре янында хуҗалык эшчҽнлеге чиклҽнҽ. ВЛ янгын 
куркынычсызлыгы янмый торган конструкциялҽрне куллану, кыска ялганыш токла-
рын автоматик ҿзҥ, терҽклҽрне җир белҽн тоташтыру, тҿрле фазаларны ҥткҽр-
гечлҽр арасындагы ераклыкны схлестывания буенча саклау белҽн тҽэмин ителҽ. 

 
 

Таблица 3.10.2.1 
 
Су скважиналар белҽн алына. 1 нче кҥтҽргеч насос станциясе Су кабул итҥ 

корылмалары белҽн берлҽштерелгҽн, скважиналар Тамагы павильон белҽн ябык. 
Су скважинадан су башнясына керҽ, аннан соң ҥзе су челтҽренҽ керҽ һҽм кулла-
нучыларга бирелҽ. Чистарту корылмалары, суны исҽпкҽ алу узелы юк, кулла-
нучыларга башлангыч (табигый) су бирелҽ. 

Гидрокарбонат магниево-кальций суының химик составы буенча су СанПин 
2.1.4.1074-01 «эчҽргҽ яраклы су»талҽплҽренҽ җавап бирҽ. 

Су белҽн тҽэмин итҥ системасы тҥбҽн басымлы, хуҗалык-эчҽргҽ яраклы 
һҽм янгынга каршы ихтыяҗларны исҽпкҽ алып кабул ителгҽн.  Про - челтҽрлҽре, 
нигездҽ, 110 мм диаметрлы ПНДДАН тҿзелгҽн.  

Суэтем башнясы торак пунктны су куллануны җайга сала, челтҽрдҽ кирҽкле 
басым ясый, шулай ук 10 минутлык янгынга каршы су запасын саклый. 

Агросҽнҽгать комплексы объектларын (эре мҿгезле терлеклҽр фермалары) 
су белҽн тҽэмин итҥ ҥз су чыганакларыннан (артезиан сква-жиннары) гамҽлгҽ 
ашырыла. 

Суҥткҽргеч челтҽренең проблемалы характеристикалары булып торалар: 
- су челтҽренең тузган участокларын вакытында алмаштырмау, шуңа бҽйле 

рҽвештҽ еш авариялҽр һҽм су агу кҥзҽтелҽ.; 
- суҥткҽргечлҽрнең тузганлыгы аркасында суны икенчел пычрату; 
- торак тҿзелеше су чыгымнарын исҽпкҽ алу приборлары белҽн тҽэмин ите-

лешнең җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ булмавы. 
Зур масштаблы гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыккан очракта, халыкны су 

белҽн тҽэмин итҽргҽ кирҽк. Тыныч вакытта гадҽттҽн тыш хҽлнең озынлыгы җирле 
шартларны исҽпкҽ алып билгелҽнҽ. 

ВТН В4-90 нигезендҽ, халыкка бирелергҽ тиешле эчҽргҽ яраклы суның ми-
нималь саны (категорияле шҽһҽрлҽрдҽн эвакуациялҽнгҽн халыкны исҽпкҽ алып) 
ҥзҽклҽштерелгҽн СХП буенча яисҽ башка ихтыяҗларга кҥчмҽ чаралар ярдҽмендҽ 
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бер кешегҽ 31 л исҽбеннҽн билгелҽнҽ (3.10.2.3 таблицасы) һҽм стационар дҽва-
лауга, эчҥгҽ мохтаҗларны да кертеп, тҽҥлегенҽ 75 л исҽбеннҽн; бер кеше-гасырны 
юдыруга, шул исҽптҽн гражданнар оборонасының хҽрбилҽштерелмҽгҽн формиро-
ваниелҽренең шҽхси составын да кертеп, 45 л исҽбеннҽн билгелҽнҽ.җиңелҥ чыга-
нагы. 

 
Су башняларында су кҥлҽме, шул исҽптҽн Гадҽттҽн тыш хҽл килеп чыккан 

очракта, халыкның суга булган ихтыяҗын канҽгатьлҽндерергҽ тиеш. 
Моннан тыш, гадҽттҽн тыш хҽл килеп чыкканда ҿстҽмҽ рҽвештҽ кҥчмҽ резервуар-
ларга (автоцистерналарга) эчҽргҽ яраклы суны алып килҥне кҥздҽ тотарга кирҽк. 
Кҥчмҽ тарага су таратуның һҽр пункты 1,5 км радиуста торак пункт территори-
ясенҽ хезмҽт кҥрсҽтергҽ тиеш. 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр шартларында аерым Сҽнҽгать һҽм коммуналь пред-
приятиелҽрне су белҽн тҽэмин итҥ кҥлҽмнҽрен киметҥ, зарарланган чыганактан 
суны махсус чистарту режимнары буенча эшлҽҥче корылмаларга йҿклҽнешне ки-
метҥ ҿчен рҿхсҽт ителҽ. 
 

Транспорт һҽлакҽтлҽре, юл-транспорт һҽлакҽтлҽре 
Гамҽлдҽге һҽм проект юлларының характеристикалары 2.6. п. буенча 

тҽкъдим ителгҽн. һҽм 3.6. аңлатма. 
Автомобиль транспорты ҿчен бҽрелешлҽр, бҽрдерҥлҽр, капкалау, янгын-

нар, текҽ катламнардан егылып тҿшҥ, сулыкларга тҿшҥ һ. б. про-һҽлакҽтлҽрнең 
зур тҿре хас. 

Җирлектҽ юл-транспорт һҽлакҽтлҽре барлыкка килҥнең тҿп сҽбҽплҽре 
булып, килешҥдҽ каралганча, линиядҽ 150дҽн артык кеше исҽплҽнҽ.:  

 
 деф автомобиль юлларының дефект белҽн тигез булмавы, куркыныч участоклар-
да горизонталь тамга һҽм коймалар булмау;  
  

– Тҥбҽн сцепление, бигрҽк тҽ кышын, һ.б. 
факторлар.  
Авыл җирлеге территориясе буенча куркыныч йҿк һҽм һҽлакҽтлҽрне автомобиль 
транспорты белҽн ташу мҿмкинлегеннҽн тулысынча чыгып булмый.  

Мондый авариялҽр цистерна җимерелгҽн яки җимерелгҽн очракта, ҽйлҽнҽ-
тирҽ мохитне пычрата торган зарарлы матдҽлҽр белҽн тҽэмин итеп, куркыныч йҿк 
ташучы транспорт чарасын йҿртҥчелҽрнең генҽ тҥгел, ҽ башка кешелҽрнең дҽ 
тормышын куркыныч астына куя. Хҽзерге автомобильлҽрдҽ еш кына куркыныч 
йҿкне сыйдыра торган цистерна кулланыла. 

 
 
Тимер юл транспортында һҽлакҽтлҽр һҽм һҽлакҽтлҽр кеше гаебе белҽн ки-

леп чыга: тимер юл тҿзеклеге, поезд тҿзек булмау, сигнализация чаралары тҿзек 
булмау, диспетчерларның хаталары, машинистларның игътибарсызлыгы һҽм ва-
емсызлыгы. Еш кына поезд рельстан тҿшҽ, бҽрелешҽ, тимер юл аркылы чыгу 
урыннарында тоткарлыклар килеп чыга, янгыннар һҽм вагоннарда шартлаулар 
була. 

Тимер юл транспортында аеруча нык зыян кҥргҽн участоклар-станциялҽр, 
тимер юл кичҥлҽре һҽм предприятиелҽрнең керҥ юллары. 

Авыл дирлеге территориясене тимер юл буенча транзит юлларда авария-
химик хевефле матделер ташыган очракта авария-химик хевефле матделер 
ташлау белен авария-химик хевефле хелне булдырмаска ярамый. Бу очракта 
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авыл җирлеге территориясенең бер ҿлеше химик зарарлану (пычрану аркасында) 
зонасында урнашачак. 

Авыл җирлеге территориясе буенча уза торган тимер юл транспорты эшенҽ 
табигый характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽргҽ (зур табигать янгыннары, җир 
катламының ишелҥ һҽм юылу, кар кҿртлҽре, бурлар, ураганнар һҽм ҥлчҽмнҽр) 
һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽргҽ (магистраль газҥткҽргечтҽге 
авариялҽр) йогынты ясарга мҿмкин. 

 
Транспорттагы авариялҽр нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ буенча чаралар 
Юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ буенча чаралар, 

ашыгыч хезмҽтлҽрнең ҥзара хезмҽттҽшлеге, Россия гадҽттҽн тыш хҽллҽр ми-
нистрлыгының РФ субъектларындагы юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ 
зыян кҥргҽн кешелҽрне коткару ҿлкҽсендҽге территориаль органнары эшчҽнлеген 
оештыру буенча җитҽкчелек Россия гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының юл-
транспорт һҽлакҽте нҽтиҗҽлҽрен бетерҥдҽ катнашучы ашыгыч хезмҽтлҽрнең ҥза-
ра бҽйлҽнешен арттыру буенча территориаль органнарына методик рекоменда-
циялҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга тиеш. Россия ГТХМ 17 март 2015 ел №2-
4-87-19-18). 

Тимер юл транспортында гадҽттҽн тыш хҽллҽр туганда, гадҽттҽн тыш 
хҽллҽр килеп чыккан очракта, гадҽттҽн тыш хҽллҽр нҽтиҗҽлҽрен бетерҥдҽ кичек-
мҽстҽн чаралар кҥрҥ ҿчен, Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының 2008 
елның 26 июнендҽге «табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр 
килеп чыкканда тимер юл транспортында кҥчмҽ процесста катнашучыларның 
гамҽллҽр тҽртибен раслау турында»гы 94 номерлы боерыгына таянып эш итҽргҽ 
тиеш. 

Тҽҗрибҽ кҥрсҽткҽнчҽ, «Россия тимер юллары» ААҖнең тимер юл транспор-
тындагы һҽлакҽтлҽрнең нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ ҿчен җитҽрлек кҿч һҽм чаралары 
бар, кагыйдҽ буларак, башка кҿч һҽм чараларны җҽлеп итҥ талҽп ителми. Шул ук 
вакытта, ҽгҽр авария дистҽлҽрчҽ һҽлак булган һҽм йҿзлҽгҽн зыян кҥргҽн кеше 
белҽн бҽйле булса, кешелҽрне ҿемнҽрдҽн һҽм вагон конструкциялҽреннҽн тартып 
чыгару буенча катлаулы коткару эшлҽре талҽп ителҽ, ул чакта ҿстҽмҽ кҿч куллану 
зарур. 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр вакытында кҿчлҽрнең ҥзара бҽйлҽнеше бик мҿһим, 
чҿнки техник проблемалардан тыш (ҿемнҽрне сҥндерҥ, янгыннарны сҥндерҥ, ти-
мер юл торгызу һ.б.), ҿстҽмҽ кҿчлҽрне җҽлеп итҥ бурычын да хҽл итҽргҽ туры 
килҽ. Мондый бурычларга тҥбҽндҽгелҽр керҽ: җҽмҽгать тҽртибен саклау; янгын 
һҽм медицина хезмҽте эшен тҽэмин итҥ; һҽлак булганнарны тану һҽм идентифи-
кациялҽҥ; һҽлак булганнарның туганнарын эзлҽҥ, хҽбҽр итҥ, очрашу һҽм 
урнаштыру; һҽлакҽт урыныннан исҽн калганнарын җибҽрҥ. Бу мҽсьҽлҽлҽрне хҽл 
итҥ, кагыйдҽ буларак, гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгы һҽм хокук саклау орган-
нары җитҽкчелҽренҽ йҿклҽнҽ. 

Авария-коткару эшлҽре зур кҥлҽмдҽ яисҽ янгыннар килеп чыккан очракта, 
һҽлакҽт урынына тиешле план буенча эш итҥче торгызу һҽм янгын поездлары 
җибҽрелҽ. Авария-коткару һҽм торгызу эшлҽре полотнаның бер яки ике ягыннан, 
шулай ук полотнадан тыш — тягачлар, тракторлар һҽм башка авыр чаралар белҽн 
берьюлы башкарыла. 

 
Транспортта мҿмкин булган гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ буенча чаралар 

булып тора: 
 

а-
рны ҥтҽҥ. 
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Транспорт инфраструктурасы объектларының һҽм транспорт чараларының 
законсыз тыкшынудан саклануын тҽэмин итҥ буенча чаралар эшлҽҥ зарур.  

Законсыз тыкшыну акты астында хокукка каршы гамҽллҽр (гамҽл кылмау), 
шул исҽптҽн транспорт комплексының куркынычсыз эшчҽнлегенҽ янаучы, ке-
шелҽрнең тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ зыян китерҥгҽ, матди зыянга яки 
мондый нҽтиҗҽлҽргҽ китергҽн террорлык акты аңлашыла. 

 
 

Терроризм 
Хҽзерге заман шартларында, кризислы хҽллҽрнең тҿп факторларыннан 

берсе буларак, терроризм каралырга мҿмкин. 
Терроризм-катлаулы, кҥп планлы кҥренеш, социаль при-нҽселдҽ һҽм, ка-

гыйдҽ буларак, сҽяси юнҽлешле. Ул социаль каршылыклар белҽн туган һҽм кис-
кенлҽшкҽн очракта кҿчҽю тенденциясен кҥрсҽтҽ. 

Террор актларын башкару ҿчен тҥбҽндҽге чаралар: шартлаткыч һҽм янучан 
матдҽлҽр, атом-тҿш зарядлары, радиоактив матдҽлҽр, агулаучы матдҽлҽр, био-
логик агентлар, электромаг-җеп импульслары нурландыручылар файдаланыла 
ала. 

Шул ук вакытта террор актлары объектлары булып транспорт чаралары, 
транспорт объектлары (вокзаллар, диңгез, елга портлары һҽм аэропортлар), ха-
лык кҥплҽп була торган урыннар (зур мегаполислар территориялҽре, гомумҽн ал-
ганда, халык рҽхҽтлҽнеп ял итҽ торган урыннар (зур мегаполислар территори-
ялҽре, сҽҥдҽ һҽм торак биналар, спорт корылмалары, концерт һҽм сез-ставка 
заллары, метро станциялҽре), потенциаль куркыныч сҽнҽгать объектлары, гидро-
техник корылмалар, су белҽн тҽэмин итҥ системалары, азык-тҿлек һҽм ит-сҿт 
продуктлары җитештерҥ предприятиелҽре, элемтҽ һҽм идарҽ итҥ системалары 
булырга мҿмкин. 

 
Террорлык актлары вакытында халыкны яклау 
Террорчылык актлары вакытында халыкны саклау буенча дҽҥлҽт гадҽттҽн 

тыш хҽллҽр идарҽсе органнарының тҿп бурычлары булып тора: 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ, террорчылык эшчҽнлеге белҽн бҽйле куркыны-
чларны кисҽтҥ буенча нҽтиҗҽле чаралар кҥрҥ; 

 потенциаль потенциаль куркыныч объектларны һҽм халыкны терро-
ризмнан саклау буенча оештыру һҽм инженер-техник чаралар комплексын 
гамҽлгҽ ашыру; 

 террорист террорлык актлары нҽтиҗҽлҽрен локальлҽштерҥгҽ һҽм бетерҥгҽ 
кҿч һҽм чараларны ҽзерлектҽ тоту. 

 Террорчылык вакытында халыкны химик яклауның тҿп чаралары-Чех 
актларында химик куркыныч объектлардагы авариялҽрдҽ булган кебек ҥк. Аның 
ҥзенчҽлеге-кирҽклектҽ: 

в-

лыгы � ;  
ҽм химик яклау чаралары турында халыкка хҽбҽр итҥ; 

 паникага бирелҥне булдырмау, ҥткҽрелҽ торган барлык чараларның тҽрти-
 

 
Террорчылык актларын кҥрсҽткҽндҽ авария-коткару һҽм башка кичектерге-

сез эшлҽр буенча чаралар 
Террорлык актлары нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ барышында зыян кҥрҥчелҽргҽ 

ярдҽм кҥрсҽтҥ, зарар китерҥче факторларның нҽтиҗҽсен йомшарту 
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мҽсьҽлҽлҽренҽ аерым игътибар бирелергҽ тиеш. Бу шартларда авария-коткару 
һҽм башка кичектергесез эшлҽрнең тҿп тҿрлҽре булып торалар: 

тҽн тыш хҽл зонасын тикшерҥ (биналар, территориялҽр, рии, кҿч 
һҽм чараларны кҥрсҽтҥ маршрутлары торышы, гадҽттҽн тыш хҽл зонасы чиклҽрен 
билгелҽҥ); 

-коткару хезмҽтлҽре, авария-коткару 
формированиелҽренең кҿчлҽрен һҽм чараларын кертҥ; 

-коткару һҽм башка кичектергесез эшлҽрне ҥткҽрҥ; 
 пострадавших зыян кҥрҥчелҽрне һҽм матди кыйммҽтлҽрне эвакуациялҽҥ; 

 
 

 пострадавших зыян кҥрҥчелҽрнең туганнары белҽн эш; 
 

Тулаем алганда, зур масс-штаб нҽтиҗҽлҽре булган очракта авария-коткару 
эшлҽрен оештыру эре табигый һҽм техноген гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерҥдҽ 
ҿстҽмҽ эшлҽр оештыруга охшаш. 

Террорчылык куркынычы дҽрҽҗҽлҽрен билгелҽҥ тҽртибе һҽм шҽхес, 
җҽмгыять һҽм дҽҥлҽт иминлеген тҽэмин итҥ чаралары Россия Федерациясе Пре-
зиденты тарафыннан билгелҽнҽ. 

 
Террор актлары белҽн бҽйле гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ буенча халык 

белҽн чаралар 
Террористик ак-лар белҽн бҽйле гадҽттҽн тыш хҽллҽрне булдырмауга 

юнҽлтелгҽн халык белҽн чаралар ҥткҽрҥ, халыкны аларны бетерҥ бурычларын 
хҽл итҥгҽ җҽлеп итҥ зарур. 

Бу чаралар халыкның ҥз торак йортларын саклауда катнашуын ак-
тивлаштыруга, торак-эксплуатация предприятиелҽре, милициянең терҽк пунктла-
ры, ГЧС идарҽсе каршындагы вакытлы оператив штабларның кул астында по-
стлар, терҽк пунктларның эшен оештыруга юнҽлдерелгҽн. Хокук саклау органнары 
белҽн тыгыз элемтҽдҽ алар торак сектордагы биналар һҽм корылмаларның, җы-
лылык, электр, су белҽн тҽэмин итҥ системаларының торышын контрольдҽ тотар-
га, янгын куркынычы булган предметларны һҽм объектларны (юл һҽм транспорт 
коммуникациялҽре янында) ачыкларга, торак булмаган биналарның бҿтен җай-
ланмаларының торышын контрольдҽ тотарга, контрольдҽ тотучы территориядҽ 
гадҽттҽн тыш хҽллҽр янаганда һҽм килеп чыкканда җҽмҽгать тҽртибен сакларга, 
мҿстҽкыйль рҽвештҽ хҽрҽкҽт итҥ мҿмкинлеге чиклҽнгҽн кешелҽрнең исҽбен алып 
барырга,, аларга экстремаль хҽл вакытында ярдҽм кҥрсҽтергҽ кирҽк. 

 
Табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр мониторингы 

челтҽрлҽрен колачлау пунктлары һҽм зоналары 
Гидрометеорологик характердагы вакыйгалар мониторингы һҽм фаразлау 

«Татарстан Республикасының Гидрометеорология һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне 
кҥзҽтҥ идарҽсе»ФДБУ тарафыннан башкарыла.  

Геологик процессларны мониторинглау ТР ЭТБМ һҽм «ТР Геоцентр»ДУП 
тарафыннан башкарыла. 

Социаль-гигиена мониторингын һҽм фаразларны Россия Сҽламҽтлек 
саклау һҽм социаль ҥсеш министрлыгының территориаль санитария-
эпидемиология кҥзҽтчелеге органнары гамҽлгҽ ашыра. 

Техноген объектларның торышы мониторингын һҽм авариялелек фаразын 
республиканың профильле министрлыклары һҽм Ростехнадзорның Татарстан 
Республикасы буенча идарҽсе, шулай ук кҥзҽтчелек органнары составында, пред-
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приятие һҽм оешмаларда предприятиелҽр һҽм оешмаларның сҽнҽгать куркы-
нычсызлыгы буенча бҥлекчҽлҽр гамҽлгҽ ашыра. 

 
3.1.3. Гадҽттҽн тыш хҽл турында хҽбҽр итҥ 

Халыкка хҽбҽр итҥ ҿчен проект тарафыннан торак пунктлар территори-
ясендҽ кимендҽ 3 берҽмлек булган (проект территориялҽрен исҽпкҽ алып), 1 км га 
кадҽр хҽбҽр итҥ радиусы булган сҿйлҽм Си-Рен җайланмаларын (РСУ) урнаштыру 
тҽкъдим ителҽ. РСУ тарафыннан тҽкъдим ителгҽн урнашу график материалда 
кҥрсҽтелгҽн. 

РСУ һҽм аларның урнашу урынын тҿгҽл саннан-дель проект итеп бил-
гелҽргҽ кирҽк, сирен җайланмаларны урнаштырганда торак пунктларның террито-
риясен тулысынча каплауны кҥздҽ тотарга кирҽк. 

Авыл җирлеге техник җайланмаларын, районның бердҽм дежур-
диспетчерлык хезмҽте белҽн мондый хҽллҽрдҽ ҥз-ҥзеңне тоту кагыйдҽлҽре һҽм 
халыкны яклау ысуллары турында аудио -, аудиовизуаль һҽм башка хҽбҽрлҽрне 
кабул итҥне, эшкҽртҥне һҽм тапшыруны гамҽлгҽ ашыручы авыл җирлегенең тех-
ник җайланмаларын тоташтыру мҿмкинлеген кҥздҽ тотарга кирҽк. 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу куркынычы турында яисҽ барлыкка килҥ 
турында, мондый хҽллҽрдҽ ҥз-ҥзеңне тоту кагыйдҽлҽре һҽм саклану ысуллары 
турында халыкка ҥз вакытында һҽм гарантияле мҽгълҥмат бирҥ ҿчен заманча 
мҽгълҥмат технологиялҽрен, электрон һҽм басма МАССАКҤЛҼМ мҽгълҥмат чара-
ларын куллану максатка ярашлы. 

Гадҽттҽн тыш хҽл турында халыкка хҽбҽр итҥ ҿчен телерадиотапшырулар: 
«Татарстан» ДТРК, «Эфир», "Татарстан - Яңа Гасыр" телерадиокомпаниясе, авыл 
җирлеге территориясендҽ тапшырылучы радиостанциялҽр җҽлеп ителергҽ 
мҿмкин. 

Хҽбҽр итҥ системаларын халыктан турыдан-туры яклау бурычы хҽл ителҽ 
торган беренчел актив чараларга кертергҽ мҿмкин. Нҽкъ менҽ вакытында хҽбҽр 
итҥ һҽм куркынычның чын характеры турында хҽбҽр итҥ мҿмкин булган югалту-
ларны кискен киметергҽ мҿмкинлек бирҽ, хҽвефле имеш-мимешлҽр килеп чыгуга 
комачаулый. 

Халыкка хҽбҽр итҥ һҽм мҽгълҥмат бирҥ чаралары сыйфатында максатчан 
куллануны оештыру тҿрле: 

 
 гром кычкырып сҿйлҽҥчелҽр; 

хҽбҽрлҽрне тапшыру программасына автоматик рҽвештҽ кҥчерҥ белҽн автомаг-
нитол; 

итҽ торган автономияле туклану нурланышларның югары кҿчле булуы; 

алып); 
нча ТР Гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының 

рҽсми сайтында, шулай ук республиканың Тҿп Интернет-ресурсларының 
яңалыклар һҽм эзлҽҥ порталларында ашыгыч мҽгълҥмат урнаштыру юлы белҽн 
хҽбҽр итҥ;  

 
кырып сҿйлҽҥче элемтҽ белҽн; 

-эрегҽн элемтҽ модуле булган пилотсыз очу аппаратлары 
Тикшеренҥлҽр кҥрсҽткҽнчҽ, кҿн дҽвамында хҽрҽкҽт итҥче кешелҽрнең 

даими агымы халыкның зур ҿлешен тҽшкил итҽ, ягъни кҿн дҽвамында кҥпчелек 
кеше ҥз фатирларында стационар мҽгълҥмат кабул итҥ чараларыннан (телефон, 
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радио, телевизор, компьютер, радиооточка) ҿзелгҽн. Шул ук вакытта кҽрҽзле 
элемтҽ челтҽрлҽренең ҥсеше, шҽһҽрдҽ һҽм шҽһҽр читендҽге зонада булу-
булмауга карамастан, халыкка массакҥлҽм хҽбҽр итҥ бурычын хҽл итҥ мҿмкинлеге 
турында сҿйлҽргҽ мҿмкинлек бирҽ. 

Кҽрҽзле телефон-универсаль элемтҽ чарасы һҽм цифрлы ин-формация 
белҽн алмашу, радио һҽм телевидение сигналларын кабул итҥ, Интернетка чыгу 
чарасы. Болар барысы да кҽрҽзле телефонны хҽбҽр итҥ һҽм ил халкының кҥпче-
легенҽ тҿрле характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ хҽбҽр итҥнең тҿп инди-
видуаль чарасы буларак карарга мҿмкинлек бирҽ.  

Барлык заманча автомагнитолларның RDS (Radio Data System) махсус ре-
жимы бар – яки мҽгълҥмат тапшыру системасы, аның буенча радиотапшыру стан-
циялҽре мҽгълҥмати хҽбҽрлҽр тапшыралар. RDS режимы Россия радиостанци-
ялҽре шинствосын куллана. 

Моннан тыш, РФ Гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгы Татарстанда билгеле 
географик ҿлкҽдҽ кҽрҽзле телефонга нинди дҽ булса хҽбҽрлҽрне кичекмҽстҽн 
илтҥ ҿчен билгелҽнгҽн гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында халыкка хҽбҽр итҥ система-
сын кертҥ буенча сынау зонасын кертергҽ планлаштыра. 

Татарстан Республикасында бердҽм коткару хезмҽтенең " 112»номеры 
эшли. 

Фаразлана торган һҽм килеп чыккан гадҽттҽн тыш хҽллҽр һҽм янгыннар ту-
рында халыкка мҽгълҥмат бирҥ һҽм оештыру системасы 3.10.1 рҽсемендҽ, 
29.06.2006 ел, № 386 РФ ГХМ боерыгы нигезендҽ тҽкъдим ителгҽн. 

 
 

Рҽсем 3.1. -Прогно-зируемые һҽм барлыкка килгҽн гадҽттҽн тыш хҽллҽр 
һҽм янгыннар турында халыкка мҽгълҥмат бирҥне оештыру схемасы. 

Рҽсемгҽ кабул ителгҽн кыскартулар: ОД - оператив дежурный; РВ-радио - 
тапшырулар; ТВ - телевидение; ПВ - чыбыклы тапшырулар; УГГ-урам тавышлары 
- рительлҽр; ЦУКС - кризис шартларында идарҽ итҥ ҥзҽге; УИСО - мҽгълҥмат һҽм 
җҽмҽгатьчелек белҽн элемтҽ идарҽсе; ОИПСО-мҽгълҥмат, пропа-ганда һҽм 
җҽмҽгатьчелек белҽн элемтҽ бҥлеклҽре. 

Магистраль торбаҥткҽргечлҽрдҽге авариялҽрдҽ, беренче чиратта, торба 
ҥткҽргечкҽ хезмҽт кҥрсҽтҥче персонал, торак пунктлар, азык-тҿлек ҥткҽргеченҽ 
якын торучы кешелҽр; азык-тҿлек ҥткҽргечлҽре трассасы янында очраклы 
рҽвештҽ калган кешелҽр беренче чиратта хҽбҽрдар булырга тиеш. Калган торак 
пунктларга хҽбҽр итҥ ҿчен продуктҥткҽргечнең дежур диспетчерыннан алынган ин-
формация буенча җирле территориаль хҽбҽр итҥ системасы җҽлеп ителергҽ ти-
еш. 

Хезмҽт кҥрсҽтҥче персоналга хҽбҽр итҥ ҿчен хезмҽт һҽм технологик элем-
тҽне оештыру ҿчен продукт ҥткҽргеч трассасы буенда салынган чыбыклы яки ра-
диорелей элемтҽ линиялҽре кулланыла. Трассадан диспетчерларга ашыгыч 
хҽбҽр итҥ ҿчен хезмҽт кҥрсҽтҥче персоналның радиоэлемтҽ чаралары кулланыла. 
Авария турында беренчел мҽгълҥмат продукт ҥткҽргечнең нормаль эш режимын 
кҥзҽтеп баручы автоматика чаралары буенча дежур диспетчерга килҽ, ҽ аннан соң 
тҿгҽлрҽк мҽгълҥмат линияле хезмҽт кҥрсҽтҥче персоналдан килҽ. 

Озын продуктлар ҥткҽргечендҽ хҽбҽр итҥ системасын тҿзҥ варианты 
3.10.3.1 рҽсемендҽ тҽкъдим ителгҽн. 

 
По территории сельского поселения проходит значительное количество ин-

женерных линейных объектов – линии электропередач различных напряжений, 
газопроводы.  
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В связи с тем, что на территории прохождения инженерных линейных объ-
ектов не предполагается постоянно работающий персонал (предполагается нали-
чие рабочих служб, обслуживающие инженерные сети и сооружения), специаль-
ных стационарных систем оповещения и дополнительных мероприятий по дове-
дению сигналов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (сигналы ГОЧС) 
до лиц, находящихся на рассматриваемой территории, организовывать не требу-
ется.  

Порядок оповещения и действий по сигналам ГОЧС персонала, осуществ-
ляющие периодические обходы инженерных сетей и сооружений, конкретизирует-
ся в инструкции по гражданской обороне организации, обслуживающей инженер-
ные сети и сооружения. 

Оповещение персонала, обслуживающего инженерные сети, необходимо 
осуществить посредством мобильных (перевозимых и переносных) технических 
средств оповещения. 

Наибольшую опасность представляют аварий, возникающие на системах 
газоснабжения. 

Для предупреждения ЧС, снижения вероятности возникновения и локализа-
ции пожара на проектируемом объекте необходимо при обнаружении загазован-
ности или утечки газа по внешним признакам, обнаружившему аварию известить 
аварийно-диспетчерскую службу и до приезда бригады принять меры по преду-
преждению загазованности и недопустимости курения, пользования открытым ог-
нем и электроприборами. 

Доведение сигналов предупреждения о возникновении аварийной ситуации 
до граждан, находящихся в зоне действия поражающих факторов при авариях на 
проектируемом объекте, должна обеспечивать аварийно-диспетчерская служба, 
проводящая работы по локализации и ликвидации аварии совместно с органами 
МЧС РТ  

 
3.10.4. Эвакуация при ЧС природного и техногенного характера 

 
Территория сельского поселения не попадает в зоны возможных разруше-

ний, возможного химического заражения, возможного радиоактивного заражения, 
возможного катастрофического затопления. Населенные пункты не подвержены 
риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений (лесные 
пожары, затопление/подтопление). 

Однако аварии на магистральных газопроводах-отводах, магистральных 
нефтепроводах, продуктапроводах могут приводить к ЧС на территории поселе-
ния. 

 В связи с этим эвакуацию населения рекомендуется предусмотреть экс-
тренную и упреждающую2 из зон возможного поражения при возникновении ЧС. 

Эвакуация и сроки еѐ проведения зависят от масштабов ЧС, численности 
оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и других местных 
условий 

 
3.10.5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
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Янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ буенча чаралар ҥз эченҽ ала: 
1) муниципаль берҽмлекнең янгын куркынычсызлыгын оештыру-хокукый, 

финанс, матди-техник тҽэмин итҥ мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҥ буенча җирле ҥзидарҽ 
органнары вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру.; 

2) янгынга каршы су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларының тиешле торышын 
тҽэмин итҥ, муниципаль милектҽ булган торак һҽм җҽмҽгать биналарының янгын 
куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ чараларын тҿзек хҽлдҽ тоту; 

3) янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча муниципаль 
максатчан программаларны эшлҽҥ һҽм башкаруны оештыру.; 

4) муниципаль берҽмлек территориясендҽ янгыннарны сҥндерҥ һҽм авария-
коткару эшлҽрен ҥткҽрҥ ҿчен кҿч һҽм чаралар җҽлеп итҥ планын эшлҽҥ һҽм аның 
ҥтҽлешен контрольдҽ тоту; 

5) муниципаль берҽмлек территориясендҽ махсус янгынга каршы режим, 
шулай ук гамҽлдҽ булган вакытта янгын куркынычсызлыгының ҿстҽмҽ талҽплҽрен 
билгелҽҥ.; 

6) янгын сҥндерҥ техникасының янгын урынына тоткарлыксыз баруын 
тҽэмин итҥ; 

7) янгын турында халыкка элемтҽ һҽм хҽбҽр итҥне тҽэмин итҥ; 
8) халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына ҿйрҽтҥне оештыру һҽм ян-

гын куркынычсызлыгы ҿлкҽсендҽ пропагандалау, янгын-техник белемнҽрне тара-
туга ярдҽм итҥ.; 

9) гражданнарның һҽм оешмаларның янгын саклавында катнашуына, шул 
исҽптҽн янгыннарга каршы кҿрҽштҽ катнашуына социаль һҽм икътисадый стимул 
бирҥ. 

Гражданнарның һҽм юридик затларның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль милекнең 
тормышын, мҿлкҽтен янгын куркынычсызлыгы талҽплҽре турында Техник регла-
мент «Федераль законы кабул ителде, ул янгын куркынычсызлыгы ҿлкҽсендҽ тех-
ник җайга салуның тҿп нигезлҽмҽлҽрен билгели һҽм саклау объектларына (про-
дукциягҽ), шул исҽптҽн биналарга, корылмаларга һҽм корылмаларга, сҽнҽгать 
объектларына, янгын-техник продукциягҽ һҽм гомуми билгелҽнештҽге продукция-
гҽ янгын куркынычсызлыгы талҽплҽрен билгели. 

Кешелҽрне һҽм мҿлкҽтне янгынның куркыныч факторлары йогынтысыннан 
саклау һҽм (яки) аларның йогынтысын чиклҽҥ тҥбҽндҽге ысулларның берсе белҽн 
тҽэмин ителҽ: 

1) учактан читтҽ янгын таралуны чикли торган кҥлҽм-планлаштыру карарла-
рын һҽм чараларны куллану;; 

2) янгын вакытында кешелҽрне куркынычсыз эвакуациялҽҥ талҽплҽрен 
канҽгатьлҽндерҥче Эвакуация юлларын урнаштыру; 

3) янгынны ачыклау системаларын (янгын сигнализациясе җайланмалары 
һҽм системалары), янгын вакытында кешелҽрне эвакуациялҽҥ белҽн идарҽ итҥ 
һҽм хҽбҽр итҥ системаларын урнаштыру; 

4) куркыныч янгын факторлары тҽэсиреннҽн кешелҽрне кҥмҽк саклау си-
стемаларын (шул исҽптҽн су астына каршы) һҽм шҽхси саклану чараларын кулла-
ну.; 

5) янгын куркынычсызлыгы класслары һҽм биналар, корылмалар һҽм ко-
рылмалар янгын куркынычы классына туры килҽ торган тҿп тҿзелеш конструкци-
ялҽрен куллану, шулай ук эвакуация юлларында тҿзелеш конструкциялҽренең 
ҿске катламнарының (бизҽклҽҥ, тышлау һҽм ут белҽн саклау чараларының) янгын 
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куркынычлыгы талҽп ителгҽн дҽрҽҗҽсенҽ һҽм конструктив янгын куркынычлыгы 
классына туры килҽ торган тҿп тҿзелеш конструкциялҽрен куллану.; 

6) тҿзелеш конструкциялҽренең ут куелу чиклҽрен арттыру ҿчен уттан 
саклаучы составлар (шул исҽптҽн антипиреннар һҽм уттан саклаучы буяулар) һҽм 
тҿзелеш материаллары (тышлыклар) куллану; 

7) янгын куркынычы булган сыеклыклар һҽм аппаратурадан янучы газларны 
авария хҽлендҽге торактан кҥчерҥ; 

8) шартлау белҽн каршы саклау системаларын технологик җиһазлауда җай-
ланма; 

9) беренчел янгын сҥндерҥ чараларын куллану; 
10) янгын сҥндерҥ автомат җайланмаларын куллану; 
11) янгын саклау бҥлекчҽлҽре эшчҽнлеген оештыру. 
Махсус янгынга каршы режим гамҽлдҽ булган чорда Россия Федерациясе 

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары 
һҽм янгын куркынычсызлыгы буенча муниципаль хокук актлары белҽн янгын 
куркынычсызлыгының ҿстҽмҽ талҽплҽре билгелҽнҽ, шул исҽптҽн халыкны торак 
пункт чиклҽреннҽн тыш янгыннарны бетерҥ ҿчен җҽлеп итҥне, гражданнарның ур-
маннарга йҿрҥен тыюны, ҿстҽмҽ чаралар кҥрҥне кҥздҽ тота, торак пунктлар 
чиклҽреннҽн тыш урман һҽм башка янгыннарның таралуына комачаулаучы (торак 
пункт чиклҽре буенча янгынга каршы ҿзеклеклҽрне арттыру, янгынга каршы мине-
раллаштырылган полосалар булдыру һҽм мондый чаралар). 

Авыл җирлегендҽ ирекле янгын сагы, 3.10.5.1 таблицасы бар. 
 
 
 

Янгын сагы бҥленешенең 
исеме-пост, ведомство 

каршында-тиешле 
Урнашу урыны 

Исҽплҽгҽндҽ/резервта 
янгын техникасы тибы 

"Рҽхимово"АХП ҖЧҖ 
ДПК. Рҽхимова 

Болын-Балыкчы авылы АЦ-40 ЗИЛ (131) 

 
Генераль планда Яңа янгын куркынычсызлыгы объектлары тҿзҥ каралма-

ган.  
Авыл җирлеге торак пунктлары арасында (Болын-Балыкчы авылыннан алып 

Кормаш авылына кадҽр – 4,4 км, Болын-Балыкчы авылыннан алып рус Индыр-
чысына кадҽр – 4,28 км) һҽм автомобиль юллары №123 «янгын куркынычсызлыгы 
талҽплҽре турында Техник регламент»талҽплҽренҽ туры китереп, беренче янгын 
бҥлекчҽлҽрнең килҥ вакытын (20 минут) тҽэмин итҽлҽр. 

Янгынга каршы су белҽн тҽэмин итҥ чыганагы булган сулыкларга һҽм янгын 
сҥндерҥ ҿчен кулланылырга мҿмкин булган башка корылмаларга янгын сҥндерҥ 
автомобильлҽрен бору ҿчен мҽйданчыклар булган подъездларны, аларны 
урнаштыру һҽм су алуны кҥздҽ тотарга кирҽк. 2012 елның 10 июлендҽге 117-ФЗ 
номерлы Федераль закон нигезендҽ мондый мҽйданчыклар 12x12 метрдан да ким 
булмаска тиеш. 

 
Гомуми тҽкъдимнҽр (нҽтиҗҽлҽр) 
Гадҽттҽн тыш хҽллҽр буенча билгелҽнгҽн зоналарда тҿзелешлҽрне про-

ектлаганда норматив талҽплҽрне ҥтҽҥ гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килҥне 
мҿмкин кадҽр киметергҽ, ҽ гадҽттҽн тыш хҽл килеп чыкканда китерелгҽн зыянны 
максималь киметергҽ һҽм кешелҽр югалтуларын, гадҽттҽн тыш хҽллҽр 
нҽтиҗҽлҽрен бетерҥгҽ киткҽн чыгымнарны киметергҽ мҿмкинлек бирҽчҽк. 
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ФАЙДАЛАНЫЛГАН ҼДҼБИЯТ ИСЕМЛЕГЕ 

Норматив-хокукый актлар 

 

1. Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы, 29.12.2004 ел.  

№ 190-ФЗ Федераль закон. 

2. Россия Федерациясе Җир кодексы 25.10.2001 ел, № 136-ФЗ. 

3. Су кодексы № 74-ФЗ 3.06.2006 ел. 

4. Урман кодексы, 4.12.2006 ел, №200-ФЗ. 

5. Граждан кодексы, 30.11.1994 г. №51-ФЗ. 

6. «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми прин-
циплары турында»2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон. 

7. «Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектлары (та-
рих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽре) турында»2002 елның 25 июнендҽге 73-ФЗ номер-
лы Федераль закон. 

8. «Җир кишҽрлеклҽрен бер категориядҽн икенчесенҽ кҥчерҥ турын-
да»21.12.2004 ел, №172-ФЗ Федераль закон. 

9. «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль милекне хосусыйлаштыру турын-
да»21.12.2001 ел, № 178-ФЗ Федераль закон. 

10. Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «социаль нормативлар һҽм нор-
малар турында» 1996 елның 3 июлендҽге 1063-р номерлы кҥрсҽтмҽсе (2001 ел-
ның 14 июлендҽге, 2007 елның 13 июлендҽге ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр белҽн). 

11. «2019 елга кадҽр иҗтимагый инфраструктура, социаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥлҽр белҽн тҽэмин ителешнең социаль гарантиялҽре дҽрҽҗҽсен билгелҽҥ 
турында»2009 елның 26 гыйнварындагы 42 номерлы ТР Министрлар кабинеты ка-
рары 

12. «Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥнең тҿбҽк системасын модернизациялҽҥ 
буенча чаралар ҥткҽрҥгҽ акчаларны объектлап бҥлҥ»Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 2013 елның 30 сентябрендҽге 1862-р номерлы 
кҥрсҽтмҽсе. 

13.  «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында»2004 елның 
28 июлендҽге 45-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы законы. 

14. «Апас муниципаль районы «муниципаль берҽмлегенең һҽм аның со-
ставындагы муниципаль берҽмлеклҽрнең территориялҽре чиклҽрен билгелҽҥ һҽм 
аларның статусы турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 15-ТРЗ номерлы Та-
тарстан Республикасы законы. 

15. «Татарстан Республикасы Җир кодексына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турын-
да»2011 елның 18 ноябрендҽге 90-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы. 

16. СНиП 2.07.01-89* «Шҽһҽр Тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен 
планлаштыру һҽм тҿзҥ»темасына семинар-киңҽшмҽ узды. 

17.  СП кагыйдҽлҽр җыелмасы 42.13330.2016 " СНиП 2.07.01-89*. Шуннан 
соң-сайланыла. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ»темасына 
семинар-киңҽшмҽ узды. 



 73 

18. Татарстан Республикасының шҽһҽр тҿзелешен проектлауның рес-
публика нормативлары (РТВ. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
"Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының" Татарстан Республикасы 
территориясендҽ ваклап сату базарларын оештыру планын раслау турында "2007 
ел, 19 июль, 311 нче карары белҽн расланган Татарстан Республикасы террито-
риясендҽ ваклап сату базарларын оештыру планына ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында" 
2013 ел, 25 декабрь, 1052 нче карары 

19. СанПиН 2.4.1.3049-13 "мҽктҽпкҽчҽ оешмаларда эш режимын оешты-
руга, карап тотуга һҽм оештыруга карата санитар-эпидемиологик талҽплҽр" (утв. 
2013 елның 15 маендагы 26 номерлы карар белҽн ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр 
белҽн 20.07.2015 ел, 27.08.2015 ел). 

20. СанПиН 2.4.2821-10 " гомуми белем бирҥ учреждениелҽрендҽ белем 
бирҥ шартларына һҽм оешмаларына карата санитар-эпидемиологик талҽплҽр» 
(РТВ. 2010 елның 29 декабрендҽге 189 номерлы карары, ҥзгҽрешлҽр һҽм 
ҿстҽмҽлҽр белҽн 29.05.2011, 25.12.2013 ел, 24.11.2015 ел). 

21. СанПиН 2.4.4.3172-14» балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥ оешмаларының 
эш режимын оештыруга, карап тотуга һҽм оештыруга карата санитар-
эпидемиологик талҽплҽр " (утв. (4.07.2014 ел, №41 карары белҽн кертелгҽн). 

22. СанПиН 2.1.3.2630-10» медицина эшчҽнлеген башкаручы оешмалар-
га карата санитар-эпидемиологик талҽплҽр " (РТВ. 2016 елның 4 мартындагы, 
2016 елның 10 июнендҽге ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр белҽн №58 карары белҽн). 

23. «Газ тарату системалары»СНиП 42-01-2002.  

24. 42-101-2003 «металл һҽм полиэтилен торбалардан проектлау һҽм 
тҿзҥ буенча Гомуми нигезлҽмҽлҽр»СП. 

25. СНиП 3.05.02-88 " газ белҽн тҽэмин итҥ» (басма. 1995 ел.). 

26. СНиП 23-01-99»Тҿзелеш климаты". 

27. Чана 2.2.1/2.1.1.1200-03 » предприятиелҽрнең, корылмаларның һҽм 
башка объектларның санитар-саклау зоналары һҽм санитар классификациясе " 
(РТВ. РФ Баш дҽҥлҽт санитар табибының 2007 елның 25 сентябрендҽге 74 но-
мерлы карары (2008 елның 10 апрелендҽге, 2009 елның 6 октябрендҽге, 2010 ел-
ның 9 сентябрендҽге, 2014 елның 25 апрелендҽге ҥзгҽрешлҽре белҽн). 

28. ГОСТ 153-39.3-051-2003 " тҿп нигезлҽмҽлҽр. Газ бҥлҥ челтҽрлҽре 
һҽм биналарның газ җиһазлары». 

29. ПБ 12-529-03 "газ бҥлҥ һҽм га-куллану системаларының куркы-
нычсызлык кагыйдҽлҽре". 

30. СНиП 2.04.02-84 «Су Белҽн Тҽэмин Итҥ. Тышкы челтҽрлҽр һҽм ко-
рылмалар»халыкара конференциясе узачак. 

31. СНиП 2.04.01-85»эчке суҥткҽргеч һҽм биналарны канализация". 

32. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Тышкы челтҽрлҽр һҽм корылма-
лар»халыкара конференциясе узачак. 

33. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен су белҽн тҽэмин итҥ һҽм канализация 
буенча кулланма (СНиП 2.07.01-89).  

34. СНиП 41-02-2003»җылылык челтҽрлҽре". 

35. РД 34.20.185-94 «шҽһҽр электр челтҽрлҽрен проектлау буенча Ин-
струкция»РД 34.20.185-94. 



 74 

36. 153-34.48.519-2002 " 0.4-35 кВ кҿчҽнешле һава электр линиялҽрендҽ 
җепселле-оптик элемтҽ линиялҽрен проектлау, тҿзҥ һҽм экс-платациялҽҥ ка-
гыйдҽлҽре. 

37. Шҽһҽр һҽм бистҽ электр челтҽрлҽрен проектлаштыру буенча кул-
ланма (ВСН 97-83). 

 

 

Федераль программалар 

1. Россия Федерациясе Президентының 2017 елның 13 маендагы 208 
номерлы Указы белҽн расланган 2030 елга кадҽрге пе-риодка Россия Федераци-
ясенең икътисадый иминлек стратегиясе. 

 

Республика программалары 

1. Татарстан Республикасы законына 17 нче июнь 2015 ел, №40-ТРЗ 

»2030 елга кадҽр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый ҥстерҥ 
стратегиясен раслау турында". 

2. «2030 елга кадҽр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый 
ҥстерҥ стратегиясен гамҽлгҽ ашыру чаралары планын раслау турында»Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 елның 25 сентябрендҽге 707 но-
мерлы карары. 

3. «2020 елга кадҽр һҽм 2030 елга кадҽрге чорга кластерлы якын килҥ 
нигезендҽ Татарстан Республикасы Җитештерҥ кҿчлҽрен ҥстерҥ һҽм урнаштыру» 
программасы (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 22.10.2008 ел, 
№763 карары белҽн расланган) 

4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 23 
декабрендҽге 1023 номерлы карары белҽн расланган «2014-2020 елларга Татар-
стан Республикасы гражданнарына социаль ярдҽм кҥрсҽтҥ» дҽҥлҽт программасы 
(2017 елның 26 июнендҽге ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр белҽн). 

5. Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исҽбеннҽн капиталь ре-
монтланырга тиешле ресурс ҥзҽклҽренең Татарстан Республикасы Эш 
бирҥчелҽренең кадрлар ихтыяҗын канҽгатьлҽндерҥ ҿчен тҿзелҽ торган Исемлеге 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 21 декабрендҽге 
3053-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган. 

6. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 7 но-
ябрендҽге 2567-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган биналары Татарстан 
Республикасы бюджеты акчалары исҽбеннҽн капиталь ремонтланырга тиешле 
социаль хезмҽт кҥрсҽтҥ учреждениелҽре исемлеге 

7. 2017 елда Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 
елның 2 декабрендҽге 2781-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган капиталь ре-
монт, реконструкция һҽм объектларны тҿзҥ ҿчен Татарстан Республикасының ба-
лалар сҽламҽтлҽндерҥ лагерьлары исемлеге. 

8. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 6 де-
кабрендҽге 2808-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган 2017 елда Татарстан 
Республикасы торак пунктларында тҿзҥ планлаштырыла торган җиһаз, инвентарь 
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һҽм җиһазлы универсаль спорт мҽйданчыклары һҽм блоклы модульле чаңгы ба-
залары Исемлеге 

9. «2017 елга Татарстан Республикасында гражданнарны торак белҽн 
тҽэмин итҥдҽ дҽҥлҽт ярдҽме» программасы кысаларында Татарстан Республика-
сы Министрлар Кабинетының 2017 елның 25 гыйнварындагы 24 номерлы карары 
белҽн расланган Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дҽҥлҽт торак 
фондының инвестиция программасы 

10. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 30 
декабрендҽге 3194-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган 2017 елда Татарстан 
Республикасы муниципаль берҽмлеклҽренең торак пунктларында капиталь ре-
монт ҥткҽрелергҽ тиешле мҽдҽни билгелҽнештҽге объектлар исемлеге 

11.  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 30 
декабрендҽге 3242-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган 2017 елда Татарстан 
Республикасы муниципаль берҽмлеклҽренең торак пунктларында тҿзелергҽ ти-
ешле мҽдҽни билгелҽнештҽге объектлар исемлеге 

12.  2017 елда капиталь ремонт һҽм матди базаны ныгытырга тиешле 
яшҥсмерлҽр клублары исемлеге Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты-
ның 2016 елның 28 октябрендҽге 2507-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган. 

13.  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 16 
декабрендҽге 2959-р номерлы боерыгы белҽн расланган (2017 елның 25 гыйнва-
рындагы ҥзгҽрешлҽр белҽн) 2017 елда Татарстан Республикасы бюджеты акча-
лары исҽбеннҽн капиталь ремонт ясалырга тиешле гомуми белем бирҥ оешмала-
ры исемлеге. 

14.  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 16 
декабрендҽге 2959-р номерлы боерыгы белҽн расланган (2017 елның 25 гыйнва-
рындагы ҥзгҽрешлҽр белҽн) биналары капиталь ремонтланырга тиешле 
мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ оешмалары исемлеге. 

15.  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 30 
декабрендҽге 3199-р номерлы боерыгы белҽн расланган 2017 елда Татарстан 
Республикасы Муниципаль берҽмлеклҽре җирлеклҽре башкарма комитетларының 
(советларының) биналарын (биналарын) тҿзҥ һҽм капиталь ремонтлау чараларын 
гамҽлгҽ ашыруга акча чараларын бҥлҥ (Татарстан Республикасы Министрлар Ка-
бинетының 2016 елның 30 декабрендҽге 3199-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн 
расланган). 

16.  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 21 
ноябрендҽге 2696-р номерлы боерыгы белҽн расланган 2017 елда капиталь ре-
монт ҥткҽрелергҽ тиешле Татарстан Республикасы муниципаль архивлары бина-
лары Исемлеге 

17.  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 6 
декабрендҽге 2844-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган Татарстан Республи-
касы муниципаль районнарында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
Баш ветеринария идарҽсенең ведомство буйсынуындагы учреждениелҽр-2017 
елда капиталь ремонт ҥткҽрелергҽ тиешле биналар исемлеге. 

18.  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 20 
декабрендҽге 3017-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган 2017 елда 100 башка 
исҽплҽнгҽн сыер абзарлары Исемлеге. 
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19.  2017 елда Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 
елның 9 декабрендҽге 2878-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган яшелчҽчелек 
саклагычлары Исемлеге. 

20.  2017 елда Татарстан Республикасы муниципаль берҽмлеклҽрендҽ 
җҽмҽгать киңлеклҽрен ҥстерҥ чараларын гамҽлгҽ ашыруга Татарстан Республика-
сы Министрлар Кабинетының 2016 елның 30 декабрендҽге 3206-р номерлы 
кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган акча чараларын бҥлҥ. 

 

Муниципаль программалар 
1. 2016-2021 елларга һҽм 2030 елга кадҽрге план чорына Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районының социаль-икътисадый ҥсеше стратеги-
ясе (стратегиясе) 

2. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Болын-Балыкчы 
авыл җирлегенең 2017-2021 елларга һҽм 2030 елга кадҽрге чорга социаль-
икътисадый ҥсеш планы. 

 
Башка ҽдҽбият 

1. Татарстан Республикасы тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽре җыентыгы. 
- Т. I.-Ад-министратив районнар. – Казан: "Мастер Лайн» нҽшрияты, 1999. – 460 с. 

2. Татарстан Республикасы Муниципаль берҽмлеклҽре торак пунктла-
рында булган мҽдҽният һҽм сҽнгать объектлары исемлеге, Татарстан Республи-
касы мҽдҽни мирас объектларының исемлеге, 12.04.2014 ел, Татарстан Респуб-
ликасы Мҽдҽният министрлыгы тарафыннан куелган Татарстан Республикасы 
мҽдҽни мирас объектының билгелҽре булган объектлар исемлеге 

3. Татарстан Республикасында Тарихи һҽм мҽдҽният ядкярлҽрен 
ҿйрҽнҥ, саклау, реставрациялҽҥ һҽм куллану: мҽгълҥмат җыентыгы. Вып. 2-3. Та-
рих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽре. Тарихи-мҽдҽни территориялҽр. Тарихи шҽһҽрлҽр. 
– Казан:» Карпол", 2001. – 335 с. 

Фонд материаллары 
1. Апас муниципаль районы Болын-Балыкчы авыл җирлеге администрациясе та-

рафыннан бирелгҽн анкета мҽгълҥматлары 
2.Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 21.02.2011 ел, № 134 кара-
ры белҽн расланган Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру 
схемасы (Министрлар Кабинетының 2017 елның 15 августындагы 577 номерлы 
карары редакциясендҽ). 
3.Апас муниципаль районы Советының 2014 елның 7 ноябрендҽге 227 номерлы 
карары белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының 
территориаль планлаштыру схемасы 
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Татарстан Республикасы тҿзелеш, архитектура һҽм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгы 
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт унитар предприятиесе 

Тҿп территориаль проект-тикшеренҥ эшлҽре, 
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2.1. Табигать шартлары һәм ресурслары 

2.1.1 1.1. Рельеф һәм геоморфология 
Геоморфологик яктан Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясе Идел буе 

калкулыгында урнашкан, аның рельефы эрозион-денудацион тигезлҽҥ ҿслегеннҽн 
гыйбарҽт. 

Минималь рельеф билгелҽре җирлекнең кҿнчыгыш ҿлешендҽ - Зҿя елгасы 
киселеше, иң кҥбе кҿнбатыш ҿлешендҽ билгелҽнҽ. 

Җирлек территориясенең гомуми озынлыгы авыл җирлеге территориясе 
буенча агучы Зҿя елгасы ягына юнҽлдерелгҽн һҽм 1-2% тҽшкил итҽ, елга 
ҥзҽннҽрендҽ уклоннар 10-20 % ка җитҽ. Вак елга ҥзҽннҽре калкулыклары симмет-
рич һҽм якынча бер ҥк тҿрле текстка ия (географик характеристика..., 1972). 

Авыл җирлегенең ҿслеге елга ҥзҽнендҽ ачылучы чокырларны һҽм балкалар-
ны кҥпмедер дҽрҽҗҽдҽ катлауландыра. 

 
1.3.2 1.2. Геологик тӛзелеш 

Карала торган тирҽнлеккҽ караган, проектлау һҽм тҿзҥ шартларына да, ин-
женерлык корылмаларын эксплуатациялҽҥгҽ дҽ тҽэсир итҽ торган геологик тҿзе-
лештҽ Пермь, неоген һҽм чирек катламнары катнаша.  

Югары бҥлек Казан һҽм татар ярусларын ҥз эченҽ ала. Казан ярусы тҥбҽн 
Казан кҥтҽрелеше катламының 105 метрга кадҽрге тҥбҽн һҽм югары кҥтҽрелеш 
катламнары белҽн тҽкъдим ителгҽн, нигездҽ, карбонат токымнары – извест-
няклар, балчык, мергель, доломитлар, гипслар. 

Татар ярусы Уржум сериясе (тҥбҽн подъярус), Котельническая һҽм Нократ 
сериясе (югары подъярус) белҽн тҽкъдим ителгҽн. Кичектерҥнең литологик соста-
вы буенча бик чуар, ҿстҽвенҽ, чуар буялган балчыклар кҥп. Шулай ук татар ярус 
мергели, нечкҽ катламлы известняклар, доломитлар, комлыклар тҿзелеш матери-
алы буларак хезмҽт итҽ ала. 

Дҥртенчел катламнар елга террасларын формалаштыра һҽм заманча су 
бҥлҥ ҥрлҽре һҽм су бҥлҥ бҥлеклҽрендҽ киң таралган. Дҥртлек комплекслары, ни-
гездҽ, аллювиаль, элювиаль – делювиаль һҽм элювиаль генезисның континен-
таль утырымнары белҽн тҽкъдим ителгҽн. 

 
 

1.3.2 1.3. Тектоника һәм сейсмичность 
Тҿбҽк-тектоник планда авыл җирлеге территориясе Токмовский сводының 

Кҿнчыгыш Авылы Казан-Киров урамы белҽн урнашкан. 
СП буенча 14.13330.2014 " СНиП 11-7-81*. Сейсми-ческ районнарында 

тҿзелеш» җирлек территориясе, уртача грунт шартлары ҿчен, сейсмичлыкның 6 
баллы зонасында (В картасы). Карала торган территориядҽ тҿзелеш эшлҽре 
тҿзелеш материалларының һҽм тҿзелеш эшлҽренең сыйфатына карата югары 
талҽплҽрне исҽпкҽ алмыйча алып барылырга мҿмкин. 

 
1.3.2 1.4. Файдалы казылмалар 

Карала торган территория, 2016 елның 18 июленнҽн алып 01 июненҽ кадҽр 
ТАТ 052259 НР лицензиясе нигезендҽ, углеводород чималы ятмаларын эзлҽҥ һҽм 
бҽялҽҥне ҥз эченҽ алган геологик ҿйрҽнҥ ҿчен, «Татнефть» ГАҖ бҥлеп биргҽн 
Җир асты байлыкларының Апас участогы чиклҽрендҽ урнашкан. 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы матери-
аллары буенча Апас муниципаль район Советының 2014 елның 7 ноябрендҽге 
227 номерлы карары белҽн Болын-Балыкчы авылыннан кҿньяк-кҿнбатышка таба 1 
км ераклыкта ком чыгару буенча (Зҿя ком чыгару урыны), элек «Строймар-
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кет»ҖЧҖ тарафыннан эшлҽнҽ торган гамҽлдҽге булмаган карьер урнашкан. 
Тҿзелеш комына ихтыяҗ аз булу сҽбҽпле, 2011 елда Зҿя ятмасыннан файдала-
нучылар һҽм җитештерелҽ торган чималның рентабельлелеге аркасында җир 
асты байлыкларыннан файдалану хокукы туктатылды. ТР ЭТБМның 21.11.2003 
ел, № 103 беркетмҽ белҽн расланган чимал запаслары 235 мең м3 тҽшкил иткҽн. 
2004-2010 елларда карьерада 19,66 мең м3 чимал чыгарылган. 2011 елның 1 
гыйнварына С1 категориясе буенча запаслар калдыгы 215,34 мең м3 тҽшкил 
иткҽн. 

Алга таба, Татарстан Экология һҽм табигый байлыклар министрлыгы 
белешмҽлҽре буенча, Зҿя яткылыгыннан файдалану хокукына лицензиялҽр ком 
бирелмҽде, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 29.02.2012 № 171 
карары белҽн нефть чыгаруга хҽбҽрнамҽлҽр теркҽлмҽде. 

Авыл җирлеге территориясе ҿлешчҽ Зҿя тҿче җир асты сулары чыганагының 
Бий һҽм Мурзинский участоклары чиклҽренҽ керҽ, аның запаслары ТКЗНЫҢ 
16.08.2017 ел, №20/2007 беркетмҽсе белҽн расланган, с2 һҽм елга категориялҽре 
буенча 42,2 мең м3/тҽҥлек кҥлҽмендҽ расланган. 

 
 

1.3.2 1.5. Гидрогеологик шартлар 
Гидрогеологик яктан авыл җирлеге территориясе Идел-Сурск артезиан бас-

сейнының тҿньяк ҿлешендҽ урнашкан. Кисемнең гидростратиграфик бҥленеше 
Россиянең дҽҥлҽт гидрогеологик картасының Урта-Идел сериясендҽге җыелма 
легендасы нигезендҽ, территория тҿзелешенең геологик-структур ҥзенчҽлеклҽрен 
исҽпкҽ алып, 1:200 000. Тҿче һҽм аз тозлы җир асты сулары таралу чиклҽрендҽ 
тҥбҽндҽге гидростратиграфия бҥлекчҽлҽре бҥлеп бирелгҽн:  

Локально водоупорный неоген-дҥртенче аллювиальный комплексы (N-Q); 
Уржумның аз сулы була торган терриген комплексы (P2ur). 
Барлык гидростратиграфия бҥлекчҽлҽре актив су алмашу зонасында 

урнашкан. Җир асты агымнары хҽрҽкҽте Зҿя елгасының дреннирующие 
йогынтысы белҽн контрольдҽ тотыла, су китерҥ системасының бердҽм җир асты 
агымы кҿньяк-кҿнчыгышка - Идел елгасына (Куйбышев сусаклагычы) юнҽлдерел-
гҽн. 

Локально водоупорный неоген-дҥртенче аллювиальный комплексы (N-Q) 
Су китерҥ комплексы ррның хҽзерге һҽм борынгы ҥзҽннҽренең аллювиаль 

утырмалары белҽн урнашкан. Зҿя, Кҥлмҽ. Комплексның су сыйдырышлылыгы 12-
67 м. тҽшкил итҽ. Шулай ук балчык, суглинка, супеси, алевритлар да бар. 

Палеодолинның аллювиаль катламнары ике тҿрле кисем: Зҿя һҽм Олема па-
леодолинының кҥчҽр зонасында комлы һҽм борт ҿлешлҽрендҽ ком-Балчыклы. 
Кварцевые вак-тҿяк, урта-кҥкертле белҽн включениями һҽм катламнары гравия, 
гальки нигезендҽ аллювия. Бу типтагы балчык катламнары аз кҿчле һҽм, нигездҽ, 
калынлыкның ҿске ҿлешенҽ туры китерелгҽн. Аларның егҽрлеклҽре 20,0 м.дан 
артмый, алар палео-Свияга һҽм Улемаларның прибор ҿлешлҽрендҽ киселгҽн, 
алеврит, нечкҽ катламлы, алеврит, ком катламнары булган известьле балчык. Бу 
глиннар нигезендҽ, балчык-галеч катламы балчык тутыргычта ята, егҽрлеге 6,0 м. 
дан да артмаган. 

Су горизонта безнапорные яки субнапорные. Җир асты сулары дҽрҽҗҽсе 58-
100 М абсолют билгедҽ билгелҽнҽ.  

Комплексның туклану атмосфералы явым-тҿшемнҽрне инфильтациялҽҥ, 
шулай ук тҥбҽн ятучы горизонтлардан су агу хисабына башкарыла. Бушату 
эшлҽре елгаларга, террас – Чишмҽ агымы калкулыгында бара. Суның химик со-
ставы буенча шактый бер типлы-гидрокарбонат магний-кальций, натрий яки кати-
он составы буенча 0,3-0,7 г/л минерализация белҽн катнаш һҽм 8 мг-экв/л.дан 
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артмаган локаль участокларда җир асты сулары составына аз тозлы (асылмалы) 
су агымы йогынты ясый. Шулай итеп, югары Казан катламнарындагы җир асты су-
лары белҽн гидравлик элемтҽ участокларында комплекс суларын минерализаци-
ялҽҥ 1,0-1,5 гектарга кадҽр арта.  

Плица утырмаларының җир асты сулары ҥзҽклҽштерелгҽн хуҗалык-эчҽ тор-
ган су белҽн тҽэмин итҥне оештыру ҿчен тҿп перспектив чыганак булып тора.  

Комплексның су хуҗалыгы шартларында кое, скважиналар аша шҽхси 
хуҗалык-эчҽр су белҽн тҽэмин итҥ ҿчен кулланыла. 

 
Уржумның аз сулы була торган терриген комплексы (P2ur) 
Пермь системасының Тҥбҽн Татар подъярусы Уржум сериясенең югары под-

сериясенҽ багышлана. Планда һҽм киселешендҽ токымнарның югары ҥзгҽрҥчҽн-
леге белҽн характерлана торган яр буе-континенталь фация берҽмлеклҽре тара-
фыннан тҽкъдим ителгҽн. Бу ярыклар известняклар, песчаниклар, алевролитлар, 
мергель катламнары белҽн балчык. Комплекс сулары ярык-катлаулы, эремчексез.  

Комплексның киселеше ритмик тҿзелеш белҽн характерлана. Ритм нигезендҽ 
тигез булмаган балчык һҽм егҽрлек буенча тҿрле (0,5-2,3 м, сирҽк 5,0 м) ком-
лыклар яталар. Кисем буенча ҿскҽ алар мергель, известняк, кайчагында комлык 
катламнарын ҥз эченҽ алган балчык-алевролит токымнары белҽн алмаштырыла. 
Шул ук вакытта югары ҿлешендҽ карбонат токымнары роле зур ҽһҽмияткҽ ия. 
Аларның куҽте 5,5 дҽн 15,4 м га кадҽр.  

Су сыйдыра торган токымнарның литологик составының кҥптҿрлелеге һҽм 
яту шартларының ҥзенчҽлеге комплексның мҽйданы буенча да, кисемендҽ дҽ су 
кҥп булуына бҽйле. Су сыйдыра торган токымнарның иң яхшы фильтрацион 
ҥзлеклҽре булган участоклар, нигездҽ, елга ҥзҽннҽре һҽм аларның авышлык зо-
налары һҽм блок структураларының җҿй зоналары белҽн планга туры килҽ торган 
авыл җирлеклҽре кишҽрлеклҽренҽ багышланган. Р. Р. ҥзҽннҽрендҽ су салымы 
югары булган мҽйдан буенча иң чыдам участоклар ачыкланды. Аллювий турыдан 
- туры югары карбонат пачкасының известнякларына һҽм мергельлҽренҽ кертел-
гҽн зҿялҽр һҽм Олҽмалар яки чагыштырмача зур булмаган тирҽнлектҽ 5,0 дҽн 
42,0 м га кадҽр су сыйдыручы токымлы мҽйданнарга туры китерелгҽн. Скважина-
ларның дебитлары 2,0 дҽн 5,5 л/с га кадҽр, 1,0 дҽн 10 м га кадҽр кимҥ, Ҥзҽннең 
ҿстендҽ 0,3 дҽн 3,0 л/с га кадҽр чагыштырма дебитлар. Югары Уржум извест-
някларыннан кҥпбитлы чишмҽлҽр нечектоник блокларның бҽйлҽнеш зоналарына 
тоташтыручы олемалар кҥзҽтелҽ.  

Комплексның химия составын ҥзгҽртҥ һҽм җир асты суларын минераллашты-
ру характеры яту шартлары, су сыйдыра торган токымнарның литоло-фациаль со-
ставы һҽм территориянең структур-тектоник ҥзенчҽлеклҽре белҽн бҽйле. Гидро-
карбонат, сирҽгрҽк хлорид-гидрокарбонатлы, минерализацияле катионнар буенча 
0,4-0,8 г/л, сирҽгрҽк 1,0 г/лдан артык су составы.  

Комплексның җир асты сулары хуҗалык-эчҽ торган су белҽн тҽэмин итҥ ҿчен 
киң кулланыла. 

 
 

1.3.2 1.6. Ӛслек сулары 
 
Болын-Балыкчы авыл җирлеге гидрография челтҽре Свияга, Бия һҽм башка 

елгалар белҽн тҽкъдим ителгҽн.  
 
Зҿя елгасының озынлыгы 377,4 км (Татарстан Республикасы чиклҽрендҽ-

161,2 км, Апас муниципаль районы чиклҽрендҽ-152,6 км).  
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Елга бик кҥп кушылдыклар (79) белҽн характерлана, аларның 10 – сы 40-165 
км озынлыкка ия, 0,28-0,33 км/км2 сыешлы елга челтҽрен тҽшкил итҽ.  

Елга многоводна, кушылдыклар кҿйлҽнгҽн. Елганың катнаш, кҥбесенчҽ кар 
белҽн туклануы (52 % ка кадҽр). Гидрологик режим югары ташу һҽм озын ара 
белҽн характерлана. Бҥленеш сток эчендҽ ел тигез тҥгел. Еллык уртача кҥлҽме 
50-150 мм, 46-64 мм язгы ташу чорына туры килҽ, аның озынлыгы 26 кҿнгҽ якын. 
Язгы боз йҿрҥ еш кына елганың текҽ борылышларына тыгылып бара. Кайчагында 
пойма бозның тҿп массасы узуга караганда иртҽрҽк җылытыла. Ул чакта боз тоту 
белҽн дҽ бара, кайвакыт умельдҽ туктый һҽм шунда ук эри. Межень тотрыклы 
(Тамакта 13,7 м3/сек). Җир асты туклану модульлҽре 0,5 – 5,0-10,0 л/сек км2 (тҿп 
ҥзҽн буйлап). Кышкы чор ҿчен озакка сузылган (140 кҿн) тотрыклы боз катыру хас 
(боз калынлыгы 90 -95 см). Грунт сулары чыгу урыннарында тотрыклы боз катла-
мы булмый. 

Бия елгасы-Зҿя елгасының сул як кушылдыгы, аңа 49 км ераклыкта коя.  
Калган елгалар кече елгаларга карый, алар ҿчен 26-28 кҿн дҽвамында язгы 

ташуның югары булуы хас. Бу чорда аларның еллык агынтысы 60% тан артык 
килҽ. Җҽй һҽм кҿз айларында яңгыр явып киткҽннҽн соң язгы ташулар югары 
тҥгел. Кҿз ахырына суның тотрыклы тҥбҽн дҽрҽҗҽсе – кҿзге-кышкы аралар бил-
гелҽнҽ. Ноябрьнең икенче декадасында боз кату билгелҽнҽ, аның озынлыгы урта-
ча 130 – 155 кҿн тҽшкил итҽ. 

Елганың туклану чыганаклары буенча кҥбесенчҽ кар азыгы һҽм язгы вакытта 
кар сулары кҥплҽп керҥ (Татарстан Республикасы җирлҽре атласы, 2005) хисабы-
на агынты булган су агымнарына керҽ.  

Авыл җирлегенең гидрографик челтҽрен 28 кҥл һҽм 2 Буа тулыландыра, алар 
рекреацион һҽм авыл хуҗалыгы максатларында кулланыла. 

Карала торган территориядҽ сазлыклы территориялҽр ҥсеш алды. Сазлыклы 
территориялҽрнең мҽйданы 24,3 га тҽшкил итҽ. 

 
 

1.3.2 1.7. Климат характеристикасы 
Авыл җирлеге территориясе ІІВ климат зонасында урнашкан, ул салкын кар-

лы кыш һҽм җылы җҽй белҽн уртача континенталь климат белҽн характерлана. 
Карала торган территориянең климатик характеристикасы якындагы «Олы 

Кайбыч»метеорология станциясе буенча китерелҽ. 
Климатик яктан район чагыштырмача җылы һҽм яхшы дымлы, уртача еллык 

явым-тҿшем кҥлҽме 400-500 м. тҽшкил итҽ. 
Еллык температураның уртача еллык температурасы +4,3 С. тҽшкил итҽ . 
 

Таблица  1.7.1 
Уртача айлык һҽм еллык һава температурасы, ºС 

I I
I 

I
II 

I
V 

V V
I 

V
II 

V
III 

I
X 

X X
I 

X
II 

г
од 

-
10,7 

-
11,0 

-
4,6 

5
,5 

1
3,4 

1
8 

1
9,7 

1
7,4 

1
1,5 

4
,7 

-
3,3 

-
8,9 

4
,3 

 
Иң җылы ай-июль ае, уртача температура +19,7 с.июльдҽге һаваның уртача 

айлык максималь температурасы +25,8 с. гыйнвар - иң салкын ай, уртача темпе-
ратура -10,7 С. җылылык чорының иң салкын ҿлешенең уртача температурасы-
16,5 оС. Айлык уртача уңай һава температурасы апрельдҽн октябрьгҽ кадҽр (җиде 
ай); тискҽре уртача айлык температуралы чор – ноябрьдҽн март аена кадҽр (биш 
ай) дҽвам итҽ. Атмосфераны температуралы стратификациялҽҥгҽ бҽйле А коэф-
фициенты 160 тҽшкил итҽ. 
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Авыл җирлеге территориясе тиешле дымлылык зонасында урнашкан. Еллык 
явым-тҿшем кҥлҽме уртача 483,9 мм тҽшкил итҽ (1.7.2 таблица) 

 
Таблица  1.7.2 

Уртача айлык һҽм еллык явым-тҿшем кҥлҽме, мм 

I I
I 

I
II 

I
V 

V V
I 

V
II 

V
III 

I
X 

X X
I 

X
II 

г
од 

3
2,5 

2
3,9 

2
6,7 

2
6,3 

3
5,5 

5
6,4 

5
6,0 

5
0,6 

5
2,9 

4
7,6 

3
8,1 

3
7,4 

4
83,9 

 
Явым-тҿшемнҽр елның җылы чорында (апрель-октябрь) кҥпчелекне тҽшкил 

итҽ, аларда елына барлык явым-тҿшемнең 65% ы туры килҽ. Салкын чорда явым-
тҿшемнең 35% ы ява. Тҽкъдим ителгҽн мҽгълҥматлардан кҥренгҽнчҽ, еллык 
явым-тҿшем барышында бер максимум (июнь аенда 56,4 мм) һҽм бер минимум 
(февраль аенда 23,9 мм) кҥзҽтелҽ.  

Барик-циркуляция процессларының сезонлы ҥзгҽрешлҽре җил режимына 
ҥзгҽрешлҽр китереп чыгара. Җил юнҽлешлҽренең һҽм штильлҽрнең кабатла-
нышы турында мҽгълҥматлар ел дҽвамында 1.7.3 таблицасында һҽм 1.7.1 рҽсе-
мендҽ кҥрсҽтелгҽн. 

 
Таблица  1.7.3 

Җил һҽм Штиль юнҽлешлҽре кабатлану (м/с) 

М
есяц 
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Ю
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Авыл җирлеге территориясендҽ ел дҽвамында кҿньяк-кҿнбатыш, кҿнбатыш 

һҽм Кҿньяк юнҽлешлҽрдҽге җил (рҽсем 1.7.1) дҽҥлҽтчелек итҽ. 

 
Рисунок 1.7.1 Юнәлешләр буенча җилләр кабатлану (%) 

 
Җилнең аеруча югары концентрация барлыкка килҥгҽ һҽм зыянлы матдҽлҽр 

белҽн пычрануга Ареал мҽйданы буенча иң зур зыян китерҽ торган куркыныч 
тизлек булып җилнең штильлҽре һҽм йомшак тизлеклҽре тора. Штильлҽрнең 
еллык кабатланышы 5 % тҽшкил итҽ. 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясендҽ атмосфераның пычрануын 
билгели торган Параметрлар тҽшкил итҽ: 

* призлы инвессиялҽрнең кабатланышы-48%; 
• җир асты инвестициялҽре кҿче-0,33 м; 
• җил тизлеге 0-1 м/с – 25 кабатлана %; 
* томан озынлыгы-51 сҽгать. 

 
1.3.2 1.8. Территорияне инженер-геологик бәяләү 

Инженер-геологик шартлар буенча, тҿзелеш ҿчен, су бҥлҥ территориялҽре 
уңайлы. Авыл җирлеге территориясе буенча ага торган елгаларның Ҥзҽн 
участоклары начар шартлар белҽн характерлана. 

Авыл җирлеге чиклҽрендҽ тҥбҽндҽге куркыныч инженер-нерно-геологик 
процесслар һҽм кҥренешлҽр: эрозия процесслары, су басу. 

Эрозия процесслары-туфрак, грунт, елга ярлары һҽм елгалары юылу 
процесслары комплексы. Вакытлы су агымнарының эрозион эшчҽнлеге 
территориянең су бҥлҥ массивларын аерып торучы промоиннар һҽм чокырлар 
барлыкка килҥдҽн гыйбарҽт. Эрозия эшчҽнлеге барышында һҽм геологик-
геоморфологик факторларга бҽйле рҽвештҽ, еш кына яр буйларын юдырталар. 

Су басу. Су басу процессларына авыл җирлеге территориясен борып торучы 
елга ҥзҽненең тҿплҽре һҽм аскы ҿлеше дучар ителгҽн. Биредҽ җир асты сулары 
сезонлы һҽм кҥпьеллык тирбҽлешлҽр кичерҽ торган, җир асты суларының 
тирҽнлеге 10-15 м дан артмаган территориялҽрдҽге су китерҽ торган дҥртенчел 
аллювиаль комплекска карый. 

РФ Хҿкҥмҽтенең 18.04.2014 ел, № 360 карары белҽн расланган су басу һҽм 
су басу зоналарының чиклҽрен билгелҽҥ Кагыйдҽлҽре нигезендҽ, су басу һҽм су 
басу зоналарының чиклҽрен билгелҽҥ Россия Федерациясе субъектының 
башкарма хакимияте органы белҽн берлектҽ ҽзерлҽнгҽн тҽкъдимнҽре һҽм 
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шундый зонаның чиклҽре турындагы белешмҽлҽр нигезендҽ Су ресурслары 
федераль агентлыгы тарафыннан гамҽлгҽ ашырылырга тиеш. Су басу һҽм су 
басу зоналарының чиклҽре кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт кадастрына һҽм дҽҥлҽт су 
реестрына кертелергҽ тиеш. 

Хҽзерге вакытта Апас муниципаль районының Болын-Балыкчы авыл 
җирлегендҽ су басу зоналары чиклҽре кҥрсҽтелгҽн Кагыйдҽлҽрдҽ билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ билгелҽнмҽгҽн. Шуңа бҽйле рҽвештҽ су басу зоналарының чиклҽре 
генераль планның картографик материалларында чагылдырылмаган. 

 
1.3.2 1.9. Ландшафтлар, туфрак катламнары, үсемлекләр, хайваннар 

дӛньясы 

Ландшафтлар 

Җирлек территориясе суббореаль Тҿньяк семигумид Ландшафт зонасының 
(ландшафтлар..., 2007) Идел-Куба югары калкулыклы районына карый.  

 
Телҽсҽ кайсы районны урбанизациялҽҥ процесслары тҽшкил итҥче табигый 

компонентлар ландшафтын бозу белҽн бҽйле. Карала торган территориядҽ 
элемтҽлҽрне ҥзгҽртҥ яңа комплекс - кешенең хуҗалык эшчҽнлеге итеп ҥзгҽртелгҽн 
антропоген Ландшафт барлыкка килҥгҽ китерде. Каралучы территориядҽ 
функциональ яктан карау буенча индустриаль-селитебный, авыл хуҗалыгы һҽм 
рекреацион тҿр ландшафт бҥлеп бирелҽ.  

Индустриаль-селитив ландшафтның функциональ тҿре торак пунктлар, 
җитештерҥ һҽм коммуналь предприятиелҽр территориялҽрен ҥз эченҽ ала.  
Авыл хуҗалыгы ландшафты авыл хуҗалыгы территориялҽре (сҿрҥлеклҽр, 
кҿтҥлеклҽр, печҽн чапкычлар, бакча-бакча участоклары) белҽн мҽшгуль җирлҽрне 
ҥз эченҽ ала. 

Ландшафтның рекреацион тибы яшеллҽндерелгҽн территориялҽр һҽм су 
объектлары янындагы кишҽрлеклҽр белҽн тҽкъдим ителгҽн. 

 
 

Туфрак 
Авыл җирлеге территориясендҽ иң зур туфрак булып Зҿя елгасының беренче 

суктырылган террасасында ҥскҽн аллювиаль бҿртекле карбонатлы туфраклар то-
ра. 

Карбонатлы аллювиаль бҿртекле карбонатлы туфрак җирлҽҥ процессының 
биогенлыгы, катламы, интенсивлыгы, җирлҽнгҽн ГУМУС горизонтлары булуы 
белҽн характерлана. Явым-тҿрле агулы болыннар, прусл валларында һҽм грива-
ларда, язгы ташкын һҽм яңгыр сулары белҽн кыска вакытлы дымлану шартла-
рында якты урманнар барлыкка килҽ. Гранулометрик состав, ярлы органик матдҽ 
(югары горизонтта ГУМУС микъдары 1 — 2%, сирҽк 8% ка кадҽр) һҽм нигезлҽр 
белҽн аерылып тора.  

Шулай ук авыл җирлеге территориясендҽ кара-соры туфрак һҽм кара 
туфраклар ҥсеш алды. 

Татарстан Республикасы буенча Россеьхознадзор идарҽсенең фитосанитар, 
ашлык сыйфаты һҽм орлык тикшерҥ бҥлегенең дҽҥлҽт инспекторы тарафыннан 
2015елның 31 нче апрелендҽ Казан шҽһҽренең ОАО "Казанский МЭЗ" кҽ Самара 
ҿлкҽсеннҽн (чыгышы белҽн Самара ҿлкҽсе) килгҽн 4 пария карантин продукция 
(2400 тонна) кҿнбагыш тикшерелде. Алар ҿчен кара яки кара-соры тҿс һҽм ГУМУС 
горизонтының зур егҽрлеге хас (40-80 см). Эчтҽлек ГУМУС еш кына варьирует 
чиклҽрендҽ 6-9%.  
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Кҿлсуланган кара туфрак кара-соры урман туфрагыннан терелгҽн кара 
туфракка кҥчҥче булып тора һҽм кара һҽм ГУМУС горизонтының (6-7% ГУМУС 
микъдары) кара-соры яки кара тҿс белҽн характерлана. Югары ҿлештҽ комковато-
зернистая структурасы аерылып тора. Туфрак йомшак-ҽче мохиткҽ ия. Аскы ҿле-
шендҽ кремнезем аксыл сибелҽ.  

Соры урман туфраклары 26-33 см. егҽрлекле ГУМУС горизонтына ия. 
Эчтҽлек гумуса варьирует нче 3 кадҽр 5%. Аларда шактый гына тулаем азот, 
ҽмма ҥсемлеклҽр ҿчен калий һҽм фосфор формалары белҽн җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ 
тҽэмин ителмҽгҽн. Соры урман туфраклары делювиаль су-глинкаларда һҽм 
балчыкларда формалашты. 

Кара-соры урман туфраклары куҽтлерҽк ГУМУС офыклары, туклыклы мат-
дҽлҽр кҥп булуы, соры урман туфраклары арасында физик ҥзлеклҽре һҽм тулаем 
кара туфракка якын булуы белҽн характерлана. 

 
Ҥсемлекчелек 

Хҽзерге вакытта авыл җирлеге территориясенең зур ҿлеше антропоген 
рҽвештҽ ҥзгҽртелгҽн. Табигый ҥсемлек урманнар, болын һҽм сазлык ассоциаци-
ялҽре рҽвешендҽ сакланган. Ҥсемлек катламының хҽзерге торышы кҥп очракта 
антропоген йогынты характерына һҽм интенсивлыгына бҽйле. 

Табигый ҥлҽн ҥсемлеге Буа урманчылыгының урман фонды урманнары 
рҽвешендҽ сакланган: җирлекнең кҿньяк-кҿнчыгыш ҿлешендҽ эре урман массивы 
(«Сосновый бор»), ваклары-кҿньяк, ҥзҽк һҽм Тҿньяк. Урман барлыкка китерҥче тҿп 
токым нарат булып тора, агачның тҿр составында шулай ук имҽн һҽм юкҽ кат-
наша.  

Юл һҽм чокыр буйларында саклагыч урман полосалары ҥсҽ. Нигездҽ, бу-
каен, карагай, усак утырту. 

Куаклык-ҥлҽн ҥсемлеге авыл хуҗалыгы ҿчен уңайлы булмаган участокларда-
елга ҥзҽннҽре калкулыгында ҥсҽ. Биредҽ ольха, тал, шомырт һҽм башка токым-
нардан торган куаклыкларның вак участоклары ҥсеп килҽ.  

Барлык печҽн чабулар һҽм кҿтҥлеклҽрнең тҿп мҽйданы-кыяклы болыннар. 
Кҿткҽндҽ тҿрле кҿтҥлеклҽр чыгармалары барлыкка килҽ: урта һҽм кҿчле ксе-

рофит - тҿрле типчаклы рудераль, меңъялылык-типчаклы һҽм Тулы тҿркемнҽр. 
Тотылган участоклар ҿчен каз-лапчаткалы һҽм меңъялык модификациялҽре тҿрле 
агулы - кыяклы болыннар хас. 

«Зҿя Старицасы» тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге табигать һҽйкҽле территориясендҽ 
сирҽк кҥренеш барлыкка килҽ, ул ТР Кызыл китабына кертелгҽн, - ирис сибирский 
Iris sibirica (L). 

 
Хайваннар дҿньясы 

Территориянең фаунасы урман, болын, кыр участокларының, шулай ук су 
объектларының булуы белҽн билгелҽнҽ. 

Бҿҗҽклҽрдҽн туры канатлар кҥп, ҽ коңгызлардан – кара таналар. Кошлар 
сыйныфында синантроп комплекс (соры карга, Сеҗе кҥгҽрчене, кыр караклары Һ. 
б.) ҿстенлек итҽ, бу территориянең ҥзлҽшҥе белҽн аңлатыла. Урман посадкала-
рында урман тҿрлҽреннҽн кҿртлеклҽр, клинтук, карчыга, колаклы ябалак, соры 
каргалар, тукран, кҥке, Кырык һҽм башкалар очраша. Ачык биотоплар ҿчен чи-
бислар, сары калтыравык, Ак калтыравык сҿяге хас. Зҿя елгасы һҽм аның су 
астында калган участоклары язгы миграция чорында су кошлары ҿчен табигый 
утырма булып тора.  

Авыл җирлеге ҿчен герпетофауна тҿрлҽреннҽн гадҽти: Яшел гҿмбҽ, кҥл һҽм 
ҥткен бака,гади кҽлтҽ. 
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2. Әйләнә-тирәлекнең торышын бәяләү 

1.3.2 2.1. Атмосфера һавасының торышы 
Атмосфера һавасы-ҽйлҽнҽ-тирҽлекнең иң мҿһим элементларының берсе. 

Аңа элҽккҽн катнашмалар кҥчерелҽ, таркала, юыла. Ахыр чиктҽ, туфрак, ҥсемлек-
лҽр, ҿслек һҽм җир асты сулары һава мохитенҽ элҽгҥнең кҥп ҿлешен ала. Атмо-
сфераның пычрануы исҽ хуҗалык эшчҽнлеге барышында тҿрле матдҽлҽр чыгару 
нҽтиҗҽсендҽ килеп чыга. 

Атмосфера һавасы, азот, кислород, углекислый газ кебек мҿһим компо-
нентлардан тыш, тҿрле кҥлҽмдҽ һҽм башка бик кҥп матдҽлҽр бар. Беренчесе ат-
мосфера һавасының табигый ҿлешенҽ карый, икенчелҽре аны пычрата. 

Стационар чыганаклардан һҽм автотранспорттан кергҽн пычраткыч матдҽлҽр 
зур концентрациялҽрдҽ халыкның сҽламҽтлегенҽ тискҽре йогынты ясарга 
сҽлҽтле. 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясе атмосфераның пычрануының 
уртача метеорологик потенциалы ҿлкҽсендҽ урнашкан. Аның ҽһҽмияте 2,4 дҽн 2,7 
гҽ кадҽр чиклҽрдҽ ҥзгҽртелҽ, димҽк, монда пычраткыч матдҽлҽрне җыю ҿчен дҽ, 
шулай ук тарату ҿчен дҽ тигез шартлар тудырыла. 

Авыл җирлеге территориясендҽ атмосфера һавасын пычратуның тҿп чыгана-
клары-авыл хуҗалыгы объектлары (терлекчелек-яңа ферма, машина-трактор 
паркы), каты кҿнкҥреш калдыклары, автомобиль һҽм тимер юл транспорты. 

Авыл җирлеге территориясендҽ «Апас» агрофирмасының 1150 башка 
исҽплҽнгҽн сҿт-товар фермасы урнашкан. Ҽлеге объект белҽн бҽйле тҿп пробле-
ма-тирес һҽм тирес яшен булдыру һҽм туплау. Органик азотлы кушылмалар 
урнаштырганда аммиак барлыкка килҽ, кҥкертле органик аксым матдҽлҽре че-
регҽндҽ кҥкерт водород бҥлеп бирелҽ. Бҽрҥнең ферментатив процесслары альде-
гидлар, спирт, катлаулы эфирлар, майлы кислоталар барлыкка килҥ белҽн бергҽ 
алып барыла. Кҥңелсез ис аксым матдҽлҽренең черҥе һҽм пептоннар кебек 
кушылмалар белҽн бҽйле. Моннан тыш, терлекчелек предприятиелҽре атмосфе-
ра һавасын микроорганизмнар (Мироненко, Никитин, 1980) белҽн пычрату чыгана-
гы булып тора. 

СанПиН буенча 2.2.1/2.1.1.1200-03 карала торган территориядҽ урнашкан 
ферма III куркыныч класслы объектларга карый, аның якынча кҥлҽме 300 
м.тҽшкил итҽ.  

Шулай ук авыл җирлеге территориясендҽ гҿмбҽ ҥстерҥ буенча ферма 
урнашкан. СанПиН нигезендҽ 2.2.1/2.1.1.1200-03 ҽлеге зонада шулай ук су җыю 
скважинасы урнашкан. 

 Фермалар ҿчен санитар-саклау зоналары кҥлҽмен киметҥне нигезлҽҥ про-
ектлары эшлҽнмҽгҽн.  

Авыл җирлеге территориясендҽ каты коммуналь калдыкларның (Кормаш 
авылыннан кҿньяк-кҿнчыгышка таба һҽм Болын-Балыкчы авылы территори-
ясендҽ) ике чҥплеге урнашкан. Чҥплеклҽр һава бассейнына кҥкерт оксидлары, уг-
лерод оксидлары, шулай ук җитештерҥ һҽм куллану калдыкларын черҥ про-
цессында барлыкка килҽ торган кҥңелсез ислҽрнең чыганагы булып тора. Шулай 
ук чҥплеклҽрдҽ янгын чыгу очраклары да булырга мҿмкин, аларда атмосфера 
һавасына диоксиннар бҥлеп бирелҽ. СанПиН буенча 2.2.1/2.1.1.1200-03 каты ком-
муналь калдыклар чҥплеге II класслы куркыныч объектларга китерелҽ, аларның 
кҥлҽме 500 м. тҽшкил итҽ. Ҽлеге зонада Кормаш, Болын-Балыкчы авыллары һҽм 
су алу скважинасы урнашкан.  

Автотранспорт чараларын кулланганда атмосфера һавасына ягулык яну про-
дуктларының йогынтысы турында аерым ҽйтергҽ кирҽк. Ҽлеге тҿр пычрату чыга-
нагы-автомобиль юллары, авыл хуҗалыгы предприятиесе ҖЧҖнең машина-
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трактор паркы. Рҽхимова. Шулай ук каралучы территориядҽ 2 ындыр табагы 
урнашкан, атмосфера һавасына тҿп йогынты ясаучы автотранспорт чыгару 
нҽтиҗҽсендҽ ясала. 

Ҽлеге объектлардан атмосферага тҿп пычраткыч матдҽлҽр булып 1,3 бута-
диен, формальдегид, бензол, шулай ук акролеин һҽм азот диоксиды тора.  

СанПиН нигезендҽ 2.2.1/2.1.1.1200-03 хҽзерге вакытта ҽлеге объект ҿчен са-
нитар-сак зонасы кҥлҽмен киметҥне нигезлҽҥ проекты эшлҽнмҽгҽн. МТПның якын-
ча санитар-сак зонасында Болын-Балыкчы авылы торак территориялҽре 
кҥрсҽтелҽ. 

Болын-Балыкчы авылы территориясендҽ гомумтовар склады урнашкан. Сан-
ПиН нигезендҽ 2.2.1/2.1.1.1200-03 гомумтовар складның якынча санитар-саклау 
зонасы кҥлҽме 50 м.тҽшкил итҽ. 

Авыл җирлеге территориясе буенча Горький тимер юлының «Тҥбҽн Вязовые 
– Чынлы»участогы бара. Тепловозларның дизель двигательлҽре атмосфера 
һавасын углерод оксиды, кҥкерт диоксиды, азот оксиды, альдегидлар, чик һҽм 
яраксыз углеводородлар, аэрозольлҽр кергҽн газлар белҽн пычрата ала. Тимер 
юлның санитар-сак зонасы саклана. 

Карала торган территория буенча уза торган магистраль торбаҥткҽргеч тар-
маклары атмосфера һавасын пычратуның потенциаль чыганагы булып тора. Ала-
рны режимлы эксплуатациялҽгҽндҽ атмосферага табигый газ чыгару юк, лҽкин 
авариялҽрдҽ пычраткыч матдҽлҽр һава бассейнына агып чыгарга мҿмкин. 

 
 

1.3.2 2.2. Су ресурсларының торышы 
Су белән тәэмин итү чыганакларының кыскача характеристикасы 

Авыл җирлегендҽге барлык торак пунктларны су белҽн тҽэмин итҥ 
ҥзҽклҽштерелгҽн һҽм су алу скважиналарыннан файдалануга нигезлҽнҽ.  

Су белҽн тҽэмин итҥ нокталарының дҽлиллҽнҥе буенча махсус гидрогеологик 
тикшеренҥлҽр ҥткҽрелмҽгҽн. Җирлектҽге су алу җайланмалары стихияле форма-
лашкан һҽм җир асты суларының торышын системалы режимлы кҥзҽтҥлҽр ҥткҽр-
мичҽ файдаланыла. Санитар саклау зоналары билгелҽнмҽгҽн. Шуны да ҽйтергҽ 
кирҽк, Кормаш авылы скважинасының санитар-гигиеник талҽплҽрен бозып, МТФ-
НЫҢ санитар-саклау зоналарында, гҿмбҽлҽр ҥстерҥ фермаларында, ККК, био-
термия чокырында чҥплеклҽр кҥрсҽтелҽ. 

Авыл җирлеге территориясендҽ ҿслек сулары җитештерҥ, хуҗалык-кҿнкҥреш 
ихтыяҗлары, авыл хуҗалыгы су белҽн тҽэмин итҥ ҿчен генҽ кулланыла 

 
 

Ҿслек суларының торышы 
Су объектларында суның сыйфаты атмосфера явым-тҿшемнҽре, предприя-

тиелҽрнең чистартылмаган агынты сулары, торак пунктлардан, авыл хуҗалыгы 
җирлҽреннҽн ҿске агынты, шулай ук туфрак эрозиясе йогынтысында формалаша. 

Авыл җирлеге чиклҽрендҽге елгаларның тҿп пычраткычлары-авыл хуҗалыгы 
җитештерҥе һҽм махсус билгелҽнештҽге объектлар, халыктан җыелган су. 

Антропоген йогынты арту белҽн бҽйле иң зур йҿклҽнеш Зҿя елгасына туры 
килҽ, ул су артериясенең тҿп су артериясе булып тора. Елгадагы суның сыйфаты 
агым буенча югарырак урнашкан ташландык чыганаклар хисабына формалаша. 
Җирлек чиклҽрендҽ Зҿя елгасы берничҽ кушылдыкны ҥз эченҽ ала, алар су агымы 
буенча пычранган су ташый. 

Авыл хуҗалыгы предприятиелҽре тарафыннан эрозиягҽ каршы агротехник 
чараларны ҥтҽмҽҥ, су объектлары янындагы җирлҽрне сҿрҥ, минераль ашлама-
лар һҽм пестицидлар кертҥ дҽ елгаларны пычратуга китерҽ. Язгы ташу һҽм язгы 
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ташу вакытында туфрак, тирес массасы, ягулык-майлау материаллары, нефть 
продуктлары юыла, бу елгаларның санитар торышын начарайта. 

Ҿске һҽм җир асты суларын пычратуның потенциаль чыганаклары-машина-
трактор паркы, авыл хуҗалыгы фермасы, минераль ашламалар складлары, ягу-
лык-майлау материаллары, каты кҿнкҥреш калдыклары чҥплеклҽре, чҿнки ягулык-
майлау материаллары, калдыкларны таркату продуктлары һҽм ҿске агымлы 
ашламалар яки җир асты сулары системасы аша су объектларына элҽгергҽ 
мҿмкин. 

Җир ҿсте һҽм җир асты суларының пычрануына халыктан агып тҿшҥче сулар 
зур роль уйный. Хҽзерге вакытта авыл җирлегенең торак пунктлары канализация 
челтҽрлҽре белҽн җиһазландырылмаган, агып җыела торган суларны кабул 
итҥчелҽр булып тҥбҽнҽйтелгҽн рельеф участоклары һҽм кече елгалар тора. 

Авыл җирлегендҽ ҿслек суларын саклау ҿлкҽсендҽ тҿп проблема булып су 
саклау зоналары режимнарын ҥтҽмҽҥ тора. Су кодексы талҽплҽрен бозып, ҿске су 
объектларының су саклау зоналарында авыл җирлегендҽге торак пунктларның 
канализациялҽнмҽгҽн торак тҿзелеше һҽм рус Индырчасы авылы зиратының бер 
ҿлеше урнаштырылган. 

Ҿске су объектларының яр буйларын тҿзҥ турында аерым ҽйтергҽ кирҽк. 
Россия Федерациясе Җир кодексы талҽплҽрен бозып, ҿске су объектларының яр 
буйларында тҿзелгҽн территориялҽр урнашкан. 

 
1.3.2 2.3. Туфрак катламының һәм җир ресурсларының торышы  
Туфрак катламының һҽм җир ресурсларының торышының тҿп проблемасы 

эрозия процесслары булып тора (тулырак к. 1.8.). Алар белҽн беррҽттҽн 
җирлҽрнең торышына башка факторлар да зыянлы йогынты ясый, иң беренче чи-
ратта, бу җирлҽрнең техноген пычрануы: тозлау, пестицидлар, радионуклидлар, 
агынты сулар, җитештерҥ һҽм куллану калдыклары белҽн пычрану, торбалар 
салганда җир эшлҽрен башкарганда җир эшлҽре җимерелҥ.  

Руда булмаган файдалы казылмалар чыгару нҽтиҗҽсендҽ җирлҽрне бозу 
туфрак деградациясенең икенче сҽбҽбе булып тора. Авыл җирлеге территори-
ясендҽ карьер бар, ул бҥгенге кҿндҽ эшлҽнми һҽм шул ук вакытта аның террито-
риясендҽ рекультивация эшлҽре ҥткҽрелмҽгҽн. Карьерның мондый торышы 
җирлҽрне бозуга (эрозия, обваль процессларны активлаштыру), җир асты сула-
рының пычрануына һҽм кимҥенҽ ярдҽм итҽргҽ мҿмкин.  

Туфракта авыр металл һҽм аларның тозлары зур ҽһҽмияткҽ ия. «Олан - Ка-
ратун», «Свияжск - Кормаш», «Казан – Ульяновск» - Апас – «Олан – Кара-
тун»автомобиль юллары янындагы туфрак бик кҿчле техноген йҿклҽнешне 
кичерҽ. 

Автотранспорт двигательлҽре эшлҽгҽндҽ аэрозоль һҽм тузан 
кисҽкчҽлҽреннҽн торган» шартлы рҽвештҽ каты " матдҽлҽр барлыкка килҽ. Иң кҥп 
санда кургаш һҽм корым кушылмалары чыгарыла. Барлык кургашларның 20% ы 
газлар белҽн аэрозоль рҽвешендҽ тарала, 80% ы каты частиц һҽм юл янындагы 
җирлҽрнең ҿслегендҽ су эри торган кушылмалар рҽвешендҽ туры килҽ, сҿрҥлек 
катламы тирҽнлегендҽ яки атмосфера явым-тҿшемнҽрен фильтрлау тирҽнле-
гендҽ туфракта туплана. Туфракта кургаш кушылмаларының туплану куркынычы 
аның ҥсемлеклҽреннҽн югары дҽрҽҗҽдҽ файдалана алуы һҽм аның азык-тҿлек 
чылбыры звенолары буенча хайваннарга, кошларга һҽм кешегҽ кҥчҥе белҽн бҽй-
ле. 

Кормаш авылыннан кҿньяк-кҿнбатыштарак урнашкан минераль ашламалар 
склады туфрак катламын пычратуның потенциаль чыганагы булып тора. Ашлама-
ларны саклау шартлары бозылган очракта туфрак катламына пычраткыч мат-
дҽлҽр элҽгергҽ мҿмкин. 
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Туфрак катламы вертикаль планлаштырганда, вакытлыча керҥ юллары кор-
ганда, ярдҽмче биналар тҿзегҽндҽ, инженерлык коммуникациялҽре урнаштырган-
да җимерелҽ. Россия Федерациясе Җир кодексының 13 статьясы нигезендҽ 
«җирлҽрне саклау максатларында җир кишҽрлеклҽре милекчелҽре, җирдҽн фай-
даланучылар, җир хуҗалары һҽм җир кишҽрлеклҽрен арендалаучылар 
«...бозылган җирлҽрне рекультивациялҽҥ, туфракның уңдырышлылыгын торгызу, 
туфракның уңдырышлылыгын саклау һҽм җирлҽрне бозу белҽн бҽйле эшлҽрне 
башкарганда алардан файдалану»буенча чаралар ҥткҽрергҽ тиеш. 

 
1.3.2 2.4. Җитештерҥ һҽм куллану калдыклары 

Калдыкларны вакытында җыю һҽм тулысынча утильлҽштерелмҽгҽн очракта, 
халыкның яшҽҥ урыннарының санитар-экологик торышын шактый начарайта. Кал-
дыкларны кҥмҥ һҽм туплау сыйфатының канҽгатьлҽнмҽслек булуы, полигоннарны, 
шулай ук калдыкларны вакытлыча урнаштыру урыннарының технологиялҽрен 
ҥтҽмҽҥ килеп туган экосистемаларга зыянлы, ҽ кайчагында җимергеч йогынты 
ясый.  

Авыл җирлегенең ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит торышы буенча җитештерҥ һҽм куллану 
калдыклары белҽн эш итҥ мҽсьҽлҽсе иң кҥренеп торган, иң кҥп кеше (калдыклар 
белҽн эш итҥдҽ барлык предприятиелҽр, учреждениелҽр, оешмалар, барлык ха-
лык эшли) һҽм, шуның нҽтиҗҽсендҽ, табигатьне саклау законнарын бозучыларны 
билгелҽҥ ҿлешендҽ, кҥп кеше контрольдҽ тотылмаган мҽсьҽлҽ булып тора. 

Болын-Балыкчы авыл җирлегендҽ предприятие һҽм торак сектор теге яки бу 
дҽрҽҗҽдҽ сҽнҽгать, коммуналь, терлекчелек һҽм башка тҿр калдыклар барлыкка 
килҥ чыганагы булып тора.  

Сҽнҽгать калдыклары. Бу территориядҽ эре сҽнҽгать предприятиелҽре бул-
мау сҽбҽпле, авыл җирлеге ҿчен индустриаль калдыклар барлыкка килҥ 
мҽсьҽлҽсе актуаль тҥгел. Тузган автомобиль покрышкалары һҽм камералары, 
шиннары кебек сҽнҽгать калдыклары барлыкка килҥ чыганагы-машина-трактор 
паркы. Ҽлеге калдыклар куркынычлылык классына керҽ. Территориядҽн, агач ту-
заны, структуралар, пычкы чҥбе, агач калдыклары, һава фильтрлары, кара тҿсле 
металл ватыклары, авыл хуҗалыгы предприятиелҽрендҽ барлыкка килҽ торган 
макулатура сметалары утильлҽштерҥнең махсус шартларын талҽп итми һҽм каты 
кҿнкҥреш калдыклары полигонында саклана яисҽ махсус предприятиелҽргҽ 
тапшырыла. Авыл җирлеге территориясендҽ индустриаль калдыкларны туплау 
урыннары да юк. 

Терлекчелек калдыклары. Бу тҿр калдыкларның барлыкка килҥ чыганагы-
авыл хуҗалыгы фермалары һҽм халыкның шҽхси хуҗалыклары. Шҽхси 
хуҗалыклардан тирес аларның территориялҽрендҽ вакытлыча бортлана, аннан 
соң органик ашлама буларак файдаланыла. Фермалардан барлыкка килгҽн тер-
лекчелек калдыклары якын-тирҽ территориялҽрдҽ туплана, аннан басуларга чы-
гарыла. Шунысын да ҽйтергҽ кирҽк, тиресне вакытлыча саклау урыннары терлек-
челек калдыкларын куркынычсыз саклауны тҽэмин итми. 

Коммуналь калдыклар. Хҽзерге вакытта авыл җирлеге территориясендҽ тер-
риторияне даими чистарту юк. Халыктан барлыкка килгҽн каты кҿнкҥреш кал-
дыклары Кормаш авылыннан кҿньяк-кҿнчыгыштарак урнашкан 2 каты кҿнкҥреш 
калдыклары чҥплегенҽ һҽм Болын-Балыкчы авылындагы эре мҿгезле терлек 
фермасы территориясендҽ чыгарыла. Шунысын билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк, чҥплеклҽр 
калдыкларны куркынычсыз саклауны тҽэмин итми, атмосфера һавасын, ҿслек һҽм 
җир суларын, туфрак катламын пычрату чыганагы булып тора. Чҥплеклҽрне сани-
тар-саклау зоналарында Кормаш һҽм Болын-Балыкчы торак территориялҽре дҽ 
кҥрсҽтелҽ. 

Биологик калдыклар. Биологик калдыкларны кҥмҥ урыннары-ҥлҽт базлары. 
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«Апас РДВО» ДБУ мҽгълҥматлары һҽм ТР Министрлар Кабинетының 
21.04.2012 ел, № 620-р боерыгы нигезендҽ, авыл җирлеге территориясендҽ ике 
биотермик чокыр һҽм ике себер язвасы ҥлҽт базы урнашкан. Ҽлеге ҥлҽт базлары 
капиталь тҿзелеш объектлары буларак (ОКС кадастр номерлары) кадастр 
исҽбенҽ куелды 16:08:070401:28; 16:08:070401:27; 16:08:070403:174; 
16:08:070403:175). Шулай ук авыл җирлеге территориясенҽ Каратун һҽм Чҥри-
Бураш авыл җирлеклҽре территориясендҽ урнашкан Себер язвасы ҥлҽт базлары-
ның санитар-саклау зоналары да йогынты ясый.  

СанПиН буенча 2.2.1/2.1.1.1200-03 биологик калдыкларны җыю, 
утильлҽштерҥ һҽм юк итҥ буенча ветеринария-санитария кагыйдҽлҽренҽ (утв. 
Россия Федерациясенең баш дҽҥлҽт ветеринария инспекторы (1995 елның 4 де-
кабре) ҥлҽт базларының санитар-саклау зоналары кҥлҽме 1000 м (I класс куркы-
ныч) тҽшкил итҽ.  

Себер якланмаган ҥлҽт базлары аеруча куркыныч объектлар булып тора, 
чҿнки туфракны тҥлҽмҽ инфекциясе белҽн зарарлану чыганагы булырга мҿмкин, 
ул ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит объектларында тотрыклы һҽм озак яшҽҥ вакыты булган 
(кайбер мҽгълҥматлар буенча 100 елдан артык). Себер язвасы ҥлҽт базларының 
санитар-саклау зоналарын куллануга карата талҽплҽр ҿстҽмҽ рҽвештҽ «Себер 
язвасын профилактикалау» СП 3.1.7.2629-10 тарафыннан регламентлана (утв. РФ 
Баш дҽҥлҽт санитар табибының 2010 елның 13 маендагы 56 номерлы карары 
белҽн расланган. 

Биотермик чокырлар һҽм себер язвасы ҥлҽт базларының санитар-саклау зо-
наларында биологик калдыкларны җыю, утильлҽштерҥ һҽм юк итҥнең ветерина-
рия-санитария кагыйдҽлҽре талҽплҽрен бозып, Кормаш һҽм рус Индырчасы 
авылларында торак тҿзелеш, сҿт-товар фермасының бер ҿлеше һҽм эре мҿгезле 
җҽйге лагерь кҥрсҽтелҽ.   

Бу исҽ СП 3.1.7.2629-10 талҽплҽренҽ каршы килҽ. 
Ҥлҽт базларын урнаштыру проблемасын хҽл итҥнең берничҽ варианты 

булырга мҿмкин: 
1. ҥлҽт базларының санитар-яклау зоналары кҥлҽмен киметҥ буенча ча-

ралар ҥткҽрҥ; 
2. ҥлҽт базларын бетерҥ; 
3. ҥлҽт базларының санитар-яклау зоналарында урнашкан авыл терри-

ториялҽрен ҥзгҽртеп кору.   
Ҥлҽт базларының санитар-саклау зоналары кҥлҽмен киметҥ Россия Федера-

циясенең Баш дҽҥлҽт санитар табибы яки аның урынбасары карары буенча 
мҿмкин. Ҥлҽт базларының санитар-яклау зоналары кҥлҽмен киметҥ буенча Роспо-
требнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарҽсенең тҿп талҽплҽре булып 
тора: 

-бетон каркас белҽн туфрак учагын яшерҥне тҽэмин итҥ; 
и-

лештереп, скважиналарда туфракка һҽм суга лаборатор контрольне оештыру. 
Татарстан Республикасының Баш дҽҥлҽт ветеринария инспекторы 

мҽгълҥматлары буенча, саркофагны җиһазлаганда ҿслекнең калынлыгы 0,4 м дан 
да ким булмаска тиеш; ҥлҽт базы 2,5 м дан да ким булмаган периметр буенча 
койма белҽн ҽйлҽнергҽ тиеш; 30 м радиуста яки бетон саркофагтан 1 метр би-
еклектҽге җир валы рҽвешендҽ ҿстҽмҽ саклау зонасы булдырырга кирҽк. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 6 маендагы 
263 номерлы карары белҽн Татарстан Республикасы территориясендҽ файдала-
нылмый торган ҥлҽт базларын (биотермик чокырларны) бетерҥ тҽртибе расланды.  

Кҥрсҽтелгҽн Тҽртип биологик калдыкларны санкциясез кҥмҥгҽ юл куймау, 
хайваннар чирлҽрен китереп чыгаручы авыруларны булдырмау, зооантропо-ноз 
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авырулары белҽн авыручыларны кисҽтҥ һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычратудан 
саклау максатларында, гамҽлдҽге, шимбҽ язмасы булмаган ҥлҽт базларын бетерҥ 
чараларының эзлеклелеген билгели. 

Файдаланылмый торган ҥлҽт базларын бетерҥ чаралары тҥбҽндҽге этаплар-
ны ҥз эченҽ ала: 

-гильникларны ветеринария-санитария тик-
шерҥе; 

ешле файдаланылмый торган ҥлҽт базлары (биотермик 
чокырлар) реестрын формалаштыру; 

 уемых кулланылмый торган ҥлҽт базларын бетерҥ. 
Ветеринария-санитария тикшерҥе объектның ветеринария-санитария имин-

леген билгелҽҥ максатларында ҥлҽт базының эпизоотоотология һҽм лаборатор-
бактериологик торышын тикшерҥ максатыннан башкарыла. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥ нигезендҽ ҥлҽт базын юкка чыгарылырга тиешле файда-
ланылмый торган ҥлҽт базлары (биотермик чокырлар) реестрына кертҽлҽр. 

Файдаланылмый торган ҥлҽт базларын бетерҥ юлы белҽн башкарыла: 

Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан расланган ҥлҽт базлары исем-
легенҽ кертелгҽн башка ҥлҽт базына кҥчерҥ һҽм кҥчерҥ; 

м конструкциялҽрне 
демонтажлау (тҿрле материалларны каты коммуналь калдыклар полигоннарына 
чыгару, янгын куркынычсызлыгы чараларын ҥтҽгҽн урында агач конструкциялҽрне 
яндыру юлы белҽн)); 

- ҥлҽт базларын һҽм траншларны соңыннан тигезлҽҥ, катлау, профилактик 
дезинфекция белҽн салу. 

Татарстан Республикасы буенча Россеьхознадзор идарҽсенең фитосанитар, 
ашлык сыйфаты һҽм орлык тикшерҥ бҥлегенең дҽҥлҽт инспекторы тарафыннан 
2015елның 31 нче мартында Ҽрмҽнстаннан килгҽн карантин продукция 19934 кг 
яшь грушаны тикшерде. 

Чаралар ҥткҽрҥ нҽтиҗҽлҽре буенча, ветеринария идарҽсе ҥлҽт базын бетерҥ 
акты рҽсмилҽштерҽ, ТР Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы ҥлҽт базын 
кадастр исҽбеннҽн алу процедурасын уздыруны тҽэмин итҽ. Юкка чыгарылган 
терлек-гильниклары (биотермик чокырлар) территориясеннҽн алга таба файдала-
ну Россия Федерациясе законнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Зират. Авыл җирлеге территориясендҽ 4 зират урнашкан. Болын-Балыкчы 
авылы зиратының санитар-гигиена талҽплҽрен бозып, торак территориялҽр, МТП, 
җҽмҽгать, коммуналь-склад, транспорт инфраструктурасы объектлары кҥрсҽтелҽ. 
Кормаш авылы зиратының санитар-сак зонасында гҿмбҽ ҥстерҥ буенча ферма 
кҥрсҽтелҽ. Рус Индырчасы авылының гамҽлдҽге зираты ҿлешчҽ Бия елгасының 
су саклау зонасында урнашкан, бу Россия Федерациясе Су кодексы талҽплҽренҽ 
каршы килҽ. 

 
1.3.2 2.5. Физик йогынты факторлары 

Радиацион хҽл. Авыл җирлеге территориясендҽ радиация торышы радиация 
фонына ҿлеш кертҥче табигый (табигый) һҽм ясалма радиация чыганаклары 
тҽэсирендҽ формалаша һҽм, нигездҽ, уңышлы дип бҽялҽнҽ. Табигый һҽм 
техноген-ҥзгҽртелгҽн радиация фонының гомуми еллык дозадагы ҿлеше якынча 
60% тҽшкил итҽ һҽм биналар һҽм корылмалар һавасындагы радонның булуы, 
туфракта һҽм тҿзелеш материалларында табигый радионуклидларның гамма-
нурланышы һҽм башкалар белҽн бҽйле. 
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Радиацион мониторинг Кайбыч метеостанциясе территориясенҽ якын урында 
гамма-нурланышның экспозицион дозасы куҽтен кҿн саен ҥлчҽҥ юлы белҽн 
башкарыла.  

Бина тҿзелешенҽ радон агымы 80 мБк/м2с тыгыз булган участок бҥлеп 
биргҽндҽ, биналар проектында радоннан саклану системасы каралырга тиеш. 
Радонның грунт ҿслегеннҽн 80 мБк/м2с кимрҽк булган радон агымы тыгыз 
булганда радон саклау чараларының кирҽклеге Роспотребнадзор органнары 
белҽн килешҥ буенча һҽр аерым очракта билгелҽнҽ. 

Гамҽлдҽге нормативларга туры килҥ-килмҽҥне тикшерҥ максатында, 
тҿзелеш, реконструкция, капиталь ремонт һҽм социаль-кҿнкҥреш билгелҽнештҽге 
биналарны эксплуатациялҽҥнең барлык стадиялҽрендҽ дҽ радиация контроле 
башкарылырга тиеш. Норматив кҥрсҽткечлҽрнең артуы ачыкланган очракта 
мҿмкин булган сҽбҽплҽргҽ анализ ясалырга тиеш. 

Электромагнит факторлар. Электромагнит нурланыш чыганагы-авыл җирлеге 
территориясендҽ элемтҽ линиялҽре, электр линиялҽре. 

Авыл җирлеге территориясе буенча 10-110 кВ кҿчҽнешле электр линиялҽре 
уза, алар халыкның яшҽҥ шартларына турыдан-туры тискҽре йогынты ясамый.  

Акустик факторлар. Тавыш-ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычратучыларның берсе. 
Болын-Балыкчы авыл җирлегендҽ билгелҽнгҽн һҽм исҽп-хисап санитар-саклау 
зоналары булган объектлар юк. Объектларның потенциаль тавыш йогынтысы 
зоналары аларның СанПиН Сан-тар классификациясе буенча билгелҽнгҽн 
санитар-саклау зоналары белҽн билгелҽнҽ 2.2.1/2.1.1.1200-03. АХП ҖЧҖ машина-
трактор паркының якынча сани-тарно-сак зонасында. Рҽхимова Болын Балыкчы 
авылының торак территориясе урнашкан. 

Авыл җирлегенең тавыш белҽн пычрануына тимер юл һҽм автомобиль 
транспорты зур ҿлеш кертҽ. Гамҽлдҽге һҽм проектлана торган тимер юлның 
тавыш йогынтысы зонасында торак пунктларның территориялҽре юк.  

Тҿп транспорт агымнары туры килҽ торган автомобиль юллары авыл җирлеге 
торак пунктларының торак территориялҽреннҽн җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ ераклыкта 
урнашкан, шуңа кҥрҽ халыкның яшҽҥ шартларына турыдан-туры тискҽре йогынты 
ясамыйлар. 

 
1.3.2 2.6. Яшел утыртмаларның торышы 

Авыл җирлеген яшеллҽндерҥ системасының тҿп структур элементлары 
ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит торышына шактый планлы йогынты ясый. Алар табигый био-
сфера процессларының барышын хуплыйлар, климатны җайга сала торган 
йогынты ясый, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ антропоген йогынтыны киметҽ, хуҗалык 
эшчҽнлеге, халыкның яшҽҥ һҽм ял шартларын яхшырталар. 

Хҽзерге вакытта җирлекне яшеллҽндерҥ системасы урман фонды урман-
нары, шулай ук саклау полосалары, куаклар ҥсемлеклҽре һ.б., урман фондына 
кермҽгҽн. 

Кирельский авыл җирлегенең яшеллҽндерелгҽн территориялҽре мҽйданы 
турында белешмҽлҽр генераль планны раслау буенча материалларның «техник-
икътисадый кҥрсҽткечлҽр» бҥлегендҽ китерелде 

Елның җылы вакытында су объектлары ярлары буенда яшеллҽндерелгҽн 
территориялҽр зур рекреацион йҿклҽнеш кичерҽ, бу исҽ яшеллҽндерелгҽн терри-
ториялҽрнең торышына тискҽре йогынты ясый. 

Моннан тыш, тирҽлекнең пычрануы (бигрҽк тҽ автотранспорт) ҥсемлек-
лҽрдҽ метаболизм процессларын бозуда, пигментларны бозуда һҽм тукымаларны 
юдыртуда чагыла. Биогеохимик эндемиялҽр: хлороз һҽм тҿрле формадагы һҽм 
интенсивлыктагы некроз. 
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1.3.2 2.7. Аеруча саклана торган табигый территориялҽр 
Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясе буенча Зҿя елгасы ага, ул 

ТАССР СМНЫҢ 10.01.1978 ел, №25 карары һҽм 29.12.2005 ел, №644 карары 
нигезендҽ тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге табигать һҽйкҽле булып тора һҽм Татарстан 
Республикасының аеруча саклана торган табигый территориялҽре дҽҥлҽт 
реестрына кертелгҽн. 

Зҿя елгасы су хуҗалыгы, табигый һҽм рекреацион ҽһҽмияткҽ ия. Ул югары 
пейзаж-эстетик җҽлеп итҥчҽнлеккҽ ия. Зҿя елгасының гидрологик 
характеристикасы 1.6 бҥлегендҽ тасвирланган.  

Авыл җирлегенең кҿнчыгыш ҿлешендҽ тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге «Зҿя 
картлары»дип аталган табигать һҽйкҽленең аз ҿлеше урнашкан. Табигать 
һҽйкҽленең хокукый статусы ТР Министрлар Кабинетының 20.12.2013 ел, №1017 
карары һҽм 22.04.2014 ел, №266 карары белҽн расланган. Табигать һҽйкҽленең 
чиклҽре территорияне файдалануның аерым шартлары булган зоналар 
статусында кадастр исҽбенҽ куелган(кадастр номеры 16.08.2.189 тҽшкил итҽ). 

Табигать һҽйкҽле булган Территория-тҿньяктан параллель рҽвештҽ Зҿя 
елгасы ҥзҽненҽ сузылган кҥл-борынгы комплекс. Аның мҽйданы 190,1 га тҽшкил 
итҽ. Табигать һҽйкҽле территориясе һҽм акваториясе язгы-кҿзге очышларда су 
йҿзҥче һҽм су яны кошлары ҿчен кызыклы. 
 
 

1.3.2 3.1. Санитар-яклау зоналары 
Халыкның иминлеген тҽэмин итҥ максатларында һҽм» халыкның санитар-

эпидемиологик иминлеге турында " 30.03.1999 ел, № ФЗ нигезендҽ.  Аның кҥлҽме 
атмосфера һавасына (химик, биологик, физик) пычратуның гигиена нормативлары 
белҽн билгелҽнгҽн кҥрсҽткечлҽргҽ кадҽр, ҽ куркынычлыкның I һҽм II класслы 
предприятиелҽре ҿчен – гигиена нормативлары белҽн билгелҽнгҽн 
кҥрсҽткечлҽргҽ кадҽр, шулай ук халык сҽламҽтлеге ҿчен яраклы куркыныч 
зурлыгына кадҽр кимҥне тҽэмин итҽ. Ҥзенең функциональ билгелҽнеше буенча 
санитар-саклау зонасы штат режимында объектны эксплуатациялҽгҽндҽ 
халыкның куркынычсызлык дҽрҽҗҽсен тҽэмин итҽ торган саклау киртҽсе булып 
тора.  

Предприятиелҽрнең санитар классификациясенҽ, аларны оештыруга һҽм 
тҿзеклҽндерҥгҽ бҽйле рҽвештҽ, санитар-саклау зонасы кҥлҽменҽ карата талҽплҽр 
СанПиН билгели 2.2.1/2.1.1.1200-03 " предприятиелҽрнең, корылмаларның һҽм 
башка объектларның санитар-сак зоналары һҽм санитар классификациясе. Яңа 
редакция» (изм. (25.04.2014 ел).  

Ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычрату чыганагы булган җитештерҥ һҽм башка 
объектлар ҿчен Генераль план белҽн СанПиН нигезендҽ якынча санитар-саклау 
зоналары билгелҽнгҽн 2.2.1/2.1.1.1200-03 һҽм башка норматив-хокукый 
документлар. 

 
1.3.2 3.10 мелиорациялҽнҽ торган авыл хуҗалыгы җирлҽре зоналары 
Авыл җирлеге территориясендҽ сугарулы, ягъни мелиорациялҽнҽ торган 

авыл хуҗалыгы җирлҽре бар. «Җирлҽрне мелиорациялҽҥ турында» Федераль за-
конның 30 статьясы нигезендҽ мелиорациялҽнҽ торган җирлҽрдҽ объектлар тҿзҥ 
һҽм җирлҽрне мелиорациялҽҥ ҿчен билгелҽнмҽгҽн башка эшлҽр башкару мелио-
рациялҽнгҽн җирлҽрдҽ туфракның су, һава һҽм туклану режимнарын начарайтыр-
га, шулай ук мелиоратив системаларны, аерым урнашкан гидротехник корылма-
ларны һҽм саклагыч урман утыртмаларын эксплуатациялҽҥгҽ комачауларга тиеш 
тҥгел. 
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Мелиорациялҽнҽ торган җирлҽрдҽ телҽсҽ нинди эшчҽнлек агросҽнҽгать ком-
плексы ҿлкҽсендҽ дҽҥлҽт сҽясҽтен эшлҽҥ һҽм норматив-хокукый җайга салу 
функциялҽрен гамҽлгҽ ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы тара-
фыннан билгелҽнгҽн талҽплҽр нигезендҽ башкарылырга тиеш. 

Мелиорациялҽнҥче җирлҽрдҽ элемтҽ, электр тапшыру, торба ҥткҽргечлҽр, 
юллар һҽм башка объектларны тҿзҥ һҽм эксплуатациялҽҥ дҽҥлҽт хезмҽтлҽрен 
кҥрсҽтҥ, АГ-сҽнҽгать комплексы, шул исҽптҽн мелиорацияне дҽ кертеп, дҽҥлҽт 
милке белҽн идарҽ итҥ функциялҽрен гамҽлгҽ ашыручы федераль башкарма ха-
кимият органы, шулай ук Россия Федерациясе субъектларының башкарма хаки-
мият органнары белҽн килештереп башкарылырга тиеш. 

21.12.2004 елдан № 172-ФЗ «Җирлҽрне яки җир кишҽрлеклҽрен бер катего-
риядҽн икенчесенҽ кҥчерҥ турында» гы Федераль законның 7 статьясы нигезендҽ, 
авыл хуҗалыгы җирлҽре һҽм җир кишҽрлеклҽре составында мондый җирлҽр со-
ставында авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽрдҽн башка категориягҽ кҥчерҥ 
авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽрдҽн аерым очракларда гына рҿхсҽт 
ителҽ: 

 
 аеруча саклана торган табигый территориялҽр булдыру яки җирлҽрне та-

бигать саклау, тарихи-мҽдҽни, рекреацион һҽм башка һҽм аеруча кыйммҽтле бил-
гелҽнештҽге җирлҽргҽ кертҥ белҽн; 

 
адастр бҽясенең уртача дҽрҽҗҽсеннҽн артма-

ган җирлҽрдҽ, шулай ук башка җирлҽрдҽ һҽм башка авыл хуҗалыгы булмаган их-
тыяҗларда, кадастр бҽясе муниципаль район буенча кадастр бҽясенең уртача 
дҽрҽҗҽсеннҽн 50% ка һҽм аннан да кҥбрҽк булган җирлҽрдҽ сҽнҽгать объектла-
рын урнаштыру белҽн; 

н-
ды җирлҽре, су фонды җирлҽре яки запас җирлҽре составына кертҥ; 

 дорог юллар, электр линиялҽре, элемтҽ линиялҽре, нефть, газ һҽм башка 
труба ҥткҽргечлҽр, тимер юл линиялҽре һҽм башка шундый корылмалар тҿзҥ 
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган, линияле объектларны тҿзҥне гамҽлгҽ 
ашыру чорына бирелҽ торган авыл хуҗалыгы җирлҽренең бер ҿлешен рекульти-
вациялҽҥ проекты булганда; 

иантлары булмаганда, Рос-
сия Федерациясенең халыкара йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ, илнең оборонасын һҽм дҽҥлҽт 
иминлеген тҽэмин итҥ белҽн; 

а-
зылмалар табу белҽн; 

-кҿнкҥреш объектларын, сҽламҽтлек саклау, мҽгариф 
объектларын, ҽлеге объектларны урнаштыруның башка вариантлары булмаганда 
урнаштыру белҽн бҽйле. 

Авыл хуҗалыгы җирлҽре һҽм җир кишҽрлеклҽре составында мондый җирлҽр 
муниципаль район буенча кадастр бҽясенең уртача дҽрҽҗҽсеннҽн илле һҽм аннан 
да кҥбрҽк процентка артыграк булган авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге 
җирлҽрдҽн һҽм аеруча кыйммҽтле продуктив авыл хуҗалыгы җирлҽреннҽн кҥче-
релергҽ мҿмкин. 

 
1.4. 3.11 файдалы казылма ятмаларының ятмалары зоналары 

Җир асты байлыкларының аерым участокларыннан файдалану милли куркы-
нычсызлыкны тҽэмин итҥ һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау максатларында 
чиклҽнергҽ яки тыелырга мҿмкин. Торак пунктлар, шҽһҽр яны зоналары, сҽнҽгать, 
транспорт һҽм элемтҽ объектлары территориялҽрендҽ җир асты байлыкларыннан 
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файдалану, ҽгҽр бу кулланыш кешелҽр тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ куркыныч 
тудырса, хуҗалык объектларына яки ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыян китерергҽ мҿмкин 
(«Җир асты байлыклары турында»РФ Законының 8 ст.) очракларда ҿлешчҽ яки 
тулысынча тыелырга мҿмкин. 

«Җир асты байлыклары турында» РФ Законының 25 статьясы нигезендҽ, то-
рак пункт чиклҽрендҽ урнашкан һҽм файдалы казылма ятмалары мҽйданнарында 
урнашкан җир кишҽрлеклҽрен тҿзҥ, шулай ук торак пунктларның чиклҽрендҽ фай-
далы казылма яткан урыннарда җир асты корылмаларын урнаштыру Җир асты 
байлыкларының дҽҥлҽт фонды белҽн идарҽ итҥнең федераль органы яки аның 
территориаль органы рҿхсҽте нигезендҽ рҿхсҽт ителҽ. 

Җир кишҽрлеклҽрен ҥз белдеге белҽн тҿзҥ тҿзелгҽн объектларның террито-
риясен рекультивациялҽҥ һҽм демонтажлау буенча башкарылган чыгымнарны 
һҽм чыгымнарны кайтармыйча гына туктатыла. 
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5. 4. Экологик хҽлне оптимальлҽштерҥ чаралары 
Ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау ҿлкҽсендҽге стратегик максатлар булып экологик 

хҽлне яхшырту, халыкның һҽм территориялҽрнең экологик куркынычсызлыгын 
тҽэмин итҥ, табигый экосистемаларны саклау һҽм торгызу, табигатьтҽн рациональ 
һҽм тотрыклы файдалануны тҽэмин итҥ тора.  

Болын-Балыкчы авыл җирлегенең генераль планы белҽн территорияне эколо-
гик тотрыклы ҥстерҥнең тҿп юнҽлешлҽре билгелҽнде, аларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен 
табигать саклау чаралары эшлҽнгҽн, аларга табигать саклау чаралары кертелгҽн: 

 
 

 
 

ар белҽн эш итҥ системасын ҥстерҥ; 
-техник чаралар; 

 
-экологик каркасын формалаштыру; 

 
нар дҿньясын саклау; 

-экологик иминлеген тҽэмин итҥ. 
Генераль план чаралары талҽплҽр нигезендҽ эшлҽнгҽн:  

 
 

 
-тирҽ мохитне саклау турында " 2002 елның 10 гыйнварындагы 7-ФЗ 

номерлы Федераль закон»; 
-эпидемиологик иминлеге турында " 1999 елның 30 мар-

тындагы 52-ФЗ номерлы Федераль закон»; 

мартындагы 33-ФЗ номерлы Федераль закон»; 

" 172-ФЗ номерлы Федераль закон»; 
-02 «су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын һҽм эчҽргҽ ярак-

лы суҥткҽргечлҽрне санитар саклау зоналары»; 
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "предприятиелҽрнең, корылмаларның һҽм башка 

объектларның санитар-саклау зоналары һҽм санитар классификациясе"»; 
-01 «җир асты суларын пычратудан саклауга гигиеник 

талҽплҽр"»; 
норматив-хокукый актлары. 

Генераль план тҽкъдимнҽре региональ ҽһҽмияттҽге махсус сакланыла торган 
табигать территориялҽре чиклҽрен ҥзгҽртҥне кҥздҽ тотмый. Болын-Балыкчы авыл 
җирлеге территориясендҽ капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру, проектлау, 
тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, файдалануга тапшыру, эксплуатациялҽҥ, консервациялҽҥ 
һҽм бетерҥ, җитештерҥ объектларында, ст. талҽплҽренҽ туры китереп, Иң яхшы 
уңайлы технологиялҽр кертҥне исҽпкҽ алып, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит ҿлкҽсендҽ 
гамҽлдҽге закон талҽплҽрен һҽм нормаларын ҥтҽп башкарылырга тиеш. 28.1 
«ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау турында» №7, 10.01.2002 ел. 

Моннан тыш, кҥчемсез милек объектларын, торак тҿзелеше объектларын про-
ектлаганда, тҿзегҽндҽ һҽм эксплуатациялҽгҽндҽ, территориялҽрне тҿзеклҽндерҥне 
оештырганда, шул исҽптҽн ресурсларны саклау, калдыкларны аерым җыюны 
тҽэмин итҥ мҽсьҽлҽлҽрендҽ ГОСТ Р 54964-2012 "талҽплҽренҽ туры килҥне бҽялҽҥ" 
критерийларын ҥтҽҥ зарур. Кҥчемсез милек объектларына экологик талҽплҽр». 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге генераль планы белҽн тҽкъдим ителҽ: 
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-кҿнчыгыштарак авыл хуҗалыгын ҥстерҥ ҿчен ре-
зерв мҽйданчыгы урнаштыру; 

-Балыкчы авылы авыл хуҗалыгын ҥстерҥ ҿчен резерв мҽйданчыгы 
урнаштыру; 

 
Проектлана торган объектларның санитар-саклау зоналары кҥлҽмнҽре турын-

да белешмҽлҽр 4.11.1 таблицасында бирелгҽн. 
Ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне һҽм аның компонентларын саклау, тҽкъдим ителгҽн 

объектларны проектлаганда һҽм тҿзегҽндҽ халыкның яшҽҥ шартларын уңайлы 
саклау максатларында, йогынты чыганакларының санитар-саклау зоналарын ое-
штыруны да кертеп, табигать саклау һҽм санитария-гигиена талҽплҽрен ҥтҽҥ зарур. 
Ҽлеге талҽплҽрне ҥтҽгҽндҽ проектлана торган объектлар ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ һҽм 
халыкның яшҽҥ шартларына тискҽре йогынты ясамаячак. 

 
4.3. 4.1. Объектларны урнаштыруны оптимизацияләү һәм терри-
ториядән махсус Шартлы зоналарны оештыру буенча чаралар 

Болын-Балыкчы авыл җирлегенең генераль планы нигезендҽ экологик 
чиклҽҥлҽр гамҽлдҽ булган зоналарда конфликтларны хҽл итҥгҽ юнҽлдерелгҽн ча-
ралар (4.1.1 нче таблица) ҥткҽрелде. 

 
Таблица 4.1.1 

Территорияләрдән файдалануның аерым шартлары булган объектларны 
урнаштыруны оптимальләштерү һәм зоналарны оештыру чаралары  

исемлеге 

экс-
пликация 
номеры 

Объект-
ның исеме 

СЗЗ 
Кҥлҽме (м) 

Тҽкъдим ителгҽн 
чаралар вариантла-

ры 
Искҽрмҽ 

 Каты чҥплеклҽр 

- 

Чҥплеклҽрне 
бетерҥ белҽн алга 
таба территорияне 
рекультивациялҽҥ 

 

2.10 

Гомумтавар 
Склады 

торак 
тҿзелеше 
чиклҽренҽ 
кадҽр 

Зыян кҥлҽмен 
нигезлҽҥ максатын-
нан атмосфера һава-
сына тикшеренҥлҽр 
һҽм атмосфера һава-
сына физик йогынты-
ларны ҥлчҽҥ ҥткҽрҥ 

 

3.4 

Рҽхимов ис. 
АХП ҖЧҖ ма-
шина-трактор 
остаханҽсе. 
(Болын-
Балыкчы авы-
лы) 

торак 
тҿзелеше 
чиклҽренҽ 
кадҽр 

Санитар-
саклау зонасы 
кҥлҽмен торак тҿзе-
леше чиклҽренҽ 
кадҽр киметҥ макса-
тында МТМ опти-
мальлҽштерҥ 

Санитар-
яклау зона-
сы проектын 
эшлҽҥ 

Махсус шартлары булган зоналарны оештыру 

 Ҥлҽт базлары 1000 Ҥлҽт базлары-
ның санитар-яклау 
зоналарын оештыру 
һҽм ҥтҽҥ буенча ча-
ралар ҥткҽрҥ 

 

 Җир ҿсте 
су объектлары-

20 Халыкның су 
объектларына керҥен 
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ның яр буйлары тҽэмин итҥне оешты-
ру 

 Кормаш 
авылы янында-
гы зират 

50 

Зиратның са-
нитар-яклау зона-
сында урнашкан 
гҿмбҽлҽр ҥстерҥ 
буенча ферманың 
бер ҿлешен яңадан 
рҽсмилҽштерҥ 

физик 
тузганак 
буенча 

 Болын-
Балыкчы авылы 
зираты 

50 

Ҥзгҽртеп кору-
торак тҿзелешен, 
АПК объектларын, 
иҗтимагый-склад 
билгелҽнешендҽге 
объектларны, транс-
порт инфраструкту-
расын-структурасын, 
зиратның санитар-сак 
зонасында хатын-
кызлар-ны ҥзгҽртҥ 

физик 
тузганак 
буенча 

 
МТМ оптимальлҽштерҥ аның санитар-саклау зонасы кҥлҽмен киметҥгҽ юнҽл-

дерелгҽн архитектура-планлаштыру, инженер-техник һҽм оештыру-административ 
чаралар комплексын ҥткҽрҥне кҥздҽ тота.  

Архитектура-планлаштыру чаралары, санитар-саклау зонасын булдыру 
мҿмкинлеге ҿчен, МТМ чиклҽрен тҿзҽтҥгҽ, шулай ук торак тҿзелешлҽреннҽн мак-
сималь ераклыкта йогынты ясауның тҿп чыганакларын урнаштыру максаты белҽн 
территориялҽрне яңадан планлаштыруга юнҽлтелгҽн. 

Инженер-техник чаралар авыл хуҗалыгы техникасы двигательлҽренең эколо-
гик характеристикаларын торгызуны, агулы эшкҽртҥ газлары чыгаруны киметҥ мак-
сатларында аларны эксплуатациялҽҥнең хокукый режимнарын тҽэмин итҥне, 
ташлауларны чистарту ҿчен катализаторларны куллануны, транспорт-портны мотор 
ягулыгының экологик чиста тҿрлҽренҽ кҥчерҥне, егҽрлекне киметҥне ҥз эченҽ ала.  

Оештыру-административ чаралар ҥз эченҽ бер тапкыр-МТМНЫҢ ҽйлҽнҽ-
тирҽ мохиткҽ фактта йогынтысын билгелҽҥгҽ юнҽлдерелгҽн санитар-сак зонасын 
киметҥне нигезлҽҥ проекты эшен ала. 

Җирлҽрнең аерым категориясенҽ территорияне, ягъни гамҽлдҽге тҿзе-
лешлҽрне саклау һҽм алга таба шҽһҽр тҿзелеше ҥсеше чиклҽҥлҽр зоналарын 
сакламау белҽн бҽйле мҽсьҽлҽлҽрне хҽл иткҽннҽн соң гына мҿмкин булган терри-
ториялҽрдҽн файдалануның аерым шартлары булган зоналар бҥлеп бирелгҽн. Би-
регҽ нче-несены: 

-саклау зоналарында урнашкан торак территори-
ялҽре, авыл хуҗалыгы объектлары һҽм җир-сулары; 

л-
ды 

-Балыкчы авылында тҿзелгҽн территориялҽр һҽм Кормаш авылы 
янындагы территориялҽр, зиратларның санитар-саклау зоналарында урнашкан. 

1. Ско-томогильникларның санитар-саклау зоналарында объектлар 
урнашуга бҽйле рҽвештҽ, 3 карар варианты тҽкъдим ителҽ: 

-саклау зоналарын киметҥ; 
  

-яклау зоналарында урнашкан территориялҽрне 
ҥзгҽртеп кору; 
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РФ Роспотребнадзор хаты нигезендҽ 0100/4973-06-31 3.05.2006 ел, ҥлҽт-
гильникларының санитар-яклау зонасы кҥлҽмен киметҥ буенча карар кабул итҥ РФ 
Баш дҽҥлҽт санитар табибы яки аның урынбасарына-инженер-техник чаралар ком-
плексы, туфракка һҽм грунт суларына лаборатор тикшеренҥлҽр ҥткҽргҽннҽн һҽм 
аннан соң санитар-саклау зоналары кҥлҽмен киметҥне нигезлҽҥ буенча проект 
эшлҽнгҽннҽн соң мҿмкин.  

Зыянсыз ҥлҽт базларын бетерҥ чаралары Татарстан Республикасы Министр-
лар Кабинетының 2017 елның 6 маендагы 263 номерлы карары белҽн расланган 
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

2. Алда ҽйтелгҽнчҽ, авыл җирлеге ҿчен ҿске су объектларының яр буй-
ларын тҿзҥ мҽсьҽлҽлҽре актуаль. Мондый территориялҽр чиклҽрендҽ, Россия Фе-
дерациясенең су һҽм Җир кодекслары нигезендҽ, гражданнарның су объектларына 
керҥен тҽэмин итҽргҽ кирҽк. 

3. СанПиН талҽплҽрен тҽэмин итҥ максатларында 2.2.1/2.1.1.1200-03 ге-
нераль план белҽн Болын-Балыкчы авылы зиратының санитар-сак зонасында 
урнашкан торак тҿзелешен, МТП ҿлешен, җҽмҽгать билгелҽнешендҽге объектны, 
гомумтовар складны, транспорт инфраструктурасы объектын (гаражны) яңадан 
ҥзгҽртеп кору тҽкъдим ителҽ. Шулай ук генераль план нигезендҽ Кормаш авылы 
янындагы зиратның санитар-сак зонасында урнашкан гҿмбҽлҽр ҥстерҥ буенча 
ферманың бер ҿлешен физик тузган саен яңадан ҥзгҽртеп кору тҽкъдим ителҽ. 

 
Уңайлы ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне, шулай ук халыкның яшҽҥ шартларын тҽэмин 

итҥ максатларында, гамҽлдҽге законнар белҽн расланган тҽртиптҽ территори-
ялҽрдҽн файдалануның аерым шартлары булган зоналарны куллану чиклҽрен һҽм 
режимнарын билгелҽҥ, соңыннан белешмҽлҽр кертҥ һҽм аларны җирлектҽ махсус 
мҽгълҥмат билгелҽре белҽн билгелҽҥ буенча эшлҽр башкарырга кирҽк. 

Табигать саклау чараларын ҥткҽрҥгҽ кадҽр Болын-Балыкчы авыл җирлегенең 
генераль планы белҽн санитар-саклау зоналарында яшҽҥче халык ҿчен социаль 
юнҽлешле чаралар ҥткҽрҥ кирҽклеге кҥздҽ тотыла: 

 
-икътисадый һҽм торак компенсациялҽре; 

и-
на тикшерҥе; 

-Экологик тернҽклҽндерҥ; 
-тирҽлекнең пычрануын кҥзҽтҥ. 

 
4.2. Атмосфера һавасын саклау буенча чаралар 

Архитектура-планлаштыру чаралары ҥз эченҽ: 
-гигиена һҽм экологик талҽплҽрне исҽпкҽ алып, яңа тҿзелеш объ-

ектларын урнаштыру; 
-саклау зоналары территориялҽрен максималь яшеллҽн-

дерҥ-яшел ҥсентелҽрнең газ тотрыклы токымнары. 
Инженер-техник чаралар кҥздҽ тота: 
 автотранспортных автотранспорт чараларын тҿтен газларындагы пычраткыч 

матдҽлҽр микъдарын җайга салучы» Евро-5 " экологик стандартына туры китерҥ; 
-саклау зонасын киметҥ максатын-

да МТМ оптимальлҽштерҥ; 
 объектах объектларда һава бассейнына пычраткыч матдҽлҽр чыгаруны киме-

тергҽ мҿмкинлек бирҽ торган иң яхшы заманча инновацион технологиялҽр кертҥ; 
керт оксидлары, азот оксидлары һҽм углерод оксидлары чыгаруны киметҥ 

чаралары булып торган ягулыкны экономиялҽҥ чараларын ҥткҽрҥ – янгынның 
икътисадый ысулларын гамҽлгҽ кертҥ; җылылык югалтуларын киметҥ; ягулык 
чыгымын оештыруны һҽм исҽпкҽ алу системасын яхшырту; 
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 автотранспортных автотранспорт чараларын тҿтен газларындагы пычраткыч 
матдҽлҽр микъдарын җайга салучы» Евро-5 " экологик стандартына туры китерҥ; 

 традиционные традицион ягулык тҿрлҽрен кулланучы автотранспорттан 
ташлауларны чистарту ҿчен катализаторлар һҽм нейтрализаторлар кертҥ;  

яхшырту, атмосфера һавасына пычраткыч матдҽлҽр чыгаруны киметҥ максатла-
рында. 

Оештыру-административ чараларны ҥз эченҽ ала: 
анакларын тулысынча инвентаризациялҽҥне 

ҥткҽрҥ; 
к-

лҽрен билгелҽҥ һҽм оештыру; 
-яклау зонасын билгелҽҥ һҽм оештыру 

100 м кҥлҽмендҽ; 
- Болын-Балыкчы авылы торак территориялҽре янында гомумтар склад 

урнаштыруны нигезлҽҥ максаты белҽн атмосфера һавасына тикшеренҥлҽр һҽм 
 

-трактор остаханҽсенең сани-
тар-саклау зонасын киметҥне нигезлҽҥ проектын эшлҽҥ. Рҽхимова Г. Р. Болын-
Балыкчы авылында торак тҿзелешен исҽпкҽ алып; 

й-
данчыкларның санитар-саклау зоналарын оештыру; 

 загряз пычраткычларның гамҽлдҽ булу зонасында һҽм аларның санитар-
саклау зоналарында, автомобиль һҽм тимер юллар янында, шулай ук торак һҽм ре-
креацион зоналарда атмосфера торышы мониторингы тикшеренҥлҽре 

Болын-Балыкчы авыл җирлегенең һава бассейнын саклау буенча чаралар 
ҥткҽрҥ халыкның яшҽҥ һҽм ял итҥ ҿчен уңайлы шартлар тудыруга, шулай ук эколо-
гик чиста территориялҽрдҽ авыл хуҗалыгы эшчҽнлеген алып баруга ярдҽм итҽчҽк. 

 
 

4.3. 4.3. Җир ӛсте һәм җир асты суларын саклау буенча чаралар 
Су объектларын интенсив куллану нҽтиҗҽсендҽ су сыйфаты начарлану гына 

тҥгел, су балансының состав ҿлешлҽренең чагыштырмасы, сулыкларның һҽм су-
лыкларның гидрологик режимы да ҥзгҽрҽ. 

Шуның белҽн бҽйле рҽвештҽ, авыл җирлегенең генераль планы белҽн җир 
ҿсте һҽм җир асты суларын саклау буенча инженер-техник һҽм оештыру-
административ чаралар комплексын ҥткҽрҥ тҽкъдим ителҽ. 

Су ресурсларын саклау һҽм алардан рациональ файдалану буенча инженер-
техник чараларны ҥз эченҽ ала: 

пычратудан, чҥплҽнҥдҽн һҽм тарланудан саклауны гарантияли торган тҿзелҽ, 
урнаштырыла һҽм торгызыла торган корылмалар белҽн тҽэмин итҥ; 

модернизациялҽҥ; 
 питьев эчҽр су белҽн тҽэмин итҥ сыйфатына, шул исҽптҽн технологик алым-

нарны кулланып, тҿзҽтмҽлҽр кертҥ; 
 

 канализация челтҽрлҽренең су белҽн тҽэмин ителешенең процентын суҥткҽр-
гечлҽр белҽн тҽэмин итҥ дҽрҽҗҽсенҽ җиткерҥ; 

 поверх ҿске агынтыны оештыру; 
 торак пунктларда чистарту корылмалары белҽн хуҗалык-кҿнкҥреш һҽм яңгыр 

канализациялҽре челтҽрлҽрен проектлау һҽм тҿзҥ; 

беренчел канализация; 
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һҽм локаль чистарту корылмалары тҿзҥ; 
н-

дыру һҽм утильлҽштерҥ ҿчен җайланмаларны алдан карау урынлы; 
р-

ту. 
Оештыру-административ чаралар сыйфатында тҥбҽндҽге чаралар ҥткҽрҥне 

тҽкъдим итҽ: 
 

сулыклар белҽн шҿгыльлҽнҥче җир кишҽрлеклҽрен формалаштыру, ызанлау, ка-
дастр исҽбенҽ кую һҽм дҽҥлҽт су реестрына кертҥ буенча эшлҽр ҥткҽрҥ; 

 би биотермик чокырның санитар-сак зонасында урнашкан скважиналарның 

талҽплҽренҽ туры килмҽвен ачыклаганда скважиналар тампонажы; 
 существующих гамҽлдҽге һҽм тҿзелҽ торган объектларның, шул исҽптҽн яңа 

ИЖС объектларының, инженерлык инфраструктурасы челтҽрлҽре белҽн тҽэмин 
итҥнең комплекслы схемасын эшлҽҥ; 

булдырмау максаты белҽн, җирлекнең эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итҥ чыгана-
кларын санитар саклау зонасындагы җир асты суларының торышына мониторинг 
оештыру; 

-биотермик чокырларның санитар-саклау зоналарында урнашкан су алу сква-
жиналарыннан халыкка бирелҽ торган эчҽр суның сыйфатын тикшерҥ; су сыйфаты-
ның гигиена талҽплҽренҽ туры килмҽвен ачыклаганда скважиналар тампонажы.; 

калдыкларны ташлауны тыю; 
нең техник торышын мониторин-

глау челтҽрен оештыру һҽм ҥстерҥ, шулай ук ҿслек һҽм җир асты суларының гид-
ромониторингы; 

г-
росҽнҽгать комплексы предприятиелҽре ҿчен җир асты суларының ресурс базасын 
ҿйрҽнҥ һҽм яңадан торгызу буенча эзлҽҥ-бҽялҽҥ эшлҽрен оештыру; 

 питьев эчҽр су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларының икенче һҽм ҿченче поясла-
ры чиклҽренең исҽп-хисапларын ҥткҽрҥ; 

 
 су хҽзерлҽҥнең заманча методларын һҽм агып җыела торган суларны чистар-

ту, явым-тҿшемнҽрне зарарсызландыру һҽм утилизациялҽҥнең алдынгы техноло-
гиялҽрен кертҥ; 

расланган» җирлектҽ су саклау зоналары һҽм су объектларының яр буе саклау по-
лосалары чиклҽрен билгелҽҥ Кагыйдҽлҽре " нигезендҽ Су саклау зоналары һҽм яр 
буе саклау полосалары чиклҽрен билгелҽҥ; 

саклау зоналарын һҽм яр буе саклау полосаларын билгелҽҥ турында» проектына 
Зҿя елгасының яр буе линиялҽрен ачыклау ҿлешендҽ тҿзҽтмҽлҽр кертҥ; 

 местности җирлектҽ су саклау зоналары чиклҽрен һҽм яр буе саклау полоса-
ларын махсус мҽгълҥмат билгелҽре белҽн беркетҥ; 

һҽм башка 
кҥчемсез милек объектларын, җир ҿсте су объектларының яр буе саклау полосала-
рын һҽм эчҽ торган су чыганакларын санитар саклау зоналарында файдалануның 
махсус хокукый режимын ҥтҽҥ; 

тҽэмин итҥ, су объектларына юынты суларның зарарлы йогынтысын булдырмау; 
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объектларын саклау чараларын тормышка ашыру. 
 
 
4.3. 4.4. Җир фондын саклау һәм территорияне инженерлык яклавы 

буенча чаралар 
Болын-Балыкчы авыл җирлеге җир фондын саклау һҽм территорияне инже-

нерлык яклавы ҿлкҽсендҽ тҽкъдим ителҽ: 
 яңгыр, кар суларының һҽм җиллҽрнең туфрак җимереклеген киметҥгҽ юнҽл-

телгҽн эрозиягҽ каршы чараларны ҥткҽрҥ;  

һҽм геологик шартларга, тҿзелешнең характерына һҽм тыгызлыгына, водораздел 
ягыннан җир асты суларының хҽрҽкҽт шартларына, табигый яки ясалма агымга 
бҽйле рҽвештҽ дренаж системаларын кулланып тарату ареалларын ачыклау ҿчен, 
гидрогеологик тикшеренҥлҽр комплексын ҥткҽрҥ; 

тҽэмин итҥ коммуникациялҽрен тҿзҥ эшлҽрен җентеклҽп башкару һҽм авария 
хҽлендҽге юынуларны булдырмау максаты белҽн аларны дҿрес эксплуатациялҽҥ һ. 
б.)); 

-саклау зоналарында авыл хуҗа-
лыгы җирлҽрен куллану; 

 прилегающих якын-тирҽ территориялҽрнең пычрануына юл куймас ҿчен ягу-
лык-майлау материалларын махсус поддоннар (яисҽ тышлыкка салынган вак таш 
салу) саклау мҽйданчыкларын җиһазлау; 

  
 

 раж читлҽшҥ полосасын саклау; 
; 

 янҽшҽ-тирҽ территориялҽрнең пычрануын булдырмау ҿчен юеш тҿзелеш ма-
териалларын саклау урыннарына ишелҥ; 

  
 адап игенчелекнең адаптив экологик-ландшафт системасын кертҥ; 
 Агро агрохимикатлар кулланыла торган кҥлҽмне киметҥ ҿчен ресурсларны 

саклау һҽм туфракны эшкҽртҥнең экологик куркынычсыз технологиялҽрен кертҥ; 
 биологических ҥсемлеклҽрне биологик саклау чараларын куллану; 

 
Оештыру-административ чаралар сыйфатында проектлана торган тҿзелешнең 

эш проектларын эшлҽҥ стадиясендҽ, һҽр конкрет очракта, мҽйданчыкларның геоло-
гик-литологик тҿзелешен ачыклау максатыннан, комплекслы инженерлык эз-
лҽнҥлҽре ҥткҽрҥ тҽкъдим ителҽ. 

Инженерлык эзлҽнҥлҽре Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «капиталь тҿзе-
леш объектларын проект документларын ҽзерлҽҥ, тҿзҥ, реконструкциялҽҥ ҿчен ин-
женерлык эзлҽнҥлҽре турында»2006 елның 19 гыйнварындагы 20 номерлы карары 
талҽплҽренҽ туры китереп эшлҽнергҽ тиеш. 

Инженерлык эзлҽнҥлҽре нҽтиҗҽлҽре Дҽҥлҽт экспертизасына тиеш, аның 
предметы булып аларның экологик талҽплҽргҽ туры килҥен бҽялҽҥ тора. 

 
 
 
4.3. 4.5. Калдыклар белҽн эш итҥ системасын ҥстерҥ чаралары  
Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясенең каты коммуналь калдыклар 

белҽн пычрануын киметҥ максатларында, ҥз эченҽ алган оештыру-административ 
чаралар ҥткҽрҥ тҽкъдим ителҽ: 
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 свалок территориялҽрне рекультивациялҽҥ белҽн каты кҿнкҥреш калдыклары 
чҥплеклҽрен юк итҥ; 

-Бураш авыл җирле-
гендҽ урнаштыруга тҽкъдим ителгҽн чҥп-чар тҿяҥ станциясе аша Югары Ослан му-
ниципаль районындагы каты кҿнкҥреш калдыклары полигонына утильлҽштерҥ (кал-
дыклар белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽ территориаль схема нигезендҽ, шул исҽптҽн каты 
коммуналь калдыклар белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽ Татарстан Республикасы, (РТВ). Та-
тарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 13 мартындагы 149 
номерлы карары)); 

-Бураш авыл җирлегендҽ каты коммуналь калдыкларны ҥз вакытында 
чыгару Апас районында калдыклар белҽн, шул исҽптҽн каты коммуналь калдыклар 
белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽ территориаль схема чараларын гамҽлгҽ ашыруга кадҽр; 

 
 

м-
паларны) җыю системасын оештыру. 

Терлекчелек калдыклары белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽ Генераль план нигезендҽ 
тиреснең вакытлы тупланмаларын ишҥ һҽм фермаларга якын-тирҽ территори-
ялҽрнең һҽм су объектларының пычрануын булдырмау буенча башка чаралар 
ҥткҽрҥ, тиресне вакытында бетерҥ, эшкҽртелмҽгҽн тиресне кырларга чыгармау, 
аның су объектларына һҽм аларның су саклау зоналарына элҽгҥен булдырмау 
буенча чаралар ҥткҽрҥ тҽкъдим ителҽ.  

Генераль план, шулай ук, тҽкъдим ителҽ: 
-эпидемиология законнары талҽплҽре ниге-

зендҽ җайлаштырылган тиресне Яңа вакытлыча туплау урыннарын урнаштыру. 
о-

газ җайланмалары белҽн ҿстҽмҽ тҽэмин итҥ; 
 нав тиресне эшкҽртҥ буенча алдынгы технологиялҽрне Гигиена-ничек һҽм 

экологик яктан чиста ашлама һҽм/яки ягулык кертҥ ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыян ки-
термичҽ генҽ. 

Биологик калдыклар белҽн пычрануны киметҥ буенча чаралар сыйфатында 
тҥбҽндҽге оештыру-административ чаралар тҽкъдим ителҽ: 

 биологик калдыкларны утильлҽштерҥ ҿчен мобиль җайланмалар кертҥ; 
-санитария кагыйдҽлҽренҽ туры китерҥ; 

-яклау зоналарын киметҥ) буенча 
чаралар ҥткҽрҥ; 

 скот ҥлҽт базлары зонасында һҽм ҥлҽт базларының санитар-саклау зонала-
рында урнашкан торак тҿзелеше территориясендҽ туфракларга һҽм грунт суларына 

ҥткҽрелгҽн чаралар һҽм анализ нҽтиҗҽлҽре санитар-саклау зоналары кҥлҽмен ки-
метҥне яки ҥлҽт базын кҥчерҥне нигезли ала; 

кҥзҽтчелеген гамҽлгҽ ашырганда һҽм башка максатларда Себер язвасында 
туфракны лаборатор тикшеренҥлҽр ҿчен пробалар алуны кҥздҽ тотарга; 

 тҿзелеш ҿчен җир кишҽрлеклҽре бҥлеп бирҥне килештерҥ буенча нҽтиҗҽлҽр 
бирҥне һҽм туфракны лаборатор тикшерҥлҽрдҽн башка тыю; 

ҿчен җир участокларыннан файдалануны кҥздҽ тоткан, анда агулы матдҽлҽр һҽм 
кушылмалар, шулай ук алга таба дезактивациялҽҥ, реабилитациялҽҥ һ.Б. лар бул-
ган җир катламын тикшерҥ буенча чаралар ҥткҽрергҽ кирҽк. Туфракның экологик 
куркынычсызлыгы турында тҿзегҽндҽ яки аны рекультивациялҽҥ программасы бул-
ганда гына торак тҿзелешенҽ кишҽрлеклҽр бҥлеп бирҥ һҽм туфрак катламының 
теркҽлгҽн яки потенциаль пычранган зоналарда мҽктҽпкҽчҽ һҽм мҽктҽп учрежде-
ниелҽрен тҿзҥ; 
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-Балыкчы авылы зиратларының санитар-саклау зоналарында 
урнашкан объектларны физик тузганлык белҽн ҥзгҽртеп кору; 

дагы зиратны 50 м кҥлҽмендҽ киңҽйтҥ. 
 

4.3. 4.6. Физик факторлардан саклау чаралары 
Халыкны физик факторлардан саклау буенча тҿп чаралар булып тавыш, элек-

тромагнит һҽм радиацион йогынтыны саклау чаралары тора.  
Автомобиль һҽм тимер юллар авыл җирлеге торак пунктлары территори-

ялҽреннҽн җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ ераклыкта урнашкан, шуңа кҥрҽ халыкның яшҽҥ 
шартларына турыдан-туры тискҽре йогынты ясамыйлар. Тавыш саклау чараларын 
ҥткҽрҥ талҽп ителми.  

Генераль планның норматив талҽплҽре нигезендҽ электромагнит нурланышы 
чыганакларының йогынтысын киметҥ буенча тҥбҽндҽге чаралар каралган: 

ы-
ганакларын инвентаризациялҽҥ һҽм комплекслы тикшерҥ ҥткҽрҥ; 

 саклау. 
Тҿзелеш һҽм инженерлык эшлҽрен ҥткҽрҥ технологиясе белҽн радиоактив 

материаллар куллану каралмаганга кҥрҽ, радиацион хҽлне ҥзгҽртҥ ҿчен сҽбҽплҽр 
кҿтелми. 

Инженерлык-экологик эзлҽнҥлҽр кысаларында торак йортлар һҽм башка объ-
ектлар тҿзелеше ҿчен җир кишҽрлеклҽрен сайлаганда, инженер-экологик эз-
лҽнҥлҽр кысаларында ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит сыйфатының нормалаштырыла торган 
кҥрсҽткечлҽре булган торак йортлар һҽм башка объектлар тҿзҥ ҿчен кҥз алдында 
тотылган тҿзелеш территориясендҽ гамма-фонга бҽя бирергҽ кирҽк. 

 
4.3. 4.7. Табигый-экологик каркас системасын формалаштыру 

Болын-Балыкчы авыл җирлеге территориясендҽ табигый-экологик каркас си-
стемасын формалаштыру, аның ҿзлексез булуын тҽэмин итҥ, яшеллҽндерҥ объ-
ектларының территориаль һҽм сыйфатлы ҥсешен тҽэмин итҥ тҽкъдим ителҽ. 

Авыл җирлегенең генераль планы белҽн сҿрҥлек җирлҽре белҽн уратылган 
торак пунктлар тирҽсендҽ урман-болын пояслары оештыру да киңҽш ителҽ.  

Урман-болын пояслары һаваны тузаннан чистартуга, газ рҽвешендҽге токси-
кантлардан арынуга, тавыш дҽрҽҗҽсен киметҥгҽ, эшкҽртелгҽн кырларны хими-
ялҽштерҥ чараларының йогынтысын киметҥгҽ дҽ ярдҽм итҽ, шулай ук җил режимын 
ҥзгҽртҥдҽ, микроклиматта, кар суларын кҿйлҽҥдҽ һҽм чистартуда, ҿслек агымын эч-
ке горизонтка кҥчерҥдҽ, территориянең дымлылыгын ҥзгҽртҥдҽ, сулыкларның эв-
трофикациялҽнҥен булдырмауда, туфракның механик җимерелҥенҽ каршы торуда 
гаять зур роль уйный.  

Урман-болын поясларын оештыру авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге 
җирлҽрнең башка категориялҽрендҽге категориялҽрен ҥзгҽртҥне талҽп итми. 

Ҽлеге чаралар экологик куркынычсызлыкка ирешҥгҽ һҽм җирлекнең инвести-
цион җҽлеп итҥчҽнлеген арттыруга ярдҽм итҽчҽк. 

Яшеллҽндерҥ эшлҽрен башкарганда ҽлеге туфрак-климат шартларына аеруча 
җайлаштырылган җирле агач токымнары кулланырга киңҽш ителҽ. Киң һҽм тҿрле 
декоратив мҿмкинлеклҽргҽ ия һҽм шул ук вакытта ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычратуга 
тотрыклырак булган ылыслы һҽм яфраклы токымнардан катнаш ҥсентелҽр булды-
ру тҽкъдим ителҽ. 

Болын-Балыкчы җирлеге территориялҽренең яшеллҽндерелгҽн проект мҽй-
даннары турында белешмҽлҽр генераль планны раслау буенча материалларның 
«техник-икътисадый кҥрсҽткечлҽр» бҥлегендҽ китерелгҽн. 

 
4.3. 4.8. Аеруча саклана торган табигый территорияләрне саклау 

буенча чаралар 
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Аеруча саклана торган табигатьне саклау максатларында тҥбҽндҽге чаралар 
ҥткҽрергҽ кирҽк: 

 

һҽйкҽллҽренең биотҿрлелеген саклау»; 

кертҥ (3.5 бҥлекне тулырак карагыз). 
 
 

4.3. 4.9. Хайваннар дӛньясын саклау буенча чаралар 
Торак пунктларны, предприятиелҽрне, корылмаларны һҽм башка объектларны 

урнаштырганда, проектлау, тҿзегҽндҽ һҽм реконструкциялҽгҽндҽ, хайваннар 
дҿньясы объектларының яшҽҥ тирҽлеген һҽм аларның ҥрчҥ шартларын, йҿрҥ, ял 
итҥ һҽм кҥчҥ юлларын, шулай ук территория һҽм акваториялҽрнең саклау 
участокларының кагылгысызлыгын тҽэмин итҥ буенча чаралар каралырга тиеш. 

Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлы тҿзегҽндҽ РФ Хҿкҥмҽтенең 13.08.1996 
ел, № 997 карары белҽн расланган «җитештерҥ процессларын башкарганда, шулай 
ук транспорт магистральлҽрен, торба ҥткҽргечлҽрне, элемтҽ линиялҽрен һҽм 
электр тапшыру линиялҽрен эксплуатациялҽгҽндҽ хайваннар дҿньясы 
объектларының ҥлемен булдырмау буенча талҽплҽрне» ҥтҽҥ һҽм Татарстан 
Республикасының Биологик ресурслар буенча Дҽҥлҽт комитеты белҽн юл тҿзҥнең 
проект документларын килештерҥ зарур. Автомобиль юлларын тҿзегҽндҽ, 
проектлауның алдагы стадиялҽрендҽ, кыргый хайваннарны тоткарлыксыз ҥтҥ ҿчен, 
автомобиль юлына чыгу юлларын урнаштыруны кҥздҽ тотарга кирҽк. 

Хайваннар дҿньясы объектлары һҽлак булуны булдырмас ҿчен, рҿхсҽтнамҽ 
бирелгҽн: 

химик реагентлар, ягулык-майлау материаллары һҽм хайваннар дҿньясы 
объектлары һҽм аларның яшҽҥ тирҽлеге ҿчен куркыныч булган башка 
материаллар, чимал һҽм җитештерҥ калдыклары.; 

махсус ҥтҥе булмаган тоташ, урнаштыру; 
 ре елгаларда яки Испан ермагында тоту коралларын урнаштыру яки 

урнаштыру, аларның кҥлҽме су киңлегенең ҿчтҽн ике ҿлешеннҽн артып китҽ.; 
-информ" мҽгълҥмат агентлыгы 

Хайваннар дҿньясы объектларының һҽлак булуына китерерлек җитештерҥ 
объектлары, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычратудан тыш, санитар-саклау зоналарына 
һҽм чистарту корылмаларына ия булырга тиеш. 

Уылдык чҽчҥ, кышлау, кҥплҽп җыелган су һҽм су яны терлеклҽрен ташлау 
тыела. 

Ҥсемлеклҽрне саклау ҿчен химик препаратлар һҽм башка препаратлар 
куллану агротехник, биологик һҽм башка чараларны гамҽлгҽ ашыру белҽн бергҽ 
туры килергҽ тиеш. 

 
 

 
4.3. 4.10. Халыкның медик-экологик иминлеген тәэмин итү 

 
Ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау буенча чаралар территориянең һҽм халыкның 

саулыгының санитар-эпидемиологик торышын яхшыртуга юнҽлдерелгҽн, шул 
исҽптҽн: 

-саклау зоналарын оештыру һҽм яшеллҽндерҥ,  
-эчҽ торган су белҽн тҽэмин итҥ максатларында кулланыла торган 

суның сыйфатына контроль; 
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-тирҽ мохит торышына экологик мониторинг системасын оештыру; 
риториялҽренең ҿске агымын оештыру 

һҽм чистарту; 
 

-даими санитар чистарту; 
-экологик каркас оештыру. 

 
4.3. 4.11. Территорияне файдалануның махсус шартлары булган зо-

наларны оештыру (проект тәкъдиме) 
Генераль план 4.11.1 таблицасында тҽкъдим ителгҽн һҽм тиешле схемада 

чагылдырылган территориялҽрне куллануның аерым шартлары булган зоналар 
бҥлеп бирелгҽн. Территорияне махсус куллану шартлары булган зоналардан фай-
далану режимын 3 бҥлегендҽ карагыз. 

 
Таблица 4.11.1 

Сведения об объемах санитарно-защитных зон Булым-Булыхчинском сельском 
поселении)) 

№
 экс-
пли-
ка-
ция 
буен
ча 

Корылма 
Кҥлҽме, 
м 

Норматив документ Искҽрмҽ 

 Ҥлҽт базлары 
1

000 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
ч.7.1.12, I класс, п. 3 

Себер язвасы булган  
Болын-Балыкчы авыл 

җирлеге территориясендҽ 
ҥлҽт базлары.  

кадастр № ОКС 
16:08:070401: 28 

16: 08: 070401:27; 

Болын-Балыкчы авыл 
җирлеге территориясендҽ 
биотермик чокырлар-2 
берҽмлек.  

ОКС № 
16:08:070403:174 кадастр 

16:070403:175; 

Себер язвасы булган 
Каратун һҽм Чҥри-

Бураш авыл җирлеклҽре 
территориясендҽ урнашкан 
ҥлҽт базлары-кадастр ОКС 
№ 16: 08: 0000000: 609;  

16:08: 210303:246; 

2
.10 

Гомумта-
вар Склады 

т
орак 
тҿзе-
леше 

чиклҽре
нҽ 

кадҽр 

Объектны 
урнаштыруны 
яңалаштырырга 
мҿмкинлек бирҽ 
торган атмо-сфера 
һавасын тикшерҥ 
нҽтиҗҽлҽре 

Атмосфера һавасы 
буенча тикшеренҥлҽр 
ҥткҽргҽннҽн соң, анда урын-
җирне нигезлҽргҽ мҿмкин-
лек бирҽ торган объект 
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 Апас авыл 
хуҗалыгы " ҖЧҖ 
(Авыл хуҗалыгы 
техникасы ҿчен 
складлар һҽм за-
пчастьлҽр сату-
алу эшлҽре)) 

5
0 

СанПин  
2.2.1/2.1.1.1200-03 
п. 7.1.12 кл. V п.1 

Склад Каратун авыл 
җирлеге территориясендҽ 
урнашкан 

2
.11 

Ындыр та-
багы (Болын-
Балыкчы авылы) 

5
0 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
ч.7.1.12, V класс, п. 
2 

якынча 

3
.1 

Гҿмбҽлҽр 
ҥстерҥ фермасы 

1
00 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
ч.7.1.11, IV класс, п. 
1 

якынча 

3
.2 

«Апас» аг-
рофирмасы 1150 
башка исҽплҽнгҽн 
сҿт-товар ферма-
сы 

3
00 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
ч.7.1.11, III класс, п. 
2 

якынча 

3
.4 

Рҽхимов 
ис. АХП ҖЧҖ 
машина-трактор 
паркы. (Болын-
Балыкчы авылы) 

т
орак 
тҿзе-
леше 

чиклҽре
нҽ 

кадҽр 

Санитар-
саклау зонасы 
кҥлҽмен киметҥне 
нигезлҽҥ проектын 
эшлҽҥ нҽтиҗҽлҽре 
буенча 

 

3
.5 

Рҽхимов 
ис. АХП ҖЧҖ 
ындыр табагы.  

5
0 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
ч.7.1.12, V класс, п. 
2 

якынча 

3
.6 

Рҽхимов 
ис. АХП ҖЧҖ 
мҿгезле эре тер-
лекнең җҽйге ла-
гере 

5
0 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
ч.7.1.11, V класс, п. 
2 

якынча 

3
.8 

«Свияга» 
АХП ҖЧҖ Мине-
раль ашламалар 
склады (150 тон-
на  

3
00 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
ч.7.1.11, III класс, п. 
6 

якынча 

3
.11 

Гомумтар 
Склад 

5
0 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
ч.7.1.12, V класс, п.1 

якынча 

3
.12 

Ягулык-
майлау матери-
аллары склады 

1
00 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
ч.7.1.11, IV класс, 
п.7 

якынча 

 Тҥбҽн Вя-
зовые – Цильна " 
Горь-ковск тимер 
юлы участогы 
железной дороги 

1
00 

ОСН 3.02.01-
97 

 

 Авыл зи-
ратлары 

5
0 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

4 зират 
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ч.7.1.12, V класс п.3  

 Каратун 
авыл җирлеге 
территориясендҽ 
урнашкан авыл 
зираты 

5
0 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
ч.7.1.12, V класс п.3 

 

 Куркыныч V 
класслы АПКны 
ҥстерҥ ҿчен ре-
зерв мҽй-
данчыклары 

5
0 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 
ч.7.1.12, V класс 

Яңа тҿзелеш 
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6. Файдаланылган ҽдҽбият исемлеге 
1. Татарстан Республикасы җирлҽре атласы, 2005 ел. 
2. Батыев с.Г. «ТР Административ районнарының географик характери-

стикасы»/с. Г. Батыев, а. в. Ступишин. – Казан: КДУ нҽшрияты, 1972 ел. 
3. Татарстан Республикасының су объектлары. Гидрология белешмҽсе. - 

Ка-зан: «Идел-пресс» ПИК, 2006. – 504 с. 
4. 2015 елда Татарстан Республикасында табигый ресурсларның торышы 

һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау турында Дҽҥлҽт доклады: - Казан, 2016 ел. 
5. Татарстан Республикасының аеруча саклана торган табигый террито-

риялҽренең дҽҥлҽт реестры. – Казан:» Идел-Пресс", 2009 ел.; 
6. ТАССРның халык артисты. – Казан: КДУ нҽшрияты, 1983 ел. 
7. Татарстан Республикасы Ландшафтлары. Региональ Ландшафт-

экологик анализ/ / профессор Ермолаев / Ермолаев О.П., Игонин м. е., Бубнов а. ю., 
Павлова с. в. – Казан: «сҥз». – 2007. – 411 с. 

8. Татарстан АССРның туфрак картасы / тҿз. һҽм подг. «Картография» 
ПКО Киев фҽнни-редакция картоставительлек предприятиесе 1989 елда; ред.с. 
Яворский. – 1:600000. - СССР ГККК Винницк картография фабрикасы, 1990. – 1 к.: 
цв. 5.табл. 84х110 к. - 2500 данҽ. 

Фонд материаллары 
9. Татарстан Республикасы территориаль планлаштыру схемасы 

(ҥзгҽрешлҽр кертҥ) (утв. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 
елның 9 июлендҽге 559 номерлы карары) 

10. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының территориаль 
планлаштыру схемасы (утв. Апас муниципаль районы Советының 2014 елның 7 но-
ябрендҽге 227 номерлы карары); 

11. Калдыклар белҽн, шул исҽптҽн каты коммуналь калдыклар белҽн эш 
итҥ ҿлкҽсендҽ территориаль схема( утв. Татарстан Республикасы Министрлар Ка-
бинетының 2018 елның 13 мартындагы 149 номерлы карары) 

Норматив документлар исемлеге 
12. Россия Федерациясе Су кодексы, 03.06.2006 ел, № 74-ФЗ (РФ ФҖ ДД 

кабул ителде 12.04.2006)  
13. Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы, 29.12.2004 ел, № 

190-ФЗ (РФ ФС ДД тарафыннан кабул ителде 22.11.2006)  
14. Россия Федерациясе Җир кодексы, 25.10.2001 ел, № 136-ФЗ (РФ ФҖ 

ДД тарафыннан кабул ителде 28.09.2001) 
15. Россия Федерациясе Урман кодексы, 04.12.2006 ел, № 200-ФЗ (РФ ФС 

ДД кабул ителде 08.11.2006)  
16. «Ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау турында» 2002 елның 10 гыйнварындагы 

7-ФЗ номерлы РФ Федераль законы (РФ ФҖ ДД тарафыннан кабул ителде 
20.12.2001)  

17. » Махсус сакланыла торган табигать территориялҽре турында " 1995 
елның 14 мартындагы 33-ФЗ номерлы Федераль закон (РФ ФҖ ДД тарафыннан ка-
бул ителде 15.02.1995)  

18. » Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге турында " 1999 елның 30 
мартындагы 52-ФЗ номерлы Федераль закон (РФ ФҖ ДД кабул ителде 12.03.1999) 

19. «Хайваннар дҿньясы турында» 24.04.1995 ел, № 52-ФЗ Федераль за-
кон (РФ ФҖ ДД тарафыннан кабул ителде 22.03.1995) 

20. Биологик калдыкларны, утильлҽштерҥ һҽм юк итҥнең ветеринария-
санитария кагыйдҽлҽре. РФ баш дҽҥлҽт ветеринария инспекторы 04.12.1995 г. № 
13-7-2/469 

21. Чана 2.2.1/2.1.1.1200-03 " санитар-саклау зоналары һҽм санитар класс-
предприятиелҽрне, корылмаларны һҽм башка объектларны сификациялҽҥ. Яңа ре-
дакция» (утв. РФ Баш дҽҥлҽт санитар табибының 25.04.2014 ел, №74 карары 
(25.04.2014 ел)) 
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22. СанПиН 2.1.4.1110-02» су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын һҽм эчҽргҽ 
яраклы суҥткҽргечлҽрне санитар саклау зоналары " (РТВ. Россия Федерациясе баш 
дҽҥлҽт санитар табибының 2002 елның 14 мартындагы 10 номерлы карары белҽн) 

23. СП 14.13330.2016 «СНиП II-7-81*. Сейсмик районнарда тҿзелеш» (утв. 
РФ тҿзелеш һҽм торак - коммуналь хуҗалык министрлыгының 18.02.2014 ел, № 
60/пр боерыгы) 

24. СП 42.13330.2016 " СНиП 2.07.01-89*. Шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм 
авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ». СНиП 2.07.01-89 актуальлҽштерелгҽн 
редакциясе (утв. РФ тҿбҽклҽр ҥсеше министрлыгының 28.12.2010 ел, № 820 
боерыгы) 

25. СП 36.13330.2012 " СНиП 2.05.06-85*. Магистраль торбаҥткҽр-
гечлҽр»кҥргҽзмҽсе ачылды. Актуа-СНиП 2.05.06-85 * (утв. Тҿзелеш һҽм торак-
коммуналь хуҗалык Федераль агентлыгының 25.12.2012 ел, № 108/ГС боерыгы ни-
гезендҽ) 

26. СП 116.13330.2012 " СНиП 22-02-2003. Территориялҽрне, биналарны 
һҽм корылмаларны куркыныч геологик процесслардан инженерлык яклавы. Тҿп ни-
гезлҽмҽлҽр». СНиП 22-02-2003 актуальлҽштерелгҽн редакциясе (утв. РФ региональ 
ҥсеш Мини-стратегиясе 30.06.2012 ел, № 274 боерыгы) 

27. СП 3.1.7.2629-10 " Себер язвасын профилактикалау» (утв. Баш дҽҥлҽт 
санитар табибының 13.05.2010 елдагы 56 номерлы карары белҽн) 

28. СНиП 2.06.15-85» территорияне су басудан һҽм су басудан инженер-
лык яклавы " (утв. СССР Дҽҥлҽт тҿзелеше 19.09.1985 ел, № 154 карары) 

29. Электр челтҽре хуҗалыгы объектларының саклау зоналарын һҽм 
мондый зоналар гра-ницасында урнашкан җир кишҽрлеклҽреннҽн файдалануның 
аерым шартларын билгелҽҥ кагыйдҽлҽре (РТВ. 24.02.2009 елдагы 160 номерлы РФ 
Хҿкҥмҽте карары) 
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Приложение 1 

Тормышка ашыру өчен тәкъдим ителә торган чаралар исемлеге  
Болын-Балыкчы авыл җирлегендә 

Объектларның исеме Чара тҿре 

Тҿзелеш чира-
ты 

Искҽрмҽ исҽп
лҽҥ 

вакыты 

 

Биотермик чокырларны киметҥ (бетерҥ) 
буенча чаралар ҥткҽрҥ 

инженер-техник 
чара 

+ 
  

Себер язвасы ҥлҽт базларының сани-
тар-яклау зоналарын киметҥ буенча чара-
лар комплексын ҥткҽрҥ 

инженер-техник 
чара 

+ 
  

Территориялҽрне яшеллҽндерҥ һҽм ре-
культивациялҽҥ белҽн каты кҿнкҥреш 
калдыклары чҥплеклҽрен бетерҥ 

инженер-техник 
чара 

+ 
  

Санитар-саклау зонасы кҥлҽмен торак 
тҿзелеше чиклҽренҽ кадҽр киметҥ макса-
тында МТМ оптимальлҽштерҥ 

инженер-техник 
чара 

+ 
  

Кормаш авылы янындагы зиратның са-
нитар-яклау зонасында урнашкан гҿмбҽлҽр 
ҥстерҥ буенча ферманың бер ҿлешен 
яңадан рҽсмилҽштерҥ 

оештыру чарасы  

 Физик туз-
ганлыктан 

Болын-Балыкчы авылы зиратының са-
нитар-яклау зонасында урнашкан объ-
ектларны ҥзгҽртеп кору 

оештыру чарасы  
 Физик туз-

ганлыктан 

Санитар-саклау зоналарын оештыру 
һҽм ҥтҽҥ белҽн бергҽ, V класс куркынычлы-
лык АПКсын ҥстерҥ ҿчен 50 м кҥлҽмендҽ 
ике резерв мҽйданчыгы урнаштыру 

оештыру чарасы, 
тҿзелеш-тельство 
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