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Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 24нче стаьясы 

нигезендҽ, Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Коштаулы 
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1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Коштаулы авыл 

җирлеге генераль планын расларга. 
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3.Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥзем артыннан 

калдырам. 
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КОШТАУЛЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЛАУГА 

БИРЕМ НИГЕЗЕНДҼ " ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ» ДУП ТАРАФЫННАН 

ЭШЛҼНГҼН. 

ГКУ «ТР БАШ ИНВЕСТИЦИОН-ТҾЗЕЛЕШ ИДАРҼСЕ»КОШТАУЛЫ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ ПРОЕКТЫН ЭШЛҼҤГҼ ЗАКАЗ БИРҤЧЕ БУЛЫП 

ТОРА. 

АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ КОШТАУЛЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ 

ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ ПРОЕКТЫ – ТЕРРИТОРИАЛЬ ПЛАНЛАШТЫРУ ДОКУМЕНТЫ, 

ТЕРРИТОРИАЛЬ ПЛАНЛАШТЫРУ ДОКУМЕНТЫ, УЛ ШҼҺҼР ТҾЗЕЛЕШЕ 

СТРАТЕГИЯСЕН, ЯШҼЕШ ТИРҼЛЕГЕН ФОРМАЛАШТЫРУ ШАРТЛАРЫН, ҖИРЛЕК 

ТЕРРИТОРИЯЛҼРЕНЕҢ ҤСЕШ ЮНҼЛЕШЛҼРЕН ҺҼМ ЧИКЛҼРЕН БИЛГЕЛИ, 

ҖИРЛЕК СОСТАВЫНДА ТОРАК ПУНКТЛАРНЫҢ ЧИКЛҼРЕН БИЛГЕЛҼҤ ҺҼМ 

ҤЗГҼРТҤ, ТЕРРИТОРИЯЛҼРНЕ ФУНКЦИОНАЛЬ ЗОНАЛАШТЫРУ, ИНЖЕНЕР, 

ТРАНСПОРТ ҺҼМ СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРАЛАРНЫ ҤСТЕРҤ, ТАРИХИ-

МҼДҼНИ МИРАС ОБЪЕКТЛАРЫН ҺҼМ АЕРУЧА САКЛАНА ТОРГАН ТАБИГЫЙ 

ТЕРРИТОРИЯЛҼРНЕ САКЛАУГА ШҼҺҼР ТҾЗЕЛЕШЕ ТАЛҼПЛҼРЕН, ЭКОЛОГИК 

ҺҼМ САНИТАР ИМИНЛЕКНЕ БИЛГЕЛИ. 

ГЕНЕРАЛЬ ПЛАН АНЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУНЫҢ ТҤБҼНДҼГЕ ВАКЫТЛЫ 

СРОКЛАРЫНА ЭШЛҼНДЕ: 

ГЕНЕРАЛЬ ПЛАННЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУ БУЕНЧА БЕРЕНЧЕЛ ЧАРАЛАР 

БИЛГЕЛҼНГҼН БЕРЕНЧЕ ЧИРАТ-2025 ЕЛГА КАДҼР. 

ГЕНЕРАЛЬ ПЛАННЫҢ БАРЛЫК ТҾП ПРОЕКТ КАРАРЛАРЫ 

ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН ИСҼП-ХИСАП СРОГЫ-2040 ЕЛГА КАДҼР. 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ШҼҺҼР ТҾЗЕЛЕШЕ КОДЕКСЫНЫҢ 23 СТАТЬЯСЫ 

НИГЕЗЕНДҼ КОШТАУЛЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ ПРОЕКТЫ ҤЗ 

ЭЧЕНҼ АЛА: 

1 ҾЛЕШ СОСТАВЫНДА ТЕКСТ ҺҼМ ГРАФИК МАТЕРИАЛЛАР: 

БИТЛҼР: < < 11 12 13 14 15 16 17 18 (19) 20 > >  

ГРАФИК МАТЕРИАЛЛАРДА ТЕРРИТОРИАЛЬ ПЛАНЛАШТЫРУ КАРТАЛАРЫ 

(СХЕМАЛАРЫ) БАР. 

ТЕРРИТОРИАЛЬ ПЛАНЛАШТЫРУ ТҼКЪДИМНҼРЕН НИГЕЗЛҼҤ ҺҼМ 

АҢЛАТУ МАКСАТЛАРЫНДА ЭШЛҼНҼ ТОРГАН ПРОЕКТНЫ НИГЕЗЛҼҤ БУЕНЧА, 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫН РАСЛАУ ПРОЦЕССЫН КИЛЕШТЕРҤ 

ҺҼМ ТҼЭМИН ИТҤ ҾЧЕН, ТЕКСТ ҺҼМ ГРАФИК МАТЕРИАЛЛАР СОСТАВЫНДА 

БАШКАРЫЛГАН МАТЕРИАЛЛАРНЫҢ 2 ҾЛЕШЕ. 

ТЕКСТ МАТЕРИАЛЛАРЫНДА ҖИРЛЕК ТЕРРИТОРИЯСЕНЕҢ ТОРЫШЫН 

АНАЛИЗЛАУ, АНЫҢ КОМПЛЕКСЛЫ ҤСЕШ ПРОБЛЕМАЛАРЫ ҺҼМ 

ЮНҼЛЕШЛҼРЕ, ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺҼМ ПРОСТРАНСТВО-ПЛАНЛАШТЫРУ 

ҤСЕШЕН НИГЕЗЛҼҤ, ТЕРРИТОРИАЛЬ ПЛАНЛАШТЫРУ БУЕНЧА ЧАРАЛАР 

ИСЕМЛЕГЕ, АЛАРНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ ЭТАПЛАРЫ, ТАБИГЫЙ ҺҼМ 

ТЕХНОГЕН ХАРАКТЕРДАГЫ ГАДҼТТҼН ТЫШ ХҼЛЛҼР КИЛЕП ЧЫГУ 

КУРКЫНЫЧЫ БУЛГАН ТҾП ФАКТОРЛАР ИСЕМЛЕГЕ БАР. 

ГРАФИК МАТЕРИАЛЛАРДА ҖИРЛЕКНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ ПРОЕКТЫН 

НИГЕЗЛҼҤ СХЕМАЛАРЫ БАР. 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ШҼҺҼР ТҾЗЕЛЕШЕ КОДЕКСЫ (ФЗ-190), «РОССИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯСЕНДҼ ҖИРЛЕ ҤЗИДАРҼ ОЕШТЫРУНЫҢ ГОМУМИ ПРИНЦИПЛАРЫ 

ТУРЫНДА» ГЫ ФЕДЕРАЛЬ ЗАКОН (ФЗ-131) НИГЕЗЕНДҼ ҖИРЛЕКТҼГЕ ҖИРЛЕ 

ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР РАСЛАНЫРГА ТИЕШ. 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ КОШТАУЛЫ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫН ЭШЛҼГҼНДҼ МАТЕРИАЛЛАР 

ФАЙДАЛАНЫЛДЫ: 
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- ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫНЫҢ 2017 

ЕЛНЫҢ 15 АВГУСТЫНДАГЫ 577 НОМЕРЛЫ КАРАРЫ БЕЛҼН РАСЛАНГАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТЕРРИТОРИАЛЬ ПЛАНЛАШТЫРУ СХЕМАСЫ 

(ҤЗГҼРЕШЛҼР КЕРТҤ); 

- ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 2013 

ЕЛДА «ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ» ДУП ТАРАФЫННАН БАШКАРЫЛГАН 

ТЕРРИТОРИАЛЬ ПЛАНЛАШТЫРУ СХЕМАСЫ; 

- АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ҺҼМ КОШТАВЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЕ ТАРАФЫННАН БИРЕЛГҼН РҼСМИ МҼГЪЛҤМАТЛАР. 

 

1.  ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

КОШТАУЛЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ БУЕНЧА 

ФЕДЕРАЛЬ, РЕГИОНАЛЬ ҺҼМ ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

ИСЕМЛЕГЕ 

1.1. Гомуми оештыру чаралары 

Коштаулы авыл җирлегенең ҥсеш юнҽлешлҽрен билгелҽгҽндҽ Татарстан 

Республикасының, Апас муниципаль районының социаль-икътисади ҥсеш 

программалары, тҿбҽк һҽм федераль тармак программалары исҽпкҽ алынды. 

2015 елның 17 июнендҽге 40-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы 

«2030 елга кадҽр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый ҥстерҥ 

стратегиясе»расланды.  

Расланган стратегия кысаларында Казан агломерациясенҽ керҥче Апас муниципаль 

районы «калдыклар белҽн эш итҥ системасы»Программасын гамҽлгҽ ашыру территориясе 

булып тора. 

 

1.2. Сҽнҽгать җитештерҥен ҥстерҥ чаралары 

Генераль план буенча, беренче чиратта, Коштавы авылында урнашкан, гамҽлдҽге 

сҽнҽгать складларын бетерҥ һҽм ҽлеге объектларның территориялҽрен рекультивациялҽҥ 

һҽм килҽчҽктҽ махсус билгелҽнештҽге яшеллҽндерҥне оештыру каралган. 

Шулай ук генераль план нигезендҽ, Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы Башкарма комитетының 2017 елның 5 декабрендҽге 2373/И номерлы хаты 

нигезендҽ, Килдураз станциясенең тимер юл поселогында пластмасса җитештерҥ ҿчен 

углеводород кабул итҥ, саклау һҽм җибҽрҥ ҿчен газ ҿстҽмҽ станциясе тҿзҥ каралган. 

 

1.3. Агросҽнҽгать комплексын ҥстерҥ чаралары 

Генераль план буенча, беренче чиратта, Коштаулы авыл җирлегендҽ каралган: 

– Караборнаш авылында урнашкан «Свияга» АХП ҖЧҖнең гамҽлдҽге кош 

фермасын бетерҥ, аның территориясен рекультивациялҽҥ һҽм килҽчҽктҽ махсус 

билгелҽнештҽге яшеллҽндерҥне оештыру;; 

– «Свияга» АХП ҖЧҖнең Коштавы авылы янында урнашкан мҿгезле эре терлек 

фермасын бетерҥ, аның территориясен рекультивациялҽҥ һҽм алга таба махсус 

билгелҽнештҽге яшеллҽндерҥне оештыру;; 

– «Свияга» АХП ҖЧҖ терлеклҽре ҿчен җҽйге лагерь территориясен ҿлешчҽ 

рекультивациялҽҥ һҽм килҽчҽктҽ махсус билгелҽнештҽге яшеллҽндерҥне оештыру, шулай 

ук территориянең калган ҿлешендҽ эшчҽнлекне саклау. 
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Таблица 1.2.1 

 Коштаулы авыл җирлегендҽ сҽнҽгать җитештерүен үстерү чаралары исемлеге 

№  Торак пункт Объектның исеме Чараның тҿре 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Кҿче 
Тормышка ашыру 

сроклары 

Чара буенча 

чыганак 
булган 

Яңа 

ҿстҽмҽ 

Беренче 

чират 

2025 

елга 

кадҽр 

Исҽплҽ

нгҽн 

чорга  

(2026-

2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 

Килдураз тимер 

юл станциясе 

бистҽсе 

Пластмасса 

җитештерҥлҽр ҿчен 

углеводородлы 

вспенивательлҽрне 

кабул итҥ, саклау һҽм 

җибҽрҥ ҿчен газ 

тутыру станциясе 

Яңа тҿзелеш га - 1,0 +  

Татарстан 

Республикасы 

Апас муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

2017 елның 5 

декабрендҽге 

2373/и номерлы 

хаты һҽм 

Коштаулы авыл 

җирлеге Генераль 

планы 

ҖИРЛЕ (ҖИРЛЕК) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 
Коштаулы 

авылы 

Гамҽлдҽ булмаган 

май заводы 

Аның территориясен 

рекультивациялҽп 

һҽм алга таба махсус 

билгелҽнештҽге 

яшеллҽндерҥне 

оештырып  

объектны бетерҥ 

га 0,3 - +  

Коштаул

ы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 



 27 

№  Торак пункт Объектның исеме Чараның тҿре 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Кҿче 
Тормышка ашыру 

сроклары 

Чара буенча 

чыганак 
булган 

Яңа 

ҿстҽмҽ 

Беренче 

чират 

2025 

елга 

кадҽр 

Исҽплҽ

нгҽн 

чорга  

(2026-

2040 

еллар) 

2 

Килдураз тимер 

юл станциясе 

бистҽсе 

Гамҽлдҽ булмаган 

сҽнҽгать складлары 

Аның территориясен 

рекультивациялҽп 

һҽм алга таба махсус 

билгелҽнештҽге 

яшеллҽндерҥне 

оештырып  

объектны бетерҥ 

га 0,04 - +  

Коштаул

ы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

 

Таблица 1.3.1 

Коштаулы авыл җирлегендҽ агросҽнҽгать комплексын үстерү чаралары исемлеге 

№  Торак пункт Объектның исеме Чараның тҿре 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Кҿче 
Тормышка ашыру 

сроклары 

Чара буенча 

чыганак 
булган 

Яңа 

ҿстҽмҽ 

Беренче 

чират 

2025 

елга 

кадҽр 

Исҽплҽ

нгҽн 

чорга  

(2026-

2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 
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№  Торак пункт Объектның исеме Чараның тҿре 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Кҿче 
Тормышка ашыру 

сроклары 

Чара буенча 

чыганак 
булган 

Яңа 

ҿстҽмҽ 

Беренче 

чират 

2025 

елга 

кадҽр 

Исҽплҽ

нгҽн 

чорга  

(2026-

2040 

еллар) 

1 
Кара Борнаш 

авылы 

Свияга «АХП 

ҖЧҖнең гамҽлдҽ 

булмаган  кош 

фермасы 

Аның 

территориясен 

рекультивациялҽп һҽм 

алга таба махсус 

билгелҽнештҽге 

яшеллҽндерҥне 

оештырып  объектны 

бетерҥ 

га 0,3 - +  

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

2 
Коштаулы 

янында 

Свияга «АХП 

ҖЧҖнең гамҽлдҽ 

булмаган мҿгезле 

эре терлек 

фермасы 

Аның 

территориясен 

рекультивациялҽп һҽм 

алга таба махсус 

билгелҽнештҽге 

яшеллҽндерҥне 

оештырып  объектны 

бетерҥ 

га 14,3 - +  

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

3 

Кҿньяк-

кҿнчыгыш 

ҿлешендҽ  

Свияга «АХП 

ҖЧҖнең  терлек 

ҿчен җҽйге  лагерь  

Ҿлешчҽ 

рекультивациялҽнгҽн һҽм 

алга таба махсус 

билгелҽнештҽге 

яшеллҽндерҥне оештырып 

объект территориясен 

ҥзгҽртеп кору 

га 0,01 - +  

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

Калган территориянең 

эшчҽнлеген саклау 
га 1,7 - +  
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1.1. Урман комплексын ҥстерҥ чаралары 

1.2. Коштаулы авыл җирлегенең генераль планы, Апас муниципаль районының 

территориаль планлаштыру схемасы һҽм башка программалар һҽм документлар 

белҽн Урман һҽм урман сҽнҽгате комплексын ҥстерҥ буенча чаралар исҽп-хисап 

чорына кадҽр кҥздҽ тотылмый. 

 

1.3. Торак инфраструктурасын ҥстерҥ буенча чаралар 

1.4. Генераль планны тормышка ашыру чорында Коштавы авылы ҿчен 3,5 гектарга якын 

территория (35 участок) даими халык ҿчен, Караборнаш авылында – 0,7 га, Килдураз 

тимер юл станциясендҽ 1,1 га территория кирҽк булачак.  

1.5. Торак пунктларның хҽзерге чиклҽре эчендҽ яңа торак тҿзелешен ҥстерҥ ҿчен буш 

территориялҽр булмау сҽбҽпле, Генераль планда торак инфраструктурасын ҥстерҥ 

ҿчен мҽйданчык каралмаган. Коштавы авыл җирлеге территориясендҽ яңа торак 

тҿзелеше тузган торак йортларны сҥтҥ, шулай ук гамҽлдҽге участокларда йортлар 

тҿзҥ хисабына мҿмкин булыр дип кҿтелҽ. 

 

Мероприятия по развитию системы обслуживания населения 

 

1.7.1 социаль һҽм мҽдҽни-көнкүреш хезмҽт күрсҽтү объектларын үстерү 

Мҽгариф оешмалары 

Генераль план буенча, беренче чиратта, Кильдураз тимер юл станциясендҽ 25 

урынга исҽплҽнгҽн балалар бакчасы төзү каралган. 

Килдураз тимер юл станциясендҽ 80 укучыга исҽплҽнгҽн төп гомуми белем бирү 

мҽктҽбе халыкның гомуми белем бирү оешмаларында фаразланган ихтыяҗларын 

тулысынча канҽгатьлҽндерҽ. 

Балаларга өстҽмҽ белем бирүне оештыру 

Коштавы авыл җирлегенең генераль планы нигезендҽ Килдураз тимер юл 

станциясе мҽктҽбе, шулай ук Коштавы авылы мҽдҽният йорты базасында балалар 

иҗаты түгҽрҽклҽренең өстҽмҽ урыннары оештыру тҽкъдим ителҽ. 

Дҽвалау-профилактика медицина оешмалары 

Генераль план белҽн яңа дҽвалау-профилактика медицина оешмаларын урнаштыру 

каралмаган, чөнки Коштавы һҽм Караборнаш авылларында эшлҽүче фельдшер-

акушерлык пунктлары сменага 16 керҽ ала. 

Мҽдҽни-ял итү учреждениелҽре 

Генераль план буенча, беренче чиратта, Караборнаш авылында 50 урынга 

исҽплҽнгҽн авыл клубының тузуы буенча сүтү һҽм җимерелҽ торган бина 

территориясендҽ 50 урынга исҽплҽнгҽн яңа авыл клубы төзү каралган.  

Спорт учреждениелҽре 

Генераль план буенча, беренче чиратта, Караборнаш авылында проектлана 

торган авыл клубы составында 200 кв.м мҽйданлы спорт залын урнаштыру каралган. 

Плоскостные спорт корылмалары 

Генераль план буенча, беренче чиратта, Коштау авылында һҽм Кильдураз тимер 

юл станциясендҽ гомуми мҽйданы 1096 кв. м булган яссы спорт корылмалары төзү 

каралган. 

Сҽүдҽ предприятиелҽре 

Генераль план буенча, беренче чиратта, түбҽндҽге сҽүдҽ предприятиелҽрен төзү 

каралган: 

лында-сҽүдҽ мҽйданы 60 кв. м. булган сҽүдҽ предприятиелҽре; 

-сҽүдҽ мҽйданының 29 кв.м. сҽүдҽ 

предприятиелҽре. Килдураз тимер юл станциясендҽ сҽүдҽ предприятиелҽрен 2017 елда 

төзелгҽн яңа күп функцияле үзҽк составында урнаштырырга мөмкин. 

Көнкүреш хезмҽте күрсҽтү предприятиелҽре 

Генераль план нигезендҽ Коштавы авылында көнкүреш хезмҽте күрсҽтү 

предприятиелҽрен беренче чиратта 4 эш урыны белҽн тҽэмин итү каралган. 



 30 

 

Җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре 

Генераль план буенча, беренче чиратта, Коштавы авылында 22 утырту урыны 

булган җҽмҽгать туклануы предприятиелҽрен урнаштыру каралган. 

Банк бүлеклҽре, филиаллары 

Генераль план буенча, беренче чиратта, Коштаулы авылында банк бүлеген 

урнаштыру каралган. 

Җҽмҽгать җыештырулары 

Генераль план буенча, беренче чиратта, Коштавы авылында 1 прибор урнаштыру 

каралган. 

Полиция 

Генераль план буенча, беренче чиратта, Коштавы авылында полиция участок 

пунктын урнаштыру каралган. 
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Таблица 1.6.1 

Коштаулы авыл җирлегендҽ хезмҽт күрсҽтү өлкҽсен үстерү буенча чаралар исемлеге 

№  Торак пункт Объектның исеме Чараның тҿре 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Кҿче 
Тормышка ашыру 

сроклары 

Чара буенча 

чыганак 
булган 

Яңа 

ҿстҽмҽ 

Беренче 

чират 

2025 

елга 

кадҽр 

Исҽплҽнгҽ

н чорга  

(2026-2040 

еллар) 

ФЕДЕРАЛЬ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

Җҽмҽгать тҽртибен саклау 

1 
Коштаулы 

авылы 

Полиция участок 

пункты 
Яңа тҿзелеш объект - 1 +  

Коштаулы 

авыл җирлеге 

Генераль 

планы 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

Мҽгариф оешмалары 

1 

Килдураз 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

Балалар бакчасы Яңа тҿзелеш урын - 25 +  

Коштаулы 

авыл җирлеге 

Генераль 

планы 

Балаларга өстҽмҽ белем бирү оешмалары 

1 

Килдураз 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

Мҽктҽп, авыл 

мҽдҽният йорты 

каршындагы 

балалар иҗаты 

тҥгҽрҽклҽре 

Оештыру чарасы урын 34 

40 +  Коштаулы 

авыл җирлеге 

Генераль 

планы 
5  + 

ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР (ҖИРЛЕК) 

Мҽдҽният оешиалары 

1 
Кара Борнаш 

авылы 
Сельский клуб 

Иске булу сҽбҽпле 

сҥтҥ 
урын 50 - +  Коштаулы 



 32 

 

№  Торак пункт Объектның исеме Чараның тҿре 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Кҿче 
Тормышка ашыру 

сроклары 

Чара буенча 

чыганак 
булган 

Яңа 

ҿстҽмҽ 

Беренче 

чират 

2025 

елга 

кадҽр 

Исҽплҽнгҽ

н чорга  

(2026-2040 

еллар) 

Яңа тҿзелеш - 50 

авыл җирлеге 

Генераль 

планы 

Спорт оешмалары 

1 
Коштаулы 

авылы 

Яңа клуб 

каршында спорт 

зал 

Яңа тҿзелеш кв. м - 200 +  

Коштаулы 

авыл җирлеге 

Генераль 

планы 

Плоскостные спортивные учреждения 

1 
Коштаулы 

авылы 

Яссылыкта спорт 

корылмалары 
Яңа тҿзелеш кв. м - 560 +  

Коштаулы 

авыл җирлеге 

Генераль 

планы 

2 

Килдураз 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

Яссылыкта спорт 

корылмалары 
Яңа тҿзелеш кв. м - 536 +  

Коштаулы 

авыл җирлеге 

Генераль 

планы 

Предприятие торговли 

1 
Коштаулы 

авылы 

Сату 

предприятиялҽре  
Яңа тҿзелеш кв. м  - 60 +  

Коштаулы 

авыл җирлеге 

Генераль 

планы 
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№  Торак пункт Объектның исеме Чараның тҿре 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Кҿче 
Тормышка ашыру 

сроклары 

Чара буенча 

чыганак 
булган 

Яңа 

ҿстҽмҽ 

Беренче 

чират 

2025 

елга 

кадҽр 

Исҽплҽнгҽ

н чорга  

(2026-2040 

еллар) 

2 

Килдураз 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

Сату 

предприятиялҽре 
Яңа тҿзелеш кв. м  - 29 +  

Коштаулы 

авыл җирлеге 

Генераль 

планы 

Кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ предприятиелҽре 

1 
Коштаулы 

авылы 

Кҿнкҥреш 

хезмҽте кҥрсҽтҥ 

предприятиелҽре 

Яңа тҿзелеш Эш урыннары - 4 +  

Коштаулы 

авыл җирлеге 

Генераль 

планы 

Җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре 

1 
Коштаулы 

авылы 

Җҽмҽгать 

туклануы 

предприятиелҽре 

Яңа тҿзелеш 
Утыру 

урыннары 
- 22 +  

Коштаулы 

авыл җирлеге 

Генераль 

планы 

Банк булекчҽсе 

1 
Коштаулы 

авылы 
Банк булекчҽсе Яңа тҿзелеш объект - 1 +  

Коштаулы 

авыл җирлеге 

Генераль 

планы 

Җҽмҽгать бҽдрҽфлҽре 

1 
Коштаулы 

авылы 

Җҽмҽгать 

бҽдрҽфлҽре 
Яңа тҿзелеш прибор - 1 +  

Коштаулы 

авыл җирлеге 

Генераль 

планы 
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1.6.2 коммуналь хезмәт күрсәтү объектларын (зиратларны) үстерү) 

 

Коштаулы авыл җирлеге халкының 2025 елга булган ихтыяҗы-0,13 га, 2040 елга-

0,13 га. 

Гамҽлдҽге зиратларның ирекле территориялҽре (0,6 га) халыкның традицион 

күмелгҽн зиратлардагы ихтыяҗын тулысынча тҽэмин итҽчҽк.  

Генераль план нигезендҽ зиратлар өчен җир төзелеше документларын 

территорияне функциональ файдалануга, аерым алганда, территорияне функциональ 

файдалануга китерү тҽкъдим ителҽ: 

элемтҽ, радиотапшыру, телевидение, информатика, космик эшчҽнлекне тҽэмин итү өчен 

җирлҽр, оборона, куркынычсызлык һҽм башка махсус билгелҽнештҽге җирлҽр» 

категориясен билгелҽү. » Ритуаль эшчҽнлек " җир кишҽрлеге өчен 16:08:110404:109 

зират астында; 

эшчҽнлек» 16:08:110101:601, 16:08:000000:776, 16:08:110201:192 зиратлар астында. 
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1.7. Туристик-рекреацион системаны ҥстерҥ. Җирле халыкның ял итҥ 

урыннарын оештыру 

Су объектлары янындагы рекреацион зоналарны формалаштыру максаты белҽн 

генераль план тарафыннан Яр буе полосасын һҽм Зҿя елгасы янындагы территорияне 

һҽм Коштавы, Караборнаш авылларында урнашкан кҥллҽрне тҿзеклҽндерҥ, иҗтимагый 

рекреацион зоналар булдыру тҽкъдим ителҽ.  

Коштавы авыл җирлегенең генераль планында рекреация территориялҽрен 

ҥстерҥ шулай ук җирле халыкның ял итҥ зоналары һҽм килҥчелҽрнең ял итҥ 

мҽйданчыклары буларак яшел ҥсентелҽр системасын оештыру чараларын кҥздҽ тота.  

Комплекс буенча чаралар системасын оештыру яшеллек, кирҽкле тҿзҥ ҿчен 

уңайлы мҿмкинлеклҽр ял итҥ ҿчен кешелҽр яхшырту йҿзен авыл торак пунктын кҥз 

уңында тота тҿп ике этаптан: оештыру, яшеллҽндерҥ, гомуми файдалану һҽм 

яшеллҽндерҥ оешмасы ограниченного файдалану. 

Гомуми файдаланудагы яшел ҥсентелҽрне оештыру буенча чаралар – 

административ һҽм җҽмҽгать биналары янында скверлар, кҿндҽлек хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҥзҽклҽре булдыру, тҿп урамда бульвар урнаштыру, урамнарны яшеллҽндерҥ, 

чҽчҽклеклҽр һҽм газоннар урнаштыру. 

Чиклҽнгҽн файдаланудагы яшел ҥсентелҽрне оештыру чаралары – Мҽгариф һҽм 

тҽрбия объектлары территориялҽрен яшеллҽндерҥ һҽм социаль һҽм мҽдҽни-кҿнкҥреш 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең башка объектларын яшеллҽндерҥ (бакча утырту, җилҽк-җимеш һҽм 

декоратив агачлар, куаклар утырту, чҽчҽк тҥтҽллҽре урнаштыру).  
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Таблица 1.7.1 

Коштаулы авыл җирлегендҽ туристик-рекреацион системаны үстерү буенча чаралар исемлеге 

№  Торак пункт Объектның исеме Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмле

ге 

Кҿче 
Тормышка ашыру 

сроклары 

Чара буенча 

чыганак 
булган 

Яңа 

ҿстҽмҽ 

Беренче 

чират 

2025 

елга 

кадҽр 

Исҽплҽнг

ҽн чорга  

(2026-

2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР (ҖИРЛЕК) 

1 

Коштаулы авыл 

җирлеге, Коштаулы 

авылы, Кара Борнаш 

авылы, Килдураз 

тимер юл станциясе 

бистҽсе 

Яшеллҽндерҥ 

Яшел ҥсентелҽр 

системасын 

оештыру 

- - - +  

Коштаулы 

авыл җирлеге 

Генераль планы 

2 
Коштаулы авыл 

җирлеге 
Зҿя елгасы 

Благоустройство 

набережных и 

прилегающей 

территории с 

созданием 

общественных 

рекреационных 

зон 

- - - +  

Коштаулы 

авыл җирлеге 

Генераль планы 

3 Коштаулы авылы Кҥл 

Иҗтимагый 

рекреацион 

зоналар булдыру 

белҽн яр 

буйларын һҽм 

якын-тирҽ 

территорияне 

тҿзеклҽндерҥ 

га 3,6 - +  

Коштаулы 

авыл җирлеге 

Генераль планы 
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№  Торак пункт Объектның исеме Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмле

ге 

Кҿче 
Тормышка ашыру 

сроклары 

Чара буенча 

чыганак 
булган 

Яңа 

ҿстҽмҽ 

Беренче 

чират 

2025 

елга 

кадҽр 

Исҽплҽнг

ҽн чорга  

(2026-

2040 

еллар) 

4 Кара Борнаш авылы Кҥл 

Иҗтимагый 

рекреацион 

зоналар булдыру 

белҽн яр 

буйларын һҽм 

якын-тирҽ 

территорияне 

тҿзеклҽндерҥ 

га 1,0 - +  

Коштаулы авыл 

җирлеге 

Генераль планы 

 



 38 

 

1.8. Коштаулы авыл җирлегенең транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ 

 

Автомобиль юлларын ҥстерҥ 

 

Коштаулы авыл җирлегенең перспектив транспорт каркасы региональ автомобиль 

юлларыннан һҽм тимер юл транспортыннан формалашачак. 

 

Тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге автомобиль юлларын ҥстерҥ 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы чаралары белҽн, 

генераль план нигезендҽ, Коштавы авыл җирлегендҽ, беренче чиратта, «Буа – Каратун» - 

Чиреево - Караборнаш автомобиль юлы участогын тҿзҥ каралган.  

 

Ясалма корылмаларны ҥстерҥ 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы, генераль план 

буенча, беренче чиратта, «Буа – Каратун» - җирлекнең тҿньяк ҿлешендҽ проектланган 

"Буа - Каратун" - Чиреево-Караборнаш автомобиль юлында бла елгасы аша кҥпер тҿзҥ 

каралган. 

 

Тимер юл транспорты ҥсеше 

2016-2021 елларга Татарстан Республикасы транспорт комплексын ҥстерҥ 

стратегиясендҽ килҽчҽктҽ 2030 елга кадҽр Ульяновск ҿлкҽсенең ЗТМ терминалы белҽн 

тизлҽтелгҽн тимер юл элемтҽсен оештыру максатында Коштавы авыл җирлеге 

территориясеннҽн уза торган «Яшел Ҥзҽн–Буа–Ульяновск» тимер юл линиясе участогын 

реконструкциялҽҥ кирҽклеге язылган. Ҽлеге тимер юл федераль ҽһҽмияткҽ ия объект 

булып тору сҽбҽпле, аны тҿзеклҽндерҥ буенча чара Генераль планда исҽпкҽ алу ҿчен 

федераль дҽрҽҗҽдҽге документларда һҽм программаларда каралырга тиеш. 
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Таблица 1.8.1 

Коштаулы авыл җирлегенең транспорт-коммуникация инфраструктурасын үстерү буенча чаралар исемлеге 

№  Торак пункт Объектның исеме Чараның тҿре 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Кҿче 
Тормышка ашыру 

сроклары 

Чара буенча 

чыганак 
булган 

Яңа 

ҿстҽмҽ 

Беренче 

чират 

2025 елга 

кадҽр 

Исҽплҽнг

ҽн чорга  

(2026-

2040 

еллар) 

РЕГИОНАЛЬ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

Автомобиль юллары 

1 
Коштаулы авыл 

җирлеге 

«Буа – Каратун» - 

Чирҥ - Кара 

Борнаш   

Яңа тҽзелеш км - 0,5 +  

 

 Апас 

муниципал 

районы ТПС, 

Коштаулы 

авыл җирлеге 

Генераль 

планы 

Ясалма корылмалар 

1 

Куштовское 

СП, северная 

часть поселения 

«Буа – Каратун» - 

Чирҥ -Кара 

Борнаш  

автомобиль 

юлында Бола 

елгасы аша кҥпер 

кичҥе   

Яңа тҽзелеш объект - 1 +  

Апас муниципал 

районы ТПС, 

Коштаулы 

авыл җирлеге 

Генераль 

планы 
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1.9.  Коштаулы авыл җирлеге торак пунктлары чиклҽрен билгелҽҥ буенча 

чаралар 

Коштавы, Караборнаш, Килдураз тимер юл станциясе торак пунктлары ҿчен, 

кадастр кварталларының чиклҽрен исҽпкҽ алып, Татарстан Республикасы буенча дҽҥлҽт 

теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽте идарҽсе мҽгълҥматлары нигезендҽ 

торак пунктлар җирлҽре буенча ҥткҽрелгҽн чиклҽр гамҽлдҽге чик буларак кабул ителде. 

Коштаулы авыл җирлегенең генераль планы белҽн Коштавы, Караборнаш, 

Килдураз станциясенең тимер юл поселогы чиклҽрен ҥзгҽртҥ каралмаган.
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1.10. Экологик хҽлне оптимальлҽштерҥ чаралары 
Таблица 1.10.1 

Коштаулы авыл җирлегендҽ гамҽлгҽ ашыру өчен тҽкъдим ителҽ торган чаралар исемлеге  

 

Объектның исеме Чараның тҿре 

Тҿзелеш 

чираты 
Искҽрмҽ 

1 нче 

чират 

Исҽп  

срогы 

Биотермик чокырны киметҥ 

(бетерҥ) буенча чаралар ҥткҽрҥ 

инженер-техник 

чара 
+   

Себер язвасы ҥлҽт базының 

санитар-яклау зонасын киметҥ 

буенча чаралар комплексын 

ҥткҽрҥ 

инженер-техник 

чара 
+   

Территориялҽрне 

рекультивациялҽҥ белҽн каты 

кҿнкҥреш калдыклары 

чҥплеклҽрен бетерҥ 

инженер-техник 

чара 
+   

"Свияга» АХП ҖЧҖ яр буе 

саклау полосасында урнашу 

сҽбҽпле җҽйге лагерьның бер 

ҿлешен рекультивациялҽҥ 

инженер-техник 

чара 
+   

Газ тутыру станциясен тҿзҥ һҽм 

аның санитар-саклау зонасын 

оештыру 300 м кҥлҽмендҽ 

Яңа тҿзелеш, 

оештыру чарасы 
+   

Килдураз тимер юл станциясе 

торак территориялҽре аша уза 

торган» Тҥбҽн Вязовые - 

Чынлы " тимер юлы 

киселешендҽге тавыш саклау 

чаралары 

оештыру чарасы 

+   

Коштаулы авылы 

зиратларының санитар-саклау 

зоналарында урнашкан торак 

тҿзелешен ҥзгҽртеп кору 

оештыру чарасы 

  
Физик тузу 

буенча 

Яшеллҽндерҥ системасын 

оештыру 

оештыру чарасы 
+   
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1.11.Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 

Перечень мероприятий по водоснабжению 

Таблица 1.11.1 

№  Торак пункт 
Объектның 

исеме 

Чараның 

исеме 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты Чара буенча 

чыганак 1нче 

чират   

Исҽплҽнгҽн 

чор  

Коштаулы авыл җирлеге 

1 
Коштаулы 

авылы 

Артезиан 

скважинасы 
- Капиталь ремонт шт 1 +  

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

2 
Коштаулы 

авылы 

су белҽн 

тҽэмин итҥ 

челтҽре 

- тҿзҥ км - + + 

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

3 
Кара Борнаш 

авылы 

су белҽн 

тҽэмин итҥ 

челтҽре 

- 

тҿзҥ 

км - + + 

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

4 

Килдураз тимер 

юл станциясе 

бистҽсе 

су белҽн 

тҽэмин итҥ 

челтҽре 

- 

тҿзҥ 

км - + + 

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 
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№  Торак пункт 
Объектның 

исеме 

Чараның 

исеме 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты Чара буенча 

чыганак 1нче 

чират   

Исҽплҽнгҽн 

чор  

5 
Коштаулы 

авылы 

су белҽн 

тҽэмин итҥ 

челтҽре 

алыштыру Капиталь ремонт км 1,0 +  

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

6 
су белҽн тҽэмин 

итҥ системасы 

су куллану 

исҽплҽҥ 

узеллары  

- оештыру шт - +  

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 
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Канализация буенча чаралар исемлеге 

Таблица 1.11.2 

№  Торак пункт 
Объектның 

исеме 
Чараның исеме 

Чараның 

тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты Чара буенча 

чыганак 1нче 

чират   

Исҽплҽнгҽн 

чор  

Коштаулы авыл җирлеге 

1 

Килдураз тимер 

юл станциясе 

бистҽсе 

чистарту 

корылмалары 
 тҿзҥ м3/сут 40  + 

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

2 
 Кара Борнаш 

авылы 

су бҥлҥ 

челтҽрлҽре 
 

тҿзҥ 

км. - + + 

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

3 

Килдураз тимер 

юл станциясе 

бистҽсе 

су бҥлҥ 

челтҽрлҽре 
 

тҿзҥ 

км. - + + 

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

4 Коштаулы авылы 

су бҥлҥ 

челтҽрлҽре 
 

тҿзҥ 

км. - + + 

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 
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№  Торак пункт 
Объектның 

исеме 
Чараның исеме 

Чараның 

тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты Чара буенча 

чыганак 1нче 

чират   

Исҽплҽнгҽн 

чор  

5 
авыл җирлеге 

территориясе 

Автоном 

канализация 

системасы 

 

тҿзҥ 

шт -  + 

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 
 

Территорияне санитар чистарту буенча чаралар исемлеге                  Таблица 1.11.3 

№  Торак пункт 
Объектның 

исеме 
Чараның исеме 

Чараның 

тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты 
Чара 

буенча 

чыганак 
1 нче 

чират  

Исҽплҽнг

ҽн чор 

Коштаулы авыл җирлеге 

1 

авыл 

җирлеге 

территориясе - 

территорияне 

планлы-даими 

санитар 

чистарту 

оештыру шт. 1 + + 

Кошт

аулы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

2 

авыл 

җирлеге 

территориясе Контейнерлар оештыру  
Контейнерлар

, шт 
9 +  

Кошт

аулы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 
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№  Торак пункт 
Объектның 

исеме 
Чараның исеме 

Чараның 

тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты 
Чара 

буенча 

чыганак 
1 нче 

чират  

Исҽплҽнг

ҽн чор 

3 

авыл 

җирлеге 

территориясе Контейнерлар оештыру  
Контейнерлар 

шт 
9  + 

Кошт

аулы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

4 

авыл 

җирлеге 

территориясе 
каты кҿнкҥреш 

отходлары 

чҥплеге 

каты кҿнкҥреш 

отходлары 

чҥплеген ябу 

һҽм 

рекультивациялҽ

ҥ 

   +  

Кошт

аулы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 
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Җылылык белҽн тҽэмин итү буенча чаралар исемлегеТаблица 1.11.4 

№  Торак пункт 
Объектның 

исеме 
Чараның исеме 

Чараның 

тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты Чара буенча 

чыганак 1 нче 

чират   

Исҽплҽнгҽн 

чор  

Коштаулы авыл җирлеге 

1  

Блоклы-

модульле 

котельный 

(БМК) 

40 урынлы 

балалар 

бакчасы ҿчен 

БМК  

тҿзҥ шт. 1  + 

Кошт

аулы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

2  

Блоклы-

модульле 

котельный 

(БМК) 
Спорт залы 

ҿчен БМК 

тҿзҥ 

шт. 1 +  

Кошт

аулы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

3  

Блоклы-

модульле 

котельный 

(БМК) 

Сҽҥдҽ 

оешмалары 

ҿчен БМК  

тҿзҥ 

шт. 1 +  

Кошт

аулы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

4  

Блоклы-

модульле 

котельный 

(БМК) 

Сҽҥдҽ 

оешмалары 

ҿчен БМК 

тҿзҥ 

шт. 1  + 

Кошт

аулы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 
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Газ белҽн тҽэмин итү буенча чаралар исемлеге             Таблица 1.11.5 

№  Торак пункт 
Объектның 

исеме 
Чараның исеме 

Чараның 

тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара буенча 

чыганак 1 нче 

чират  

Исҽплҽнгҽн 

чор  

Коштаулы авыл җирлеге 

1  ГРПШ 
Газ регулятор 

пункты тҿзелеше 
тҿзҥ шт. - + + 

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

2  

газ белҽн 

тҽэмин итҥ 

челтҽрлҽре 

Газ белҽн тҽэмин 

итҥ челтҽрлҽрен 

тҿзҥ 

тҿзҥ км. - + + 

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 
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Электр белҽн тҽэмин итү буенча чаралар исемлеге              Таблица 1.11.6 

№  Торак пункт Объектның исеме Чараның исеме 
Чараның 

тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты Чара буенча 

чыганак 1 нче 

чират  

Исҽплҽнгҽ

н чор  

Коштаулы авыл җирлеге 

1 
Коштаулы 

авылы 

Электр 

тапшыру 

линиялҽре 

10(6) кВи 0,4 кВ 

кҿчҽнешле электр 

тапшыру 

линиялҽрен тҿзҥ 

тҽзҥ км. -  + 

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

2 
Кара Борнаш 

авылы 

Электр 

тапшыру 

линиялҽре 
0,4 кВ кҿчҽнешле 

электр тапшыру 

линиялҽрен тҿзҥ 

тҽзҥ 

км. -  + 

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

3 

Килдураз тимер 

юл станциясе 

бистҽсе 

Электр 

тапшыру 

линиялҽре 

10(6) кВи 0,4 кВ 

кҿчҽнешле электр 

тапшыру 

линиялҽрен тҿзҥ 

тҽзҥ 

км. -  + 

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 
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Ҽкрен агытшаты  челтҽрлҽр буенча чаралар исемлеге           Таблица 1.11.7 

№  Торак пункт 
Объектның 

исеме 
Чараның исеме Чараның тҿре Ҥлчҽҥ берҽмлеге егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты Чара буенча 

чыганак 1 нче 

чират  

Исҽплҽнгҽн 

чор  

Коштаулы авыл җирлеге 

1 

Коштаул

ы авыл 

җирлеге 

территориясе 

Телефон  оештыру 

Проектлана 

торган торак 

тҿзелешенҽ, 

исҽпкҽ алып, 

телефоннар саны 

185  + 

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

2 

Коштаул

ы авыл 

җирлеге 

территориясе 

Кҽрҽзле 

элемтҽнең 

база 

станциясе 

(БС) 

БС-557 

Реконструкциялҽҥ   
реконструкциялҽҥ шт 1 +  

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 

3 

Коштаул

ы авыл 

җирлеге 

территориясе 

Кҽрҽзле 

элемтҽнең 

база 

станциясе 

(БС) 

БС-2322 тҽзҥ тҿзҥ  шт 1 +  

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

Генераль 

планы 
 

 

 

 

 

 

1.12. Территорияне инженерлы ҽзерлҽҥ чаралары 

Таблица 1.12.1 
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Эрозия процессларына каршы көрҽш чаралары 

№ 

 

 

Урыны 

 

Куркыныч табигать 

процесслары 
чаралар 

1 Коштаулы авылы 

Чокырлар эрозиясе Чокырлар ҥсешен туктатып тору, тау канаулары 

урнаштыру, чокыр һҽм сҿзҽклек тҿбен ныгыту, саклагыч 

яшеллҽндерҥ һҽм ҥрлҽрне терраслау 
 

Таблица 1.12.2 

Су басудан инженерлык саклау чаралары 

№ 

п/п 

Местоположение 

 

Куркыныч табигать 

процесслары 
чаралар 

1 Кара Борнаш авылы 
Су басу 

Дамбалары обвалования, рефулирование ҥзҽне, 

чистарту һҽм спрямление ҥзҽнен, җайга салу дҽрҽҗҽсен  
Су басу Елга тҿбен тирҽнҽйтҥ, ҥзҽнне турайту 

2 Коштаулы авылы 
Су басу Елга тҿбен тирҽнҽйтҥ, ҥзҽнне турайту 

3 
Килдураз тимер юл станциясе 

бистҽсе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Таблица 1.13.1 

№  Торак пункт 
Объектның 

исеме 
Чараның исеме Чараның 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты 
Чара буенча 
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тҿре 1 нче 

чират  

Исҽплҽнгҽн 

чор  
чыганак 

Коштаулы авыл җирлеге 

1 

Коштаулы авыл 

җирлеге территориясе 

(торак пунктлар) 

РСУ 

Хҽбҽр итҥ 

системасын 

оештыру 

Яңа 

тҿзелеш 
Шт. 3 +  

Коштаулы авыл 

җирлеге 

Генераль планы 
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2. ТЕХНИК-ИКЪТИСАДЫЙ КҤРСҼТКЕЧЛҼР 
Таблица 2.1 

Коштаулы авыл җирлеге территориясен куллану балансы 

территориянең исеме 

Хҽзерге торышы 

(2017 г.) 

Исҽплҽнгҽн чор 

(2040г.) 

га % га % 

Коштаулы авыл җирлеге территориясенең 

гомуми мҽйданы, шул исҽптҽн: 
2664,9 100 2664,9 100 

Торак пунктларның территориялҽре, 

шул исҽптҽн.: 
208,3 7,9 208,3 7,9 

Коштаулы авылы 97,6 3,7 97,6 3,7 

Караборнаш авылы 54,7 2,1 54,7 2,1 

Килдураз тимер юл станциясе 56,0 2,1 56,0 2,1 

Инженерлык инфраструктурасы 

зонасы 
0,38 0 0,38 0 

Транспорт инфраструктурасы 

зонасы 
113,32 4,3 115,12 4,3 

Авыл хуҗалыгы куллану зонасы, 

шул исҽптҽн: 
2189,68 82,2 2173,58 81,5 

Авыл хуҗалыгы җирлҽре зонасы* 2165,48 81,2 2163,68 81,2 

Авыл хуҗалыгы 

предприятиелҽренең җитештерҥ зонасы 
23,9 0,9 9,6 0,4 

Коммерцияле булмаган бакчачылык, 

яшелчҽчелек яки дача берлҽшмҽлҽре 

зонасы 

0,3 0 0,3 0 

Махсус билгелҽнештҽге Зона, шул 

исҽптҽн: 
1,8 0,1 16,1 0,6 

Зиратлар зонасы 1,46 0,1 1,46 0,1 

Махсус билгелҽнештҽге Зона 

(биотермик чокыр, себер язвасы ҥлҽт 

базы) 

0,05 0 0,05 0 

Калдыкларны туплау һҽм кҥмҥ 

зонасы 
0,29 0 0 0 

Махсус билгелҽнештҽге 

яшеллҽндерҥ зонасы** 
0 0 14,59 0,5 

Табигый объектлар зонасы, шул 

исҽптҽн: 
151,42 5,7 151,42 5,7 

Урман зонасы (урманнар, агач-куак 

ҥсемлеклҽре) 
64,6 2,4 64,6 2,4 

Сулык (кҥллҽр, елгалар, елгалар, 

канаулар) 
31,92 1,2 31,92 1,2 

Саз 24,76 0,9 24,76 0,9 

Башка зоналар (рельеф бозылган 

территория, чокырлар, ерманнар, комнар  
30,14 1,1 30,14 1,1 

*- авыл хуҗалыгы җирлҽре зонасын кыскарту автомобиль юллары тҿзелеше белҽн 

бҽйле (1,8 га); 
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**- җир категориясен ҥзгҽртмичҽ генҽ каты кҿнкҥреш калдыклары чҥплеклҽре (0,29 

га) һҽм гамҽлдҽ булмаган агросҽнҽгать объекты (14,3 га) урынында махсус 

билгелҽнештҽге яшеллҽндерҥ тҽкъдим ителҽ 

Башка зоналар (рельеф бозылган территория, чокырлар, ерманнар, комнар һ. б.)) 



55 

 

Таблица 2.2 

Коштаулы авыл җирлеге Генераль планының төп техник-икътисадый күрсҽткечлҽре 

№  Кҥрсҽткеч исеме 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Башланг

ыч  

(2017г.) 

1нче 

чират 

(2025 г.) 

Исҽптҽге 

чор 

(2040 г.) 

1. халык 

1.1 
Халык саны-барлыгы, 

шул исҽптҽн 
кеше 650 562 524 

 Коштаулы авылы кеш

е 
277 243 226 

 Караборнаш авылы кеш

е 
101 89 85 

 
Килдураз тимер юл 

станциясе 

кеш

е 272 230 213 

2. Торак фонды 

2.1 
Торак фонды-барлыгы, 

шул исҽптҽн 
Мең кв.м 19,95 19,95 19,95 

 Коштаулы авылы Мең кв.м 7,06 7,06 7,06 

 Караборнаш авылы Мең кв.м 3,45 3,45 3,45 

 
Килдураз тимер юл 

станциясе 

Мең кв.м 
9,44 9,44 9,44 

2.2 
Яңа торак тҿзелеше-

барлыгы, шул исҽптҽн 

Мең кв.м 
- - - 

 Коштаулы авылы Мең кв.м - - - 

 Караборнаш авылы Мең кв.м - - - 

 
Килдураз тимер юл 

станциясе 

Мең кв.м 
- - - 

3. Халыкка социаль һҽм мҽдҽни-кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ объектлары 

3.1 
Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 

оешмалары, шул исҽптҽн 
урын 10 35 35 

 - гамҽлдҽге сакланучылар  - 10 35 
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№  Кҥрсҽткеч исеме 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Башланг

ыч  

(2017г.) 

1нче 

чират 

(2025 г.) 

Исҽптҽге 

чор 

(2040 г.) 

 - яңа тҿзелеш  - 25 - 

3.2 
Гомуми белем бирҥ 

оешмалары, шул исҽптҽн 
урын 80 80 80 

 - гамҽлдҽге сакланучылар  - 80 80 

 - яңа тҿзелеш  - - - 

3.3 
Балаларга ҿстҽмҽ белем 

бирҥне оештыру, шул исҽптҽн 
урын 34 74 79 

 - гамҽлдҽге сакланучылар  - 34 74 

 - яңа тҿзелеш  - 40 5 

3.4 

Дҽвалау-профилактика 

медицина оешмалары, шул 

исҽптҽн 

Сменада 

керҥ 
16 16 16 

 - гамҽлдҽге сакланучылар  - 16 16 

 - яңа тҿзелеш  - - - 

3.5 
Мҽдҽният йортлары, авыл 

клублары, шул исҽптҽн 
урын 200 200 200 

 - гамҽлдҽге сакланучылар  - 150 200 

 
Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 

оешмалары, шул исҽптҽн 
 - 50 - 

3.6 - гамҽлдҽге сакланучылар мең.экз. 8,5 8,5 8,5 

  гамҽлдҽге сакланучылар  - 8,5 8,5 

 - яңа тҿзелеш  - - - 

3.7 
Спорт заллары, шул 

исҽптҽн 

Идҽн 

мҽйданыг

ың кв.м  

- 200 200 

 - гамҽлдҽге сакланучылар  - - 200 

 - яңа тҿзелеш  - 200 - 
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№  Кҥрсҽткеч исеме 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Башланг

ыч  

(2017г.) 

1нче 

чират 

(2025 г.) 

Исҽптҽге 

чор 

(2040 г.) 

3.8 
Плоскостные спорт 

корылмалары, шул исҽптҽн 
кв.м - 1096 1096 

   - - 1096 

 - гамҽлдҽге сакланучылар  - 1096 - 

3.9  кв.м сҽҥдҽ 

мҽйданы 
80 169 169 

 - яңа тҿзелеш  - 80 169 

 
Сҽҥдҽ предприятиелҽре, 

шул исҽптҽн 
 - 89 - 

3.10 - гамҽлдҽге сакланучылар Эш урыны - 4 4 

 - яңа тҿзелеш  - - 4 

 

Кҿнкҥреш хезмҽте 

кҥрсҽтҥ предприятиелҽре, шул 

исҽптҽн  

 - 4 - 

3.11 - гамҽлдҽге сакланучылар Утыру 

урыны  
- 22 22 

 - яңа тҿзелеш  - - 22 

 
Җҽмҽгать туклануы 

предприятиелҽре, шул исҽптҽн  
 - 22 - 

3.12 - гамҽлдҽге сакланучылар объект 1 1 1 

 - яңа тҿзелеш  - 1 1 

   - - - 

3.13 
Элемтҽ бҥлеклҽре, шул 

исҽптҽн 
объект - 1 1 

 - гамҽлдҽге сакланучылар  - - 1 

 - яңа тҿзелеш  - 1 - 

3.14 Банк бҥлеклҽре, объект - 1 1 
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№  Кҥрсҽткеч исеме 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Башланг

ыч  

(2017г.) 

1нче 

чират 

(2025 г.) 

Исҽптҽге 

чор 

(2040 г.) 

филиаллары, шул исҽптҽн 
 - гамҽлдҽге сакланучылар  - - 1 

 - яңа тҿзелеш  - 1 - 

3.15 Полиция, шул исҽптҽн прибор - 1 1 

 - гамҽлдҽге сакланучылар  - - 1 

 - яңа тҿзелеш  - 1 - 

4. Халыкка ритуаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

4.1 
Зиратларның гомуми 

мҽйданы, шул исҽптҽн 
га 5,54 5,54 5,54 

 - гамҽлдҽге га 5,08 5,08 5,08 

 - гамҽлдҽ булмаган га 0,46 0,46 0,46 

5. Транспорт инфраструктурасы 

5.1 

Автомобиль юлларының 

озынлыгы-барлыгы, шул 

исҽптҽн: 

км 4,6 5,1 5,1 

5.1.1 Федераль ҽһҽмияттҽге км - - - 

5.1.2 Региональ ҽһҽмияттҽге км 4,6 5,1 5,1 

5.1.3 Җирле ҽһҽмияттҽге  км - - - 

5.2 Тимер юл транспорты км 6,9 6,9 6,9 

6 Инженер инфраструктурасы 

6.1 Су белҽн тҽэмин итҥ     

 - су куллану куб. 

м./сут. 
   

6.2 Канализация     

 
- агынты суларның 

гомуми килҥе  
куб. м./сут    
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№  Кҥрсҽткеч исеме 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Башланг

ыч  

(2017г.) 

1нче 

чират 

(2025 г.) 

Исҽптҽге 

чор 

(2040 г.) 

 - чистарту куҽте куб. 

м./всут. 
   

6.3 Санитар чистарту     

 
- каты кҿнкҥреш 

калдыклары кҥлҽме 
т/гел 236,42 218,75 221,32 

 
- каты кҿнкҥреш 

калдыклары ҿчен контейнерлар 
шт. - 9 9 

6.4. 
Җылылык белҽн тҽэмин 

итҥ 
    

 
- котельныйларның 

гомуми саны 
шт.    

6.5. Газ белҽн тҽэмин итҥ      

 - еллык газ чыгымы тыс. 

нм3/год 
   

6.6. Электр белҽн тҽэмин итҥ      

 - еллык электр куллану мең 

кВт.ч/ел 
1481,87 1281,03 1194,15 

 - исҽп-хисап егҽрлеге кВт 332,98 287,86 268,34 

 

- трансформатор 

подстанциялҽренең гомуми 

куҽте 

кВА 354,23 306,23 285,47 

6.7. Азотлы челтҽрлҽр     

 - телефоннар саны шт. - - 67 
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

КОШТАУЛЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

 

ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ  

 

Генераль план проектын нигезлҽҥ буенча материаллар 

Аңлатма
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2. КОШТАУЛЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ БҤГЕНГЕ ХҼЛЕ 
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тоташу системасында 

2.2. Җир фондының характеристикасы 

2.3. 66 территориянең социаль-икътисади потенциалы 

2.3.1.  Демографик потенциал 66 

2.3.2. 68 җитештерҥ территориясе 

2.3.3. 68 агросҽнҽгать комплексы 

2.3.4. 68 урман комплексы 
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КЕРЕШ 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Коштаулы авыл җирлегенең генераль планы проекты проектлауга бирем 

нигезендҽ «Татинвестгражданпроект» ДУП тарафыннан эшлҽнгҽн. 

Коштаулы авыл җирлегенең генераль планы проектын эшлҽҥгҽ заказ бирҥче-«ТР Баш инвестицион-тҿзелеш идарҽсе»ДКУ. 

Апас муниципаль районы Коштаулы авыл җирлегенең генераль планы проекты – территориаль планлаштыру документы, шҽһҽр 

тҿзелеше стратегиясен, яшҽҥ тирҽлеген формалаштыру шартларын, җирлек составындагы торак пунктларның чиклҽрен билгелҽҥ һҽм 

ҥзгҽртҥ, территориялҽрне функциональ зоналаштыру, инженер, транспорт һҽм социаль инфраструктураны ҥстерҥ, тарихи-мҽдҽни мирас 

объектларын һҽм аеруча саклана торган табигый территориялҽрне саклауга, экологик һҽм санитар иминлеккҽ карата шҽһҽр тҿзелеше 

талҽплҽрен билгели. 

Генераль план аны гамҽлгҽ ашыруның алдагы вакытына эшлҽнгҽн: 

Беренче чират – 2025 елга кадҽр Генераль планны гамҽлгҽ ашыру буенча беренчел чаралар билгелҽнгҽн. 

Генераль планның барлык тҿп проект карарлары 2040 елга кадҽр планлаштырылган исҽп – хисап вакыты. 

Россия Федерациясе шҽһҽр тҿзелеше кодексының 23 статьясы нигезендҽ Коштаулы авыл җирлегенең генераль планы проекты ҥз 

эченҽ ала: 

1 ҿлеш текст һҽм график материаллар составында: 

Битлҽр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10) > >  

График материалларда территориаль планлаштыру карта (схемалар) бар. 

Территориаль планлаштыру тҽкъдимнҽрен нигезлҽҥ һҽм аңлату максатларында эшлҽнҽ торган проектны нигезлҽҥ буенча авыл 

җирлегенең текст һҽм график материаллар составында башкарылган генераль планын раслау һҽм раслау процессын тҽэмин итҥ ҿчен 

материалларның 2 ҿлеше. 

Текст материаллары ҥз эченҽ җирлек территориясенең торышын, аның комплекслы ҥсеше проблемаларын һҽм юнҽлешлҽрен 

анализлауны, территориаль һҽм пространство-планлаштыруны, территориаль планлаштыру буенча чаралар исемлеген, аларны тормышка 

ашыру этапларын, табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу куркынычы булган тҿп факторлар исемлеген ала. 

График материалларда җирлекнең генераль планы проектын нигезлҽҥ схемалары бар. 

Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы (ФЗ-190), «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында» Федераль закон (ФЗ-131) нигезендҽ җирлекнең җирле ҽһҽмияттҽге чаралары расланырга тиеш. 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Коштаулы авыл җирлегенең генераль планын эшлҽгҽндҽ, материаллар 

файдаланылды: 

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 15 августындагы 577 номерлы карары белҽн расланган Татарстан 

Республикасының территориаль планлаштыру схемасы (ҥзгҽрешлҽр кертҥ); 
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- Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының 2013 елда «Татинвестгражданпроект» ДУП тарафыннан башкарылган 

территориаль планлаштыру схемалары; 

- Апас муниципаль районы һҽм аның составына керҥче Коштаулы авыл җирлеге администрациясе тарафыннан бирелгҽн рҽсми 

белешмҽлҽр. 

 

 

 

 

КОШТАУЛЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ 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 мохитен формалаштыру шартларын, җирлек 

территориялҽрен ҥстерҥ юнҽлешлҽрен һҽм чиклҽрен, территориялҽрне зоналаштыруны, инженер, транспорт һҽм социаль 

инфраструктураны ҥстерҥне, тарихи-мҽдҽни мирас объектларын һҽм аеруча саклана торган табигый территориялҽрне саклауга, экологик 

һҽм санитар иминлеккҽ шҽһҽр тҿзелеше талҽплҽрен билгели торган тҿп шҽһҽр тҿзелеше документы булып тора. 

Коштаулы авыл җирлегенең генераль планын эшлҽгҽндҽ территориаль планлаштыруның тҿп максатлары булып тора: 

федераль законнар һҽм Россия Федерациясе субъекты законнары нигезендҽ территорияне ҥстерҥ белҽн идарҽ итҥнең нҽтиҗҽле 

коралын булдыру;  

муниципаль берҽмлек буларак авыл җирлегенең бҿтенлеген территориаль планлаштыру чаралары белҽн тҽэмин итҥ; 

инженерлык һҽм транспорт инфраструктурасы ҥсешен исҽпкҽ алып, җирлекнең рекреацион һҽм социаль-икътисади потенциалын 

максималь ачуга туры килҽ торган планлаштыру оешмасы, территорияне функциональ зоналаштыру һҽм шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру 

ҿчен шартлар тудыру буенча рациональ карарлар эшлҽҥ; 

Генераль планның проект карарлары планлаштыру структурасын оештыру, җирлекнең территориаль, инфраструктура һҽм социаль-

икътисади ҥсеше, җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽрен эшлҽҥ, территориаль зоналардан файдалануның 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 территориясен шҽһҽр тҿзелеше ҥсеше проблемаларын ачыклау, 

гамҽлдҽ булган тормыш тҽэмин итҥ ресурслары параметрларын анализлау, шулай ук шҽһҽр тҿзелеше буенча аерым кабул ителгҽн 

карарлар нигезендҽ; 

территорияне функциональ зоналаштыру (функциональ зоналарның планлаштырылган чиклҽрен чагылдыру); 

алга таба шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру ҿчен территориялҽрне гармонияле һҽм тотрыклы ҥстерҥ ҿчен алшартлар тудыра торган 

торак пунктларның оптималь функциональ-планлаштыру структурасын эшлҽҥ, җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

Коштаулы авыл җирлеге ҥсешенең параметрлары системасын билгелҽҥ; 

ҽйлҽнҽ-тирҽ табигый мохитне саклау шартларында авыл җирлегенең инвестицион җҽлеп итҥчҽнлеген тҽэмин итҥ буенча беренчел 

чаралар һҽм гамҽллҽр исемлеген ҽзерлҽҥ; 
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планлаштырылган капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру, сҽнҽгать, энергетика, транспорт һҽм элемтҽ җирлҽренең гамҽлдҽге 

һҽм планлаштырылган чиклҽре. 

 

 

 

КОШТАУЛЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ БҤГЕНГЕ ТОРЫШЫ 

 Икътисади-географик урыны.  Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Коштаулы авыл җирлеге башлыгы урынбасары 

Коштаулы авыл җирлеге чиге " Аерым муниципаль берҽмлеклҽрнең территориялҽре чиклҽрен ҥзгҽртҥ һҽм «Апас муниципаль 

районы «муниципаль берҽмлегенең һҽм аның составындагы муниципаль берҽмлеклҽрнең территориялҽре чиклҽрен билгелҽҥ һҽм аларның 

статусы турында «Татарстан Республикасы Законына ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында» 2014 елның 30 декабрендҽге 151-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы Законы нигезендҽ кабул ителде. 

Коштавы авыл җирлеге составына, бу закон нигезендҽ, Коштавы (административ Ҥзҽк) авылы, Кара Борнаш авылы, Килдураз 

тимер юл станциясе поселогы керҽ. 

Коштавы авыл җирлеге Татарстан Республикасының кҿнбатыш ҿлешендҽ, Апас муниципаль районының кҿньяк ҿлешендҽ 

урнашкан. Коштавы авыл җирлеге Дҽвеш, Кызылтау, Урта Балтай авыл җирлеклҽре һҽм Буа муниципаль районы белҽн чиктҽш. 

Коштавы авыл җирлегенең гомуми мҽйданы 2664,9 га тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн торак пунктларның мҽйданы – 208,3 га, шулардан: 

Коштавы авылы-97,6 га, Караборнаш авылы-54,7 га, Кильдураз тимер юл станциясе поселогы-56,0 га. 

Коштаулы авыл җирлегендҽ балалар бакчасы, гомуми белем бирҥ мҽктҽбе, ике фельдшер-акушерлык пункты, авыл мҽдҽният 

йорты, ике авыл клубы, кҥп функцияле ҥзҽк, почта бҥлекчҽсе һҽм сҽҥдҽ объектлары бар.   

Коштаулы авыл җирлегенең агросҽнҽгать комплексы «Свияга»АХП ҖЧҖ Авыл хуҗалыгы предприятиесе тарафыннан тҽкъдим 

ителде. 

Коштавы авыл җирлегенең Татарстан Республикасының башка җирлеклҽре һҽм районнары белҽн транспорт элемтҽсе хҽзерге 

вакытта «Каратун - Чирмешҽн - Олы Подберезье» - Дҽвеш – Коштавы тҿбҽк автомобиль юлы аша гамҽлгҽ ашырыла. Коштаулы авыл 

җирлеге территориясе буенча шулай ук Горький тимер юлының «Тҥбҽн Вязовые – Чынлы»участогы да уза.  

Роле урнаштыру системасында 

Коштаулы авыл җирлегенең территориаль оешмасы Апас муниципаль районының кҥчерҥ системасының бер ҿлеше булып тора, ул 

территориянең гомуми ҥсеш билгелҽре белҽн дҽ, конкрет шҽһҽр тҿзелеше ситуациялҽре белҽн дҽ характерлана. Агросҽнҽгать комплексын 

ҥстерҥ, сҽнҽгать һҽм җитештерҥ-эшлекле функциялҽр башкару ҿчен уңай булган табигый, социаль-икътисадый, демографик шартларның 

бергҽ кушылуы буенча, Апас муниципаль районы кҥчерҥнең бҿтен системасы буларак карала. 

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. 

2017 ел башына Коштаулы авыл җирлегенең уртача тыгызлыгы 1 кв. км. тҽшкил итҽ.  
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Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ 650 кеше яши: Коштавы авылы – җирлек ҥзҽге, Кара Борнаш авылы һҽм Килдураз 

станциясе тимер юл станциясе-рядовой торак пунктлар.  

Коштаулы авыл җирлегеннҽн кҥчерҥ системасы ике оранглы характерда.  

Анда административ функциялҽр, мҽгариф оешмалары, мҽдҽният учреждениелҽре, медицина оешмалары, сҽҥдҽ предприятиелҽре 

урнашкан. 

Икенче рангны Кара Борнаш авылы били, халык саны 101 кеше һҽм Кильдураз станциясе т/ю.п., гомуми халык саны 272 

кешеХарактеристика земельного фонда 

 

Категориялҽр буенча җир фондын бҥлҥ  

Теге яки бу территория чиклҽрендҽ урнашкан барлык җирлҽр дҽ аның җир ресурслары буларак карала, алар йҽ хуҗалык 

ҽйлҽнешенҽ җҽлеп ителҽ, йҽ анда файдаланылырга мҿмкин. 

Россия Федерациясе Җир кодексының 1 п. 7 статьясы нигезендҽ Россия Федерациясендҽ җирлҽр максатчан билгелҽнеше буенча 

тҥбҽндҽге категориялҽргҽ бҥленҽ:: 

авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽр; 

торак пункт җирлҽре; 

космик эшчҽнлекне тҽэмин итҥ ҿчен җир, оборона, куркынычсызлык җирлҽре һҽм башка махсус билгелҽнештҽге җирлҽр;  

аеруча саклана торган территориялҽр һҽм объектлар җирлҽре; 

урман фонды җирлҽре; 

су фонды җирлҽре; 

запас җирлҽр. 

Коштаулы авыл җирлегенең гомуми мҽйданы 2664,9 га тҽшкил итҽ (картографик материал буенча). 

Урман фонды җирлҽре 3,6 га мҽйданны били, бу авыл җирлегенең барлык мҽйданының 0,1% ын тҽшкил итҽ (картографик 

материал буенча). 

Коштаулы авыл җирлеге территориясенең калган категориялҽре буенча мҽгълҥмат юк. 

Милек рҽвешлҽре буенча җир фондын бҥлҥ 

Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ федераль милектҽге җирлҽр турында мҽгълҥмат юк. Ҽмма, Урман кодексының 8 

статьясы нигезендҽ, урман фонды җирлҽре составында урман кишҽрлеклҽре Федераль милектҽ тора. Шулай итеп, Коштаулы авыл 

җирлеге чиклҽрендҽ федераль милектҽге җирлҽрнең гомуми мҽйданы 3,6 га тҽшкил итҽ. 

ТР Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы мҽгълҥматларына караганда, Коштаулы авыл җирлегендҽ республика милкендҽ 

булган җир кишҽрлеге бар, аның мҽйданы 126,01 га тҽшкил итҽ. 

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах Коштаулы авыл җирлегендҽ милек юк. 

2.3. Территориянең социаль-икътисади потенциалы 

2.3.1.  Демографик потенциал 

Демографик фактор территорияне хуҗалык итҥ дҽрҽҗҽсенҽ һҽм җҽмгыятьнең икътисадый ҥсешенҽ зур йогынты ясый. 
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Коштаулы авыл җирлеге башкарма комитеты биргҽн мҽгълҥматларга караганда, 2017 ел башына халык саны 650 кеше тҽшкил 

иткҽн.  

Коштаулы авыл җирлегенең демографик структурасы торак пунктлар киселешендҽ 2.3.1 таблицасында тҽкъдим ителгҽн.Таблица 

2.3.1 

Коштаулы авыл җирлегенең демографик структурасы һҽм халык хҽрҽкҽте 2017 ел башына 

Торак 

пунктның исеме Кошта

улы 

Кара 

Борнаш 

Килдур

аз 

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

буееча 

барлыгы 

Халык саны, 

Барлыгы 
277 101 272 650 

Сабыйлык: 56 10 36 102 

1 яшькҽ 

кадҽр 
0 0 0 0 

1-6 яшь 22 2 16 40 

7-15 яшь 34 8 20 62 

Эшкҽ яраклы: 133 54 150 337 

16-17 яшь 5 0 10 15 

18-54 яшь 

хатын-кызлар ҿчен 
57 34 69 160 

18-59 яшь 

ирлҽр ҿчен 
71 20 71 162 

Пенсия 

яшенҽ: 
88 37 86 211 

55 яшьтҽн 

ҿлкҽнрҽк хатын-

кызлар ҿчен 

62 23 57 142 

60 яшьтҽн 

ҿлкҽнрҽк ир-атлар 

ҿчен 

26 14 29 69 
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Торак 

пунктның исеме Кошта

улы 

Кара 

Борнаш 

Килдур

аз 

Кошта

улы авыл 

җирлеге 

буееча 

барлыгы 

Халыкның 

гомуми ҥсеше 
-14 -3 -10 -27 

Табигый -7 -4 -5 -16 

Яралу 0 0 0 0 

Кату 7 4 5 16 

Механик -7 1 -5 -11 

Килҥ 8 2 4 14 

Китҥ 15 1 9 25 

 

Таблицадан кҥренгҽнчҽ, җирлекнең иң зур торак пунктлары-Коштавы авылы, анда халыкның кҥп ҿлеше яши – 42,6%, һҽм 

Килдураз станциясенең барлык халыкның 41,8% ы яши.  

 

Коштаулы авыл җирлегендҽ эш яшендҽге (337 кеше) эшкҽ яраксыз яшьтҽн югары (211 кеше). Шулай итеп, гамҽлдҽге торак 

пунктларның яшь структурасы эшкҽ яраклы яшьтҽге халыкның шактый ҿлеше, пенсия яшендҽге затларның уртача саны һҽм эшкҽ яраклы 

яшьтҽн кечерҽк тҿркемнҽрнең тҥбҽн дҽрҽҗҽсе белҽн характерлана.  

Югарыда китерелгҽн мҽгълҥматлардан кҥренгҽнчҽ, 2017 ел башына җирлектҽ туучылар саны кҥбрҽк. Нҽтиҗҽдҽ, халыкның табигый 

ҥсеше тискҽре ҽһҽмияткҽ ия. 

Халыкның миграцион ҥсеше тискҽре ҽһҽмияткҽ ия, чыгулар саны халыкның Коштавы авыл җирлегенҽ килҥеннҽн кҥпчелекне 

тҽшкил итҽ, һҽм нҽтиҗҽдҽ халыкның гомуми артуы тискҽре ҽһҽмияткҽ ия 

2.3.2. Җитештерҥ территориялҽре 

Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ гамҽлдҽге җитештерҥ объектлары юк.  

Коштавы авылында эшлҽп булмый торган май заводы, Кильдураз станциясенең тимер юл бистҽсендҽ гамҽлдҽ булмаган сҽнҽгать 

складлары бар. 

 

2.3.3. Агросҽнҽгать комплексы 

 

Агросҽнҽгать комплексы азык-тҿлек җитештерҥ һҽм алар белҽн халыкны тҽэмин итҥ, авыл хуҗалыгы ҿчен җитештерҥ чаралары 

җитештерҥ һҽм авыл хуҗалыгына хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн шҿгыльлҽнҥче макроикътисад тармаклары җыелмасы булып тора. 
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Агросҽнҽгать комплексының мҿһим тармаклары-ҥсемлекчелек һҽм терлекчелек. 

Коштаулы авыл җирлегенең тҿп авыл хуҗалыгы специальлҽшҥе – терлекчелек, бҿртекле игенчелек, терлек азыгы җитештерҥ. 

 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. 

Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ тҥбҽндҽге агросҽнҽгать комплексы объектлары эшли: 

Коштавы авылы янында «Свияга» АХП ҖЧҖ эре мҿгезле терлек азыгы мҽйданчыгы; 

җирлекнең кҿньяк-кҿнчыгыш ҿлешендҽ «Свияга» АХП ҖЧҖ терлеклҽре ҿчен җҽйге лагерь. 

Шулай ук җирлек территориясендҽ агросҽнҽгать комплексы объектлары да бар: Караборнаш авылындагы «Свияга» АХП ҖЧҖ 

кошчылык фермасы, Коштавы авылы янындагы «Свияга» АХП ҖЧҖ мҿгезле эре терлек фермасы. 

2.3.4. Урман комплексы 

Россия Федерациясе Урман кодексы, шулай ук Россия Федерациясе Җир кодексы, урман фонды җирлҽренҽ урман белҽн 

капланмаган һҽм урман белҽн капланмаган җирлҽр керҽ. 

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. 

Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ урман фонды җирлҽре 3,6 га били, бу җирлекнең барлык мҽйданының 0,1% ын тҽшкил 

итҽ. 

Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ Тҿбҽк-Чиркҽҥ участок урманчылыгының «Буа урманчылыгы» ДКУ урманнары 

урнашкан.  

Урман фонды урманнарыннан тыш, җирлек территориясендҽ урман җирлҽре һҽм урман фондына кермҽгҽн урман утыртмалары да 

бар. Ҽлеге урман утыртмалары авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽрдҽ, сҽнҽгать, энергетика, транспорт, элемтҽ, радиотапшырулар, 

телевидение, информатика, космик эшчҽнлекне тҽэмин итҥ ҿчен җирлҽрдҽ, оборона, куркынычсызлык җирлҽрендҽ һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге җирлҽрдҽ урнашкан Һҽм Тискҽре табигый, антропоген һҽм техноген кҥренешлҽрдҽн җирлҽрне яклауны тҽэмин итҥ ҿчен 

билгелҽнгҽн. 

Урман фондын максатчан билгелҽнеше һҽм саклау категориялҽре буенча бҥлҥ  

Урман фонды җирлҽрендҽ урнашкан урманнар максатчан билгелҽнеше буенча саклагыч, эксплуатацион һҽм резерв урманнарга 

бҥленҽ. 

Коштаулы 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. 
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Саклау урманнары авыл җирлеге территориясендҽ кыйммҽтле урман – чҥлле, ярымпустын, урман-дала зоналарында, дала, 

тауларда урнашкан урманнар категориясе тарафыннан тҽкъдим ителгҽн. 

2.3.5. Торак фонды 

2017 елның 1 гыйнварына Коштаулы авыл җирлегенең торак фонды кҥлҽме 19,95 мең кв.м гомуми торак мҽйданы тҽшкил итҽ. 

Хҽзерге вакытта Коштаулы авыл җирлегенең торак фонды шҽхси һҽм кҥп фатирлы йортлар белҽн тҽкъдим ителгҽн 

Таблица 2.3.2 

Коштаулы авыл җирлегенең гамҽлдҽге торак фондының характеристикасы 

Исем Җитешлек, 

кв. м/кеше 

Кҥпфатирлы 

торак фонды, 

мең кв. м. 

Шҽхси 

торак фонды, 

мең кв. м. 

Коштаулы авыл 

җирлеге, шул исҽптҽн: 
30,7 1,16 18,79 

Коштаулы авылы 25,5 - 7,06 

Кара Борнаш 

авылы 
34,2 - 3,45 

Килдураз тимер 

юл станциясе 
34,7 1,16 8,28 

 

Кҥп фатирлы торак йорт гомуми мҽйданы 1,16 мең кв.метр булган ике катлы торак йортлар белҽн тҽкъдим ителгҽн һҽм Кильдураз 

станциясенең тимер юл бистҽсендҽ урнашкан. 

Халыкның торак белҽн тҽэмин ителеше кҥрсҽткече (бер кешегҽ гомуми мҽйданның квадрат метры) тормыш дҽрҽҗҽсен һҽм 

сыйфатын характерлаучы кҥрсҽткечлҽрнең берсе булып тора. Коштаулы авыл җирлеге буенча 2017 ел башына бер кешегҽ 30,7 кв. м 

гомуми торак мҽйданы туры килҽ. Апас муниципаль районы буенча уртача торак белҽн тҽэмин ителеш 2017 ел башына авыл җирендҽ 32,8 

кв. м тҽшкил итҽ.. Татарстан Республикасы авыл җирлеге буенча уртача тҽэмин ителеш бер кешегҽ 30,1 кв .метр гомуми торак мҽйданы 

тҽшкил итҽ. 

Коштаулы авыл җирлеге торак пунктлары буенча торак белҽн тҽэмин ителешнең бераз аерылуы кҥзҽтелҽ: 

- Коштавы авылы-25,5 кв. м/кеше.; 

- Караборнаш авылы-34,2 кв. м/кеше; 

- Килдураз тимер юл станциясе поселогы - 34,7 кв. м/кеше. 

Шуны да билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк, ТИБ РДУП балансында бҿтен торак фонд бар, шул исҽптҽн даими яшҽҥчедҽн башка. Коштаулы 

авыл җирлегендҽге торак йортларның бер ҿлеше ташландык һҽм язылмаган кешелҽр ҿчен йортлар (вакытлыча яшҽҥ ҿчен торак) булып 

тора 
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Шулай итеп, ҽгҽр дҽ даими халык һҽм торак фондын икенче торак ҿчен ташландык тораксыз һҽм торак фондыннан башка исҽпкҽ 

алсак, халыкның торак белҽн тҽэмин ителеше кҥрсҽткече 21,2 кв. м. га кадҽр кими.: 

Коштавы авылы-17,0 кв. м/кеше;   

Караборнаш авылы-23,3 кв. м./кеше; 

Килдураз тимер юл станциясе поселогы-24,6 кв. м. / кеше 

Соңгы 5 елда Коштаулы авыл җирлегендҽ 4 шҽхси торак йорт файдалануга тапшырылган, уртача 1 индивидуаль йортның кҥлҽме 

75 кв. м. тҽшкил итҽ.  

2.3.6. Социаль һҽм мҽдҽни-кҿнкҥреш хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ объектлары 

Мҽгариф оешмалары 

Хҽзерге вакытта Коштаулы авыл җирлегендҽ 10 урынга исҽплҽнгҽн проект бакчасы бар. Балалар бакчасына йҿрҥче балалар саны 6 

кеше. Балалар бакчасы проект сыйдырышлылыгыннан 60% ка тулган. Халыкның мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ оешмаларында урыннар белҽн 

тҽэмин ителеше норматив ихтыяҗның 29% ын тҽшкил итҽ. 

Хҽзерге вакытта Коштаулы авыл җирлегендҽ 80 укучыга исҽплҽнгҽн проект егҽрлеге Кильдураз станциясендҽге тҿп гомуми белем 

бирҥ мҽктҽбе эшли. Мҽктҽптҽ укучылар саны 50 кеше тҽшкил итҽ, димҽк, мҽктҽп проект сыйдырышлылыгыннан 63% ка тулган. Гомуми 

белем бирҥ оешмаларында урыннар белҽн тҽэмин ителеш халыкның норматив ихтыяҗыннан 92% тҽшкил итҽ 

Балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥне оештыру 

Хҽзерге вакытта Килдураз станциясенең тҿп мҽктҽбе каршында Коштаулы авыл җирлегендҽ балалар иҗаты тҥгҽрҽклҽре эшли. 

Ҿстҽмҽ белем бирҥ оешмалары белҽн тҽэмин ителеш норматив ихтыяҗның 33% тҽшкил итҽ. 

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 

Гомумроссия койка-кҿннҽр санын киметҥ тенденциясенҽ (койкада булу кҿннҽре) һҽм беренчел медик-санитар ярдҽмнең ролен кҿчҽйтҥгҽ 

һҽм сыйфатын арттыруга юнҽлдерелгҽн структур ҥзгҽртеп корулар уздыруга бҽйле рҽвештҽ, 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. Район ҥзҽк 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. Коштаулы авыл җирлеге ашыгыч медицина ярдҽме станциясенҽ хезмҽт кҥрсҽтҥ норматив 

радиусында урнашмаган. 

Сҽламҽтлек саклау системасында иң мҿһим сектор булып амбулатор-сырхауханҽ хезмҽте тора, аның торышына бҿтен тармак 

эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеге һҽм сыйфаты, шулай ук кҥп кенҽ медик-социаль проблемаларны хҽл итҥ бҽйле. 

Коштаулы авыл җирлеге халкына медицина хезмҽте ике фельдшер-акушерлык пункты башкара: бер сменада 8 кеше була ала, ҽ 

Караборнаш авылында-проект егҽрлеге. Килдураз станциясенең тимер юл бистҽсендҽ медицина пункты эшли, ул Татарстан Республикасы 
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Министрлар Кабинетының 2016 елның 30 декабрендҽге 3242-р номерлы боерыгы белҽн расланган кҥпфункцияле ҥзҽклҽр тҿзҥ 

программасы нигезендҽ 2017 елда тҿзелгҽн яңа кҥпфункцияле ҥзҽк бинасында урнашкан.  

Дҽвалау-профилактик медицина оешмалары белҽн халыкның тҽэмин ителеше норматив ихтыяҗның 136% ын тҽшкил итҽ.  

Мҽдҽни-ял итҥ учреждениелҽре 

Коштаулы авыл җирлегендҽ 100 урынга исҽплҽнгҽн Мҽдҽният йорты эшли, Килдураз станциясе һҽм Кара Борнаш авылларында 

50шҽр урынга исҽплҽнгҽн авыл клублары эшли. Клуб учреждениелҽре белҽн тҽэмин ителеш норматив ихтыяҗның 121% тҽшкил итҽ. 

Кильдураз станциясенең тимер юл бистҽсендҽге авыл клубы яңа кҥпфункцияле ҥзҽк бинасында урнашкан. 

Коштаулы авыл җирлеге китапханҽлҽренҽ норматив ихтыяҗ 5,2 мең данҽ китап фонды тҽшкил итҽ. Хҽзерге вакытта Коштаулы 

авылында 8,5 мең данҽ китап фонды белҽн китапханҽ эшли. Халыкның китапханҽлҽр белҽн тҽэмин ителеше норматив ихтыяҗның 163% 

ын тҽшкил итҽ. 

Спортивные учреждения. Плоскостные спортивные сооружения 

В Куштовском сельском поселении спортивные залы и плоскостные спортивные сооружения отсутствуют. 

Мҽдҽни билгелҽнештҽге объектлар 

Борнаш авылында мҽчет урнашкан. 

Сҽҥдҽ предприятиелҽре  

Коштаулы авыл җирлеге кибетлҽренең гомуми сҽҥдҽ мҽйданы 80 кв.м тҽшкил итҽ (Коштавы авылында – 20 кв. м, Караборнаш 

авылында – 20 кв. м, Кильдураз станциясенең тимер юл бистҽсендҽ - 40 кв. м сҽҥдҽ мҽйданы). Барлык авыл җирлеге кибетлҽренең сҽҥдҽ 

мҽйданы норматив ихтыяҗның 41% ын тҽшкил итҽ.  

Кредит-финанс учреждениелҽре һҽм элемтҽ предприятиелҽре 

Килдураз тимер юл станциясенең Коштаулы авыл җирлегендҽ почта элемтҽ бҥлеге бар. 

Җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре  

Коштаулы авыл җирлегендҽ җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре юк. 

Кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ предприятиелҽре 

Бҥгенге кҿндҽ Коштаулы авыл җирлегендҽ кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ предприятиелҽре юк. 

Полиция 

Коштаулы авыл җирлегендҽ полициянең участок пунктлары юк. 

Коштаулы авыл җирлегенең хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларына булган халкының ихтыяҗы халыкның гамҽлдҽге демографик 

структурасы, шулай ук «шҽһҽр тҿзелеше " кагыйдҽлҽр җыелмасы тҽкъдим иткҽн нормативларга туры китереп исҽплҽнгҽн. Шҽһҽр һҽм 

авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ " СНиП 2.07.01-89 * актуальлҽштерелгҽн редакциясе, ТР Министрлар Кабинетының 2009 елның 

26 гыйнварындагы карары белҽн. «2019 елга кадҽр иҗтимагый инфраструктура, социаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр белҽн тҽэмин ителешнең 

социаль гарантиялҽре дҽрҽҗҽсен билгелҽҥ турында» № 42, ТР шҽһҽр тҿзелешен проектлауның республика нормативлары (ТР Министрлар 

Кабинетының 27.12.2013 ел 1071 нче номерлы карары) һҽм башка тармак нормалары 
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2.3.7. Коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ объектлары (зиратлар) 

Коштаулы авыл җирлегендҽ 5,08 га мҽйданда эшлҽп килҥче 3 зират бар: 

Килдураз станциясенең тимер юл поселогында 0,199 га мҽйданлы («торак пункт 

җирлҽре " категориясендҽге җир кишҽрлегендҽ 16:08:110101:601 кадастр номеры булган 

җир кишҽрлегендҽ), тулысынча-90 . Зиратның буш территориялҽре 0,02 га тҽшкил итҽ; 

Коштавы авылы зиратында 3,62 га мҽйданлы (16:08:000000:776 кадастр номеры 

булган җир кишҽрлегендҽ «торак пункт җирлҽре» категориясендҽге), тулысынча – 90%. 

Зиратның буш территориялҽре 0,36 га тҽшкил итҽ; 

Караборнаш авылыннан кҿньяк-кҿнчыгышка таба 1,46 га мҽйданлы (кадастр 

номеры 16:08:110404:109 «авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽр " категориясендҽге 

җир кишҽрлегендҽ), тулысынча-85%. Зиратның буш территориялҽре 0,22 га тҽшкил итҽ. 

Шулай ук Коштавы авылында 0,46 га мҽйданлы («торак пункт җирлҽре» 

категориясендҽге 16:08:110201:192 кадастр номеры булган җир кишҽрлегендҽ), 

тулысынча – 100%. 

Авыл җирлегенең гамҽлдҽге барлык зиратларының тулыланмаган 

территориялҽренең гомуми мҽйданы 0,6 га тҽшкил итҽ.  

0,24 га норматив буенча 1000 кешегҽ Коштавы авыл җирлеге халкының традицион 

кҥмҥ зиратларында булган норматив ихтыяҗы 0,16 га тҽшкил итҽ. 

2.4. Туристик-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 

Коштавы авыл җирлеге рекреация максатлары ҿчен территорияне аеруча уңай бҽялҽҥче 

җирлеклҽргҽ карый, бу санитар-саклау зоналарының һҽм куркыныч табигый 

процессларның азлыгына бҽйле. 

Туристик-рекреацион ҽһҽмияттҽге объектлардан җирлек территориясендҽ Коштавы 

авылында мҽдҽни-массакҥлҽм чаралар ҥткҽрҥ урыны, Караборнаш авылында чишмҽ 

тҿзеклҽндерелгҽн. Коштаулы авылында шулай ук мҽчет эшли. 

Коштаулы авыл җирлегенең гидрография челтҽре Зҿя елгасы (региональ 

ҽһҽмияттҽге табигать һҽйкҽле), Бола елгасы һҽм кҥллҽр белҽн кҥрсҽтелгҽн. Коштауда 3,6 

га мҽйданлы кҥл, җирлекнең кҿньяк ҿлешендҽ 2,2 га мҽйданлы ике кҥл, Коштавыдан 2,6 га 

кҿнчыгыштарак урнашкан ҿч Кҥл, Караборнаш авылында 1,0 га мҽйданлы кҥл бар. Кҥллҽр 

рекреацион һҽм авыл хуҗалыгы максатларында кулланыла. 

Коштаулы авыл җирлегенең рекреацион ресурслары шулай ук җирле халык ҿчен 

кулланыла торган саклау урманнары (Урман җилҽк-җимеш, җилҽк-җимеш, декоратив 

ҥсемлеклҽр, дару ҥлҽннҽре җыю һҽм ҽзерлҽҥ) белҽн тҽэмин ителҽ. Шулай ук табигать-

рекреация ҥзлеклҽре булган авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽр, агач-куак 

ҥсемлеклҽре белҽн капланган болыннар һҽм кҿтҥлеклҽр бар. 

2.5. 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 (алга таба-Тарихи һҽм мҽдҽни ядкарьлҽргҽ), 

мҽдҽни мирас объектларына (алга таба-мҽдҽни мирас объектлары – тарихи вакыйгалар 

нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн, тарих, археология, архитектура, шҽһҽр тҿзелеше, сҽнгать 

һҽм техника, фҽн һҽм техника, эстетика, этнология яки антропология, социаль мҽдҽният, 
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мҽдҽниятнең барлыкка килҥе һҽм ҥсеше турындагы мҽгълҥматның чын чыганагы булып 

торган һҽм алар белҽн бҽйле кҥчемсез милек объектлары санала. 

Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ Апас муниципаль районы тарих һҽм 

мҽдҽният объектлары (археология һҽйкҽллҽре), аерым алганда, ачыкланган объектлар 

урнашкан: 

Коштавы авылыннан кҿнбатышка таба урнашкан " Коштавы зираты» ; 

Коштавы авылыннан 0,7 км кҿньяк-кҿнчыгышка таба урнашкан» Коштавы авыл 

урыны"; 

Караборнаш авылыннан 0,3 км тҿньяк-кҿнчыгышка таба урнашкан» Караборнаш 

авылы". 

 

2.6. Транспорт-коммуникация инфраструктурасы 

Транспорт, башка инфраструктура тармаклары белҽн беррҽттҽн, социаль һҽм 

икътисади максатларга ирешҥдҽ мҿһим инструмент булып, җҽмгыять тормышының база 

шартларын тҽэмин итҽ. 

Коштаулы 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 Коштаулы җирлегенең гомуми кулланылыштагы автомобиль юллары 

челтҽре милек формасы һҽм функциональ билгелҽнеше буенча ике категориядҽ 

(юнҽлештҽ) карала. 

Установите приложение на смартфон и работайте офлайн 

+Установить Переводчик 

Переводите в Яндекс.Браузере 

Автомобильные дороги 

По форме собственности существующие автомобильные дороги Куштовского 

сельского поселения представлены дорогой регионального значения.  

«Каратун - Чирмешҽн - Олы Подберезье» - Дҽвеш – Коштавы автомобиль юлы 

тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге автомобиль юлы булып тора, Караборнаш авылы, Кильдураз 

станциясе тимер юлы аша һҽм Коштавы авылына кадҽр 4,6 км озынлыкта асфальт-бетон 

ҿслекле 4,6 км озынлыктагы юл уза. 

 

Тимер юл транспорты 

Коштаулы авыл җирлеге территориясе буенча Кильдураз станциясенең тимер юл 

станциясе белҽн 6,9 км озынлыктагы «Тҥбҽн Вязовые – Чынлы» тимер юл участогы уза. 

 

2.7. Инженерлык инфраструктурасы 

2.7.1.Су белҽн тҽэмин итҥ 

Коштаулы авыл җирлеге авылларында яшҽҥчелҽр хуҗалык-эчҽ торган су белҽн 

тҽэмин итҥ ҿчен җир асты суларын куллана. Халык су белҽн артезиан скважиналарыннан, 

тҿзеклҽндерелгҽн чишмҽлҽрдҽн, ҥз кое һҽм скважиналардан файдалана 

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, аннары ҥзе су челтҽренҽ керҽ һҽм кулланучыларга 

бирелҽ. Чистарту корылмалары, суны исҽпкҽ алу узелы юк, кулланучыларга 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, хуҗалык-эчҽргҽ яраклы һҽм янгынга каршы 

ихтыяҗларны канҽгатьлҽндерҥне исҽпкҽ алып, тҥбҽн басым белҽн кабул ителгҽн.  Су 

челтҽрлҽре, нигездҽ, 110 мм диаметрлы ПНДДАН салынган.  

Су башнясы торак пунктны су белҽн тҽэмин итҥне кҿйли, челтҽрдҽ кирҽкле басым 

ясый, шулай ук 10 минутлык янгынга каршы су запасы саклый. 
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Агросҽнҽгать комплексы объектларын («Свияга» АХП ҖЧҖ мҿгезле эре терлек 

фермалары) су белҽн тҽэмин итҥ ҥз су чыганакларыннан (артезиан скважиналарыннан) 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Суҥткҽргеч челтҽренең проблемалы характеристикалары булып торалар: 

су челтҽренең тузган участокларын вакытында алыштырмау, шуңа бҽйле рҽвештҽ 

еш авариялҽр һҽм су агу кҥзҽтелҽ; 

суҥткҽргечлҽрнең тузганлыгы аркасында суны икенчел пычрату; 

су чыгымнарын исҽпкҽ алу приборлары белҽн торак тҿзелеше тҽэмин ителешенең 

җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ булмавы. 

2.7.2. Канализация 

Коштаулы авыл җирлегендҽ ҥзҽклҽштерелгҽн су бҥлҥ системасы юк. Кҥп фатирлы 

йортлардан һҽм социаль, мҽдҽни – кҿнкҥреш хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларыннан агып тҿшҥче 

сулар септикага җыела.  

Йорт яны җир кишҽрлеклҽре белҽн шҽхси йортларда яшҽҥче халык, гидроизоляция 

тиешле дҽрҽҗҽдҽ булмаган септик яки пычрак чокырлар белҽн файдалана, бу исҽ 

территориянең пычрануына китерҽ. 

Җирлек территориясендҽ яңгыр канализациясе юк. Яңгыр һҽм кар суларын бҥлҥ 

җайга салынмый һҽм гамҽлдҽге рельефның тҥбҽнҽйтелгҽн урыннарына башкарыла. 

2.7.3. Территорияне санитар чистарту 

Бу бҥлектҽ каты һҽм сыек кҿнкҥреш калдыкларын оештыру, җыю, бетерҥ, 

зарарсызландыру, шулай ук бистҽ территориялҽрен җыештыру мҽсьҽлҽлҽре карала. 

Атмосфера һавасын, су ресурсларын саклау, зарарлы йогынты чыганакларын 

ачыклау, утильлҽштерелмҽгҽн индустриаль калдыкларны юк итҥ, зарарсызландыру 

мҽсьҽлҽлҽре «ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау»бҥлегендҽ карала. 

Гамҽлдҽге тҿзелеш каты коммуналь калдыклар барлыкка килҥ чыганагы булып 

тора. Аларны шартлы рҽвештҽ 4 һҽм 5нче куркыныч класслы калдыкларга кертеп була.  

Бҥгенге кҿндҽ Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ план буенча чистарту 

эшлҽре юк. Авыл халкы чҥп-чарны санкциялҽнгҽн чҥплеклҽргҽ ҥзлҽре чыгара.: 

Коштаудан кҿньяк-кҿнбатыштарак. Чҥплек ҿчен территориянең мҽйданы-0,4 га, 

урнаштырылган калдыкларның кҥлҽме – 90 куб. м.   

кҿньяктан Кильдураз ст. Чҥплек ҿчен территориянең мҽйданы-0,4 га, 

урнаштырылган калдыкларның кҥлҽме – 90 куб. м. 

Караборнаш авылының кҿньяк-кҿнчыгыш чиге. Чҥплек ҿчен территориянең 

мҽйданы-0,5 га, урнаштырылган калдыкларның кҥлҽме – 120 куб. м. 

Каты кҿнкҥреш калдыклары җыю ҿчен контейнер мҽйданчыклары, шулай ук эре 

габаритлы калдыкларны җыю ҿчен бункерлар юк. 

Авыл җирлеге территориясендҽ тирес һҽм тирес барлыкка килҥ чыганагы-

терлекчелек предприятиелҽре һҽм шҽхси ярдҽмче хуҗалыклар. Гамҽлдҽге ферма 

территориясендҽ (Коштавы т. п. янында) ачык типтагы тирес саклау урыны урнашкан. 

Шулай итеп, терлекчелек калдыклары фермалар, йорт яны участокларында вакытлыча 

бортлана, алга таба органик ашлама буларак файдаланыла.  

Шулай ук авыл җирлеге территориясендҽ 1 биотермик чокыр һҽм 1 себер язвасы 

ҥлҽт базы бар. 

 

2.7.4. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ 

Коштавы авыл җирлеге нигездҽ утарлар тҿзелешенең шҽхси йортлары белҽн 

тҿзелгҽн. 

Утарлар тҿзелешен җылыту тҥбҽн басымлы табигый газда эшлҽҥче 2 яки бер 

контурлы индивидуаль кҿнкҥреш казаннары җылылык белҽн тҽэмин итҥнең локаль 

чыганакларыннан башкарыла. 

Авыл җирлегенең иҗтимагый оешмалары (мҽктҽплҽр, авыл мҽдҽният йорты,СК) аз 

куҽтле казаннар белҽн 100 кВт.га кадҽр һҽм аннан да кимрҽк булган автоном 

котельнялардан файдалана. Пар казаннары һҽм индивидуаль газ казаннары ҿчен табигый 

газ ягулык булып хезмҽт итҽ.  
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Коштаулы авыл җирлегенең җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасы казаннарының 

составы һҽм характеристикасы турында мҽгълҥматлар юк. 

 

2.7.5. Газ белҽн тҽэмин итҥ 

Хҽзерге вакытта Коштаулы авыл җирлеген газ белҽн тҽэмин итҥ югары басымлы 

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

башкарыла. 

Коштаулы авыл җирлегенең авыл торак пунктларына табигый газ «Урта Балтай 

т.п.» ГРСТАН югары басымлы поселокара газҥткҽргечлҽр буенча газ бҥлҥ пунктларына 

(ГРП, ШРП) кадҽр бирелҽ. Аннан соң тҥбҽн басым челтҽрлҽре буенча кулланучыга 

турыдан-туры 

2.7.6. Электр белҽн тҽэмин итҥ 

Коштаулы авыл җирлеген электр белҽн тҽэмин итҥ 2.7.6.1 таблицасындагы югары 

вольтлы подстанциялҽрдҽн башкарыла. 

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. 

Коштаулы авыл җирлеге электр челтҽрлҽренең схемалы чишелеш тибы– кольцевая 

һҽм радиаль. Ҽлеге схемалар торак пунктларны һҽм сҽнҽгать производстволарын тиешле 

дҽрҽҗҽдҽ электр белҽн тҽэмин итҽ һҽм кҿчле ҥзгҽрешлҽр талҽп итми. 

РФ Хҿкҥмҽтенең 31.08.06 ел, № 530 карары нигезендҽ, 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 Коштавы авыл җирлеге 

подстанциялҽрендҽ саклау һҽм автоматиканың тҿрле тҿрлҽре урнаштырылган: кҿч 

трансформаторларында газ саклау, дифференциаль ток саклау, Максималь ток яклавы, 

кыздырудан һҽм артык йҿктҽн саклау, май дҽрҽҗҽсен тҿшерҥдҽн саклау, киеренкелек 

юкка чыгудан саклану. 

 

2.7.7. Азотлы челтҽрлҽр 

Хҽзерге вакытта Коштаулы авыл җирлеген телефонлаштыру АТС 

автоматлаштырылган телефон станциясеннҽн башкарыла (генераль план эшлҽнгҽн 

вакытта АТС характеристикалары бирелмҽде).  

Чыбык ҥткҽргечле тапшыру станциясенең, радиоузелларның урнашу урыны 

турында мҽгълҥматлар юк. 

Элемтҽ шкаф системасы буенча турыдан-туры туклану зонасы белҽн оештырылган. 

Линия хуҗалыгы-кабель-һава, траншея һҽм кабель канализациясе кабельлҽре, һава буенча 

Терҽклҽрдҽ эшлҽнгҽн. Коштаулы авыл җирлеге торак пунктларының гаилҽ коэффициенты 

3,5 кеше кабул ителде, усадьбалар тҿзелешендҽ бер йортка бер телефон кабул ителде. 

Телефон станциялҽре Россиянең бҿтен территориясе белҽн шҽһҽрара элемтҽлҽрне, 

шулай ук, БДБ иллҽрен дҽ кертеп, халыкара сҿйлҽшҥлҽрне тҽэмин итҽ. Шҽһҽрара элемтҽ 

җепселле-оптик тапшыру линиясе белҽн оештырылган. ТР буенча җитҽрлек санда 

каналлар кулланырга мҿмкинлек бирҽ торган физик боҗра оештырылган. Абонентлар 

ҿчен 9 шҽһҽрара һҽм халыкара элемтҽ операторы сайлау мҿмкинлеге бирелҽ. 

«Таттелеком» ААҖ тҽкъдим иткҽн мҽгълҥматларга караганда, азотлы челтҽрлҽрне 

алыштыру һҽм яңа тҿзҥ планлаштырылмый. 

  

Территорияне инженер ҽзерлҽҥ 

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

территориянең физик характеристикаларын яхшырту һҽм нҽтиҗҽле гражданлык һҽм 

сҽнҽгать тҿзелеше ҿчен шартлар тудыру тора. 

Инженерлык ҽзерлегенең тҿп бурычы булып район территориясен Начар физик-

геологик процесслар тҽэсиреннҽн саклау, ташу һҽм су басу, грунт сулары дҽрҽҗҽсен 

кҥтҽрҥ, грунт утырту һҽм хҽрҽкҽт итҥ тора. 

Инженерлык ҽзерлеге буенча чаралар составы, торак урынның планлаштырылган 

оешмасын исҽпкҽ алып, ҥзлҽштерелгҽн территориянең (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 пространстволы композициясен билгели.  

 

2.8.1. Хҽзерге хҽле 

ООС п. 1 "табигый шартлар һҽм ресурслар» бҥлегенҽ һҽм «куркыныч табигый 

йогынты геофизикасы "22-01-95" СНиПның 5 бҥлегенҽ туры китереп, җирлекнең табигый 

шартлары " гади»дип бҽялҽнҽ. 

Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ тҥбҽндҽге куркыныч табигать 

процесслары чагылдырылган: 

- эрозия процесслары; 

- су басу һҽм су басу; 

 куркынычсызлык; 

- кар кҿртлҽре. 

 

 

Эрозия 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 елгалар), 

ҿске грунт массивларын ҿзҥгҽ китерҥче яр буйларын юдырталар. 

Авыл җирлеге территориясендҽ чокыр-балка челтҽре начар ҥсеш алган, Коштавы 

авылында Тамак ҿлеше ачыла торган кечкенҽ генҽ чокыр белҽн тҽкъдим ителгҽн.  

 

Су басу (су басу) зонасына керҽ торган территориялҽр) 

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 агымының 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 нормаль файдалануны, анда 

урнашкан объектларны тҿзҥне һҽм эксплуатациялҽҥне бозучы грунт суларының 

дҽрҽҗҽсен арттыру. 

29.08.2013 ел, №1625-р ТР ГТХМ боерыгы һҽм ТР ГТХМ мҽгълҥматлары буенча, 

Татарстан Республикасының су басу (су басу) зонасына керҽ торган торак пунктлары 

исемлеге буенча Коштавы авыл җирлеге территориясендҽ Караборнаш авылы су басу 

зонасына элҽгҽ. Гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгы мҽгълҥматларына караганда, 

Караборнаш авылында бол елгасы сулары белҽн су басу кҥзҽтелҽ. Су басу зонасына 68,7 м 

БС дҽрҽҗҽсендҽ 6 йорт элҽгҽ, анда гомуми халык саны-11. 

Авыл җирлеге чиклҽрендҽ су басу процессларын ҥстерергҽ мҿмкин. Су басу 

процессларына Коштавы авыл җирлеге территориясен борынгы елга ҥзҽннҽренең кҿннҽре 

һҽм тҥбҽн ҿлеше дучар ителҽ. 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. 
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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 зоналары 

чиклҽрен билгелҽҥ Россия Федерациясе субъектының җирле ҥзидарҽ органнары белҽн 

берлектҽ ҽзерлҽнгҽн башкарма хакимият органы тҽкъдимнҽре һҽм мондый 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 Коштаулы авыл җирлегендҽ су басу 

һҽм су басу зоналары чиклҽре кҥрсҽтелгҽн Кагыйдҽлҽр белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

билгелҽнмҽгҽн. Шуңа бҽйле рҽвештҽ торак пунктлардан читтҽ су басу һҽм су басу 

зоналарының чиклҽре генераль планның картографик материалларында 

чагылдырылмаган. 

 

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 шартлары 

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. 

 

Кар кҿртлҽре 

Апас муниципаль районының Коштаулы авыл җирлеге IV кар районына керҽ. 

Шуңа да юлларда кар кҿртлҽре сирҽк тҥгел.  

Ҽлеге проектның ҖЧҖ бҥлегендҽге климат характеристикалары кҥрсҽткечлҽре 

буенча, елның кышкы чорында иң кҥп бураннар ноябрь һҽм гыйнвар айларында була, ҽ 

кар катламы дҽрҽҗҽсе март уртасына кадҽр җитҽ.  

 

2.8.2. Район территориясенҽ табигый йогынтыларның куркынычлыгын комплекслы 

бҽялҽҥ 

Карала торган территориядҽ куркыныч процессларны комплекслы бҽялҽҥ 

ҥзлҽштерҥ ҿчен уңайлы булмаган участоклар бҥлеп бирергҽ һҽм яңа тҿзелеш ҿчен 

территорияне ҥзлҽштерҥнең максатка ярашлылыгын билгелҽргҽ мҿмкинлек бирҽ. Шул 

максат белҽн проектлау этабында авыл җирлеге тарафыннан бирелгҽн табигый 

процессларның катлаулылыгына һҽм куркынычлыгына бҽя бирелҽ. 

ООС п. 1 "табигый шартлар һҽм ресурслар» бҥлегенҽ һҽм «куркыныч табигый 

йогынты геофизикасы "22-01-95" СНиПның 5 бҥлегенҽ туры китереп, җирлекнең табигый 

шартлары " гади»дип бҽялҽнҽ. 

Табигый шартларның ҽлеге бҽясен алга таба территорияне тҿзеклҽндергҽндҽ исҽпкҽ 

алырга кирҽк. 

Килҽсе этапта табигый процессларның гомумилҽштерелгҽн куркыныч категориясе 

ачыклана. 

Куркыныч табигый процессларны куркынычлык категориясе нигезендҽ һҽм гап-

гади математик аппаратны куллану ҿчен тҽртипкҽ салу ҿчен, критерийларны тҿгҽл ҥлчҽҥ 

талҽп ителми, кҥрсҽткечлҽрне ранжировкалауны кулланабыз 

Моның ҿчен һҽр куркыныч категориясенҽ тиешле ранг бирҽбез: "гадҽттҽн тыш 

куркыныч процесслар» категориясен" 4» рангын ҥзлҽштерҽбез, ҽ «уртача 

куркынычлылар» категориясен-1 «рангы»  

Шулай итеп, Б СНиП 22-01-95 кушымтасы нигезендҽ һҽм тҽкъдим ителгҽн 

ранжировка нигезендҽ муниципаль берҽмлек территориясендҽ барган табигый 

процессларның куркынычлылык категориялҽрен чагылдыручы саннар җыелмасын алабыз 

(2.8.3 таблица). 
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Табигый процессларның гомумилҽштерелгҽн куркынычлылык категориясен 

билгелҽҥ ҿчен урта арифметик ҽһҽмияткҽ ия булган исҽплҽҥ методикасын кулланабыз. 

Авыл җирлеге территориясендҽ табигый процессларның гомумилҽштерелгҽн 

категориясенең саны «1». Тҽкъдим ителгҽн ранжирлау нигезендҽ бу җирлек 

территориясендҽ табигый процессларның гомумилҽштерелгҽн куркыныч категориясе " 

уртача куркынычлылар»категориясенҽ туры килҽ дигҽн сҥз. Димҽк, районның торак 

пунктлары территориясендҽ аларны ҥстерҥ ҿчен турыдан-туры 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 

пространстволы локальлҽштерҥгҽ нигезлҽнгҽн һҽм соңгыларын визуализациялҽҥгҽ 

юнҽлдерелгҽн. 

Визуализация нигезендҽ район территориясенҽ табигый процессларның тҽэсирен 

чагылдыра торган карта булдыру ята. Картада, шулай ук, куркынычның уртача 

категориясенҽ карамастан, куркыныч табигый процессларның йогынтысын киметҥгҽ 

юнҽлтелгҽн чараларны ҥткҽрҥ мҿмкинлеген исҽпкҽ алырга кирҽк булган җирлек 

территориясе участоклары да чагылыш таба. 

Шунысын да билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк, проектлауның алдагы стадиялҽрендҽ табигать 

процессларының кеше эшчҽнлегенҽ йогынтысын бҽялҽҥнең һҽм тикшеренҥлҽрнең 

җентекле дҽрҽҗҽсе кирҽк. 

 

  

 КОШТАУЛЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ 2040 ЕЛГА КАДҼР ҤСЕШ 

ЮНҼЛЕШЛҼРЕ. ТЕРРИТОРИАЛЬ ПЛАНЛАШТЫРУ БУЕНЧА ЧАРАЛАРНЫ 

НИГЕЗЛҼҤ 

Халык саны фаразы 

Демографик сҽясҽт, шул исҽптҽн халык саны фаразын Татарстан Республикасы 

Икътисад министрлыгы билгели.  

Апас муниципаль районы авыл җирлеклҽрендҽ халык саны прогнозы Татарстан 

Республикасы Икътисад министрлыгы тарафыннан бирелгҽн район халкының гомуми 

саны фаразын исҽпкҽ алып башкарылган. 

Коштаулы авыл җирлегендҽ халык саны фаразы генераль план кысаларында 

башкарылды. Коштаулы авыл җирлеге составындагы һҽр торак пунктның халык саны 

фаразлары 2017 ел башына халык саны, тҿп яшь тҿркемнҽре, балалар һҽм яшҥсмерлҽр, 

шулай ук бер ел эчендҽ туган, ҥлгҽн, килгҽн һҽм киткҽн балалар саны турындагы 

мҽгълҥматлар нигезендҽ ҥтҽлгҽн.  

Моннан тыш, Коштаулы авыл җирлегендҽ халык саны динамикасы исҽпкҽ алынган 

(2010 елгы халык санын алу мҽгълҥматлары буенча). 

Демографик прогноз нигезендҽ Коштаулы авыл җирлегендҽ халык саны, беренче 

чиратта, генераль планны (2025 ел) тормышка ашыру буенча 562 кеше тҽшкил итҽчҽк. 

Коштаулы авыл җирлегендҽ халык саны (2040 ел) генераль планны гамҽлгҽ ашыру 

вакытына 524 кеше тҽшкил итҽчҽк 

Икътисади ҥсеш 

Коштаулы авыл җирлегенең ҥсеш юнҽлешлҽрен билгелҽгҽндҽ Татарстан 

Республикасының, Апас муниципаль районының социаль-икътисади ҥсеш 

программалары, тҿбҽк һҽм федераль тармак программалары исҽпкҽ алынды. 

Татарстан Республикасы законы белҽн ел, 17 июнь, 2015. №40-ТРЗ 

"2030 елга кадҽр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый ҥстерҥ стратегиясе 

«расланды.  

Казан агломерациясе составына керҥче Апас муниципаль районы, расланган 

стратегия кысаларында, «калдыклар белҽн эш итҥ системасы»программасын тормышка 

ашыру территориясе булып тора. 
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Сҽнҽгать җитештерҥен ҥстерҥ 

Генераль планда, беренче чиратта, Коштавы авылында урнашкан гамҽлдҽге май 

заводын бетерҥ һҽм Кильдураз станциясенең тимер юл станциясендҽге гамҽлдҽге сҽнҽгать 

складларын бетерҥ каралган. 

Шулай ук генераль план белҽн, беренче чиратта, Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы Башкарма комитетының 2017 елның 5 декабрендҽге 2373/И номерлы 

хаты нигезендҽ, Кильдураз станциясенең тимер юл станциясе янында пластмасса 

җитештерҥлҽре ҿчен углеводородлы кабул итҥ, саклау һҽм җибҽрҥ ҿчен газ тутыру 

станциясен тҿзҥ каралган. 

 

Агросҽнҽгать комплексын ҥстерҥ 

Генераль план белҽн, беренче чиратта, Коштаулы авыл җирлегендҽ каралган: 

Караборнаш авылында урнашкан «Свияга» АХП ҖЧҖнең гамҽлдҽ булмаган 

кошчылык фермасын бетерҥ, аның территориясен рекультивациялҽҥ һҽм алга таба махсус 

билгелҽнештҽге яшеллҽндерҥне оештыру; 

Коштавы авылы янында урнашкан «Свияга» АХП ҖЧҖенең эре мҿгезле терлек 

фермасын бетерҥ, аның территориясен рекультивациялҽҥ һҽм алга таба махсус 

билгелҽнештҽге яшеллҽндерҥне оештыру; 

«Свияга» АХП ҖЧҖ терлеклҽр ҿчен җҽйге лагерь территориясен ҿлешчҽ 

рекультивациялҽҥ һҽм алга таба махсус билгелҽнештҽге яшеллҽндерҥне оештыру, шулай 

ук территориянең калган ҿлешендҽ эшчҽнлекне саклау белҽн ҥзгҽртеп кору. 

 

Урман комплексын ҥстерҥ 

Коштаулы авыл җирлегенең генераль планы, Апас муниципаль районының 

территориаль планлаштыру схемасы һҽм башка программалар һҽм документлар белҽн 

Урман һҽм урман сҽнҽгате комплексын ҥстерҥ чаралары исҽп-хисап чорына кадҽр 

каралмый



82 

Торак инфраструктурасын ҥстерҥ 

Торак зоналарны оештыру, гамҽлдҽге торак фондны реконструкциялҽҥ һҽм яңа 

торак тҿзелеше мҽйданчыкларын урнаштыру буенча тҽкъдимнҽр эшлҽҥ - генераль 

планның ҿстенлекле бурычларыннан берсе. Проект тҽкъдимнҽре шҽһҽр тҿзелеше анализы 

нҽтиҗҽлҽренҽ таяна: торак фондның техник торышы һҽм тҿзелеш характеристикалары, 

торак тҿзелеше динамикасы һҽм структурасы, территориянең экологик торышы. 

Даими халык ҿчен яңа торак тҿзелеше кҥлҽмен исҽплҽҥ халыкның фаразланган 

саны һҽм прогнозланган торак тҽэмин ителеше (бер кешегҽ торак мҽйданы квадрат 

метрлары саны) нигезендҽ башкарылган.  

Торак фондын ҥстерҥ буенча генераль план чараларын эшлҽгҽндҽ яңа торак 

тҿзелешен исҽплҽҥ Коштавы авыл җирлегенең һҽр торак пункты ҿчен аерым башкарылды.  

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының 2016-2021 елларга һҽм 2030 

елга кадҽрге план чорына социаль-икътисадый ҥсеш Стратегиясе нигезендҽ 2025 елга 

кадҽр гомуми торак белҽн тҽэмин ителешнең исҽп – хисап кҥрсҽткече 33,7 кв.м/кеше, 2030 

елга 33,9 кв. м тҽшкил итҽргҽ тиеш (база сценарие буенча). Генераль планның барлык тҿп 

проект карарлары 2040 елга кадҽр исҽп – хисап чорына планлаштырылганга кҥрҽ, бу 

датага торак белҽн тҽэмин ителешнең берничҽ зур кҥрсҽткече-34,3 кв. м/кабул ителгҽн.  

Генераль планда исҽплҽҥлҽр ҿчен бер шҽхси йортның уртача мҽйданы кҥрсҽткече 

100 кв. м га тигез кабул ителгҽн, бер участокның мҽйданы-0,10 га. 

Югарыда ҽйтелгҽннҽрдҽн чыгып, генераль планны гамҽлгҽ ашыру чорында 

Коштавы авылына – 3,5 гектарга якын (35 участок) даими халык ҿчен индивидуаль торак 

тҿзелеше ҿчен, Караборнаш авылында – 0,7 га (7 участок), Кильдураз станциясенең тимер 

юл бистҽсендҽ 1,1 га территория (11 участок) кирҽк булачак.  

Торак пунктларның хҽзерге чиге эчендҽ яңа торак тҿзелешен ҥстерҥ ҿчен буш 

территориялҽр булмау сҽбҽпле, торак инфраструктурасын ҥстерҥ мҽйданчыгының 

генераль планы каралмый. Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ яңа торак тҿзелеше 

тузган торак йортларны сҥтҥ, шулай ук гамҽлдҽге участокларда йортлар тҿзҥ хисабына 

мҿмкин булыр дип кҿтелҽ. 

 

 

  

Халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ системасын ҥстерҥ 

3.4.1. Социаль һҽм мҽдҽни-кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ объектларын ҥстерҥ 

Коштаулы авыл җирлеге Генераль планының тҿп максатларыннан берсе-халыкның 

хезмҽт кҥрсҽтҥ учреждениелҽрендҽ булган ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерҥ, фаразланган 

характеристикаларны һҽм социаль нормаларны исҽпкҽ алып, канҽгатьлҽндерҥ, шулай ук 

барлык халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларының һҽркем ҿчен тигез шартлар белҽн тҽэмин 

итҥ. 

Гамҽлдҽге нормативлар нигезендҽ хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларының кирҽкле 

егҽрлеклҽрен исҽплҽҥ 3.4.1 таблицасында тҽкъдим ителгҽн. 

Мҽгариф оешмалары 

2025 елга кадҽр балалар мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ оешмаларында һҽм гомуми белем 

бирҥ мҽктҽплҽрендҽ халык ҿчен ихтыяҗ 31 һҽм 62 урын, ҽ 2040 елга 34 һҽм 66 урын 

тҽшкил итҽчҽк. 

Генераль план белҽн, беренче чиратта, Кильдураз тимер юл станциясендҽ 25 

урынлы балалар бакчасы тҿзҥ каралган. 

Килдураз тимер юл станциясенең 80 укучыга исҽплҽнгҽн тҿп гомуми белем бирҥ 

мҽктҽбе гомуми белем бирҥ оешмаларында халыкның фаразланган ихтыяҗын тулысынча 

канҽгатьлҽндерҽ. 

Балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥне оештыру 

Фаразланган халык ҿчен Балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥ оешмаларында исҽп-хисап 

ихтыяҗы-74 урын, исҽп - хисап срогына-79 урын. Хҽзерге вакытта Коштаулы авыл 

җирлегендҽ гомуми белем бирҥ мҽктҽбе каршында 34 урынга исҽплҽнгҽн балалар иҗаты 

тҥгҽрҽклҽре эшли. 
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Коштаулы авыл җирлегенең генераль планы белҽн Кильдураз станциясенең тимер 

юл станциясе мҽктҽбе, шулай ук Коштавы авылы мҽдҽният йорты базасында, беренче 

чиратта, 40 урынга исҽплҽнгҽн вакытка 5 урынга исҽплҽнгҽн балалар иҗаты тҥгҽрҽклҽре 

оештыру тҽкъдим ителҽ. 

Дҽвалау-профилактика медицина оешмалары 

Генераль планда Яңа дҽвалау-профилактика медицина оешмаларын урнаштыру 

каралмаган, чҿнки Коштавы һҽм Караборнаш авылларында эшлҽҥче фельдшер-акушерлык 

пунктлары сменага 16 килҥ куҽте белҽн халыкның фаразланган ихтыяҗларын тулысынча 

канҽгатьлҽндерҽ. 

Мҽдҽни-ял итҥ учреждениелҽре 

Генераль планда, беренче чиратта, Караборнаш авылында 50 урынга исҽплҽнгҽн 

авыл клубының тузуы буенча сҥтелҥ һҽм сҥтелҽ торган бина территориясендҽ 50 урынга 

исҽплҽнгҽн яңа авыл клубы тҿзҥ каралган.  

Спорт учреждениелҽре 

2025 елга спорт залларына булган норматив ихтыяҗ - 197 кв. м, 2040 елга 183 кв. м. 

тҽшкил итҽчҽк. 

Генераль план белҽн, беренче чиратта, Караборнаш авылында проектлана торган 

авыл клубы составында 200 кв. м мҽйданлы спорт залын урнаштыру каралган. 

Яссы спорт корылмалары 

2025 елга яссы спорт корылмаларының кирҽкле мҽйданы 1096 кв. м, 2040 елга 1021 

кв. м тҽшкил итҽчҽк. 

Генераль план белҽн, беренче чиратта, Коштавы авылында һҽм Килдураз 

станциясенең тимер юл бистҽсендҽ гомуми мҽйданы 1096 кв. м. булган яссы спорт 

корылмалары тҿзҥ каралган. 

Сҽҥдҽ предприятиелҽре 

Генераль план белҽн, беренче чиратта, тҥбҽндҽге сҽҥдҽ предприятиелҽрен тҿзҥ 

каралган: 

Коштаулы авылында-сҽҥдҽ итҥ предприятиелҽре; 

Килдураз тимер юл станциясендҽ 29 кв. м сҽҥдҽ предприятиелҽре бар. Килдураз 

тимер юл станциясендҽ сҽҥдҽ предприятиелҽрен яңа кҥпфункцияле ҥзҽк составында 

урнаштыру мҿмкин. 

Кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ предприятиелҽре 

Генераль план нигезендҽ, беренче чиратта, Коштавы авылында кҿнкҥреш хезмҽте 

кҥрсҽтҥ предприятиелҽрен проект егҽрлеге 4 эш урыны белҽн урнаштыру каралган. 

Җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре 

Генераль план буенча, беренче чиратта, Коштавы авылында 22 утырту урыны 

булган җҽмҽгать туклануы предприятиелҽрен урнаштыру каралган. 

Банк бҥлеклҽре, филиаллары 

Генераль план белҽн, беренче чиратта, Коштавы авылында банк бҥлекчҽсен 

урнаштыру каралган. 

Җҽмҽгать җыештырулары 

Генераль план буенча, беренче чиратта, Коштавы авылындагы 1 приборны 

җҽмҽгать җыештыру каралган. 

Полиция 

Генераль план белҽн, беренче чиратта, Коштавы авылында участок полиция 

пунктын урнаштыру каралган.
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3.4.2. Коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларын (зиратларны) ҥстерҥ) 

0,24 га норматив буенча 1000 кешегҽ 2025 елга традицион кҥмҥ зиратларында 

Коштавы авыл җирлеге халкына кирҽкле ихтыяҗ 0,13 га тҽшкил итҽ, ҽ 2040 елга – 0,13 га.  

Гамҽлдҽге зиратларның ирекле территориялҽре (0,6 га) халыкның традицион 

кҥмелгҽн зиратларда фаразланган ихтыяҗын тулысынча тҽэмин итҽчҽк.  

Генераль план нигезендҽ зиратлардагы җирлҽр ҿчен җир тҿзелеше документларын 

территорияне функциональ куллануга, аерым алганда, территорияне файдалануга китерҥ 

тҽкъдим ителҽ: 

12.1.куллану рҿхсҽт ителгҽн тҿрен билгелҽп, «сҽнҽгать, энергетика, транспорт, 

элемтҽ, радиотапшырулар, телевидение, информатика, космик эшчҽнлекне тҽэмин итҥ 

ҿчен җир, оборона, куркынычсызлык һҽм башка махсус билгелҽнештҽге җирлҽр» 

категориясен билгелҽҥ. Җир участогы ҿчен» ритуаль эшчҽнлек " 16:08:110404:109 зират 

астында; 

рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрен билгелҽҥ 12.1. Җир кишҽрлеклҽре ҿчен " ритуаль 

эшчҽнлек» 16:08:110101:601, 16:08:000000:776, 16:08:110201:192 зиратлар астында. 
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чик и словарь 

3.5. Туристик-рекреацион системаны ҥстерҥ. Җирле халыкның ял итҥ урыннарын 

оештыру 

Су объектлары янында рекреацион зоналарны формалаштыру максаты белҽн, 

генераль план белҽн, Коштавы, Караборнаш авылларында урнашкан Зҿя елгасы ярларын 

һҽм янҽшҽсендҽге кҥллҽрне, иҗтимагый рекреацион зоналар булдырып, тҿзеклҽндерҥ 

тҽкъдим ителҽ.  

Коштаулы авыл җирлегенең генераль планында рекреацион территориялҽрне 

ҥстерҥ шулай ук җирле халыкның ял итҥ зоналары һҽм килҥчелҽрнең ял итҥ 

мҽйданчыклары буларак яшел ҥсентелҽр системасын оештыру чараларын кҥздҽ тота.  

Кешелҽр ялы ҿчен уңайлы мҿмкинлеклҽр тудыру, авыл торак пунктының йҿзен 

яхшырту ҿчен кирҽкле яшел ҥсентелҽр системасын оештыру буенча чаралар комплексы 

ике тҿп этапны кҥздҽ тота: гомуми файдаланудагы яшеллҽндерҥне 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 файдаланудагы 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).  

 

3.5. Туристик-ҥстерҥ системасын рекреационлау. Җирле халыкның ял итҥ 

урыннарын оештыру 

Су объектлары янында рекреацион зоналарга рекреацион зоналарны 

формалаштыру максаты белҽн, генераль план белҽн, Коштавы, Караборнаш авылларында 

урнашкан Зҿя елга ярларын һҽм янҽшҽсендҽге кҥллҽрне, иҗтимагый рекреацион зоналар 

булдырып, тҿзеклҽндерҥ тҽкъдим ителҽ.  

Коштаулы авыл җирлегенең генераль планында рекреацион территорияне ҥстерҥ 

шулай ук җирле халыкның ял итҥ зоналары һҽм килҥчелҽрнең ял итҥ мҽйданчыклары 

буларак яшел ҥсемлеклҽр системасын оештыру чараларын кҥздҽ тота.  

Кешелҽр ялы ҿчен яши торган урыннар тудыру, авыл торакның йҿзен яхшырту 

ҿчен яшел ҥсентелҽр системасын оештыру буенча чаралар комплекслары ике тҿп этапны 

кҥздҽ тота: гомуми файдаланудагы яшеллҽндерҥне оештыру һҽм чиклҽнгҽн 

файдаланудагы яшеллҽндерҥне оештыру. 

Гомуми файдаланудагы яшеллҽрне саклый торган чаралар-административ һҽм 

җҽмҽгать биналары, кҿндҽлек хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзҽклҽре янында скверлар булдыру, тҿп 

урамда бульвар урнаштыру, урамнарны яшеллҽндерҥ, чҽчҽк тҥтҽллҽре һҽм газоннар 

урнаштыру. 

Чиклҽнгҽн файдаланудагы яшеллекне саклый торган чаралар-Мҽгариф һҽм тҽрбия 

объектлары территориясе яшеллҽндерҥ һҽм башка социаль һҽм мҽдҽни-кҿнкҥреш 

хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ объектлары (палисадниклар урнаштыру, җилҽк-җимеш һҽм декоратив 

агачлар, куаклар утырту, чҽчҽк тҥтҽллҽре орнаштырылган 

  

3.6. Транспорт-коммуникация инфраструктурасын ҥстерҥ 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Коштаулы авыл җирлегенең 

«транспорт-коммуникация инфраструктурасын ҥстерҥ» бҥлегенең тҿп максаты-халык 

ихтыяҗларына туры китереп, авыл җирлеге икътисадының нҽтиҗҽлелеген һҽм 

конкурентлылыгын арттыру, талҽп ителҽ торган техник халҽтне, юл челтҽренең ҥткҽрҥ 

сҽлҽтен, куркынычсызлыгын һҽм тыгызлыгын тҽэмин итҥ. 

Татарстан Республикасы территориясенең транспорт каркасы йогынтысында Апас 

муниципаль районының планлаштыру структурасы һҽм, нҽтиҗҽдҽ, Коштаулы авыл 

җирлеге территориясенең планлаштыру структурасы формалаша. 
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Автомобиль юлларын ҥстерҥ 

Федераль, региональ һҽм җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын ҥстерҥ 

юнҽлешлҽре Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру схемасында һҽм 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы проектында 

билгелҽнгҽн, шуңа кҥрҽ Коштаулы авыл җирлегенең генераль планы белҽн аларда 

билгелҽнгҽн барлык чаралар да исҽпкҽ алынган. 

Коштаулы авыл җирлегенең перспективалы транспорт каркасы тҿбҽк автомобиль 

юлларыннан һҽм тимер юл транспортыннан формалашачак. 

 

Тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге автомобиль юлларын ҥстерҥ 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы чаралары белҽн, 

генераль план белҽн, беренче чиратта, Коштаулы авыл җирлегендҽ 0,5 км озынлыкта «Буа 

– Каратун» - Чиреево - Караборнаш автомобиль юлы участогын тҿзҥ каралган.  

 

Ясалма корылмаларны ҥстерҥ 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы, генераль план 

буенча, беренче чиратта, җирлекнең тҿньяк ҿлешендҽ проектлана торган «Буа – Каратун» 

- Чиреево - Караборнаш автомобиль юлында Бола елгасы аша кҥпер тҿзҥ каралган. 

 

Тимер юл транспортын ҥстерҥ 

2016-2021 елларга Татарстан Республикасы транспорт комплексын ҥстерҥ 

стратегиясендҽ, перспектива белҽн, 2030 елга кадҽр, Ульяновск ҿлкҽсенең тизлҽтелгҽн 

тимер юл элемтҽсен оештыру максаты белҽн, Казан шҽһҽрендҽ ЗТМ терминалы белҽн 

Коштавы авыл җирлеге территориясендҽ уза торган «Яшел Ҥзҽн–Буа–Ульяновск» тимер 

юл линиясе участогын реконструкциялҽҥ кирҽклеге язылган. 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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3.7. Коштаулы авыл җирлеге торак пунктларының чиклҽрен билгелҽҥ буенча чаралар 

Россия Федерациясе Җир кодексының 84 статьясындагы 1 ҿлешенең 1 пункты нигезендҽ 

торак пунктларның чиклҽрен билгелҽҥ яисҽ ҥзгҽртҥ шҽһҽр округы, җирлекнең тиешле 

муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ урнашкан торак пунктларның чиклҽрен чагылдыручы 

генераль планын раслау яисҽ ҥзгҽртҥ булып тора. 

21.12.2004 ел, № 172-ФЗ "җир кишҽрлеклҽрен бер категориядҽн икенчесенҽ кҥчерҥ 

турында" гы Федераль законның (алга таба - закон) 8 статьясындагы 1 ҿлеше нигезендҽ, торак 

пунктларның чиклҽрен билгелҽҥ яки ҥзгҽртҥ, шулай ук торак пункт чиклҽренҽ җир 

кишҽрлеклҽрен кертҥ йҽ торак пунктлар чиклҽренҽ кертҥ йҽ мондый җирлҽр составындагы 

җирлҽрне башка категориягҽ кҥчерҥ йҽ җир кишҽрлеклҽрен башка категориядҽге җирлҽрдҽн 

торак пунктлар җирлҽренҽ кҥчерҥ булып тора. 

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 процедурасы бозылмаган булса, генераль планны раслау турындагы акт җир яки 

җир кишҽрлеклҽрен кҥчерҥ турындагы акт булып тора.  

Коштавы, Кара Борнаш, Килдураз станциясенең тимер юл пунктлары ҿчен гамҽлдҽге чик 

буларак, кадастр кварталларының чиклҽрен исҽпкҽ алып, Татарстан Республикасы буенча 

дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽте идарҽсе мҽгълҥматлары нигезендҽ, 

торак пунктлар җирлҽре буенча ҥткҽрелгҽн чиклҽр кабул ителде. 

Коштавы авыл җирлегенең генераль планында Коштавы, Кара Борнаш, Кильдураз 

станциясенең тимер юл бистҽсе чиклҽрен ҥзгҽртҥ каралмаган 
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Инженерлык инфраструктурасын ҥстерҥ буенча чаралар 

Су белҽн тҽэмин итҥ 

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 чыгымнарны ала.  

Халыкның хуҗалык-эчҽргҽ яраклы ихтыяҗларына исҽплҽнгҽн Су чыгымнары, 

биналарның (санитар-техник җиһазларның) тҿзеклеге дҽрҽҗҽсенҽ карап, бер кешегҽ карата, 

31.13330.2012 п.5.2 СП буенча кабул ителгҽн, тҽҥлеклеклек һҽм сҽгать тигезсезлеге 

коэффициентларыннан чыгып исҽплҽнҽ. Чагыштырмача су куллану җҽмҽгать биналарында 

хуҗалык-эчҽргҽ яраклы һҽм кҿнкҥреш ихтыяҗлары ҿчен су чыгымнарын ҥз эченҽ ала. 

Су куллануның чагыштырма нормалары 

Таблица 3.8.1.1 

№

 

п/п 

Торак йортларны тҿзеклҽндерҥ дҽрҽҗҽсе , л/сут 

1 
Эчке су, канализация, ҥзҽклҽштерелгҽн кайнар су 

белҽн тҽэмин ителгҽн биналар 
250 

2 Шулай ук җирле су җылыткычлар белҽн 190 

3 Ваннсыз 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. 50 кешедҽн ким булган очракта янгын сҥндерҥ 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, генераль планны гамҽлгҽ ашыру 

вакытына 3.8.1.2 таблицасында тҽкъдим ителгҽн.



 

Таблица 3.8.1.2 

№

 пп 

Авыл 

җирлеклҽре һҽм 

торак пунктларның 

исеме 

Коммуналь сектор 

Халык саны 

Уртача тҽҥлеклек.чыгым, м3/тҽҥлек 
Q

мах, 

м3/сут 

Исҽп

кҽ 

алынмаган 

чыгымнар, 

м3/тҽҥлек 

С

у сибҥ  

м3/сут 

Янгын 

сҥндерҥ, м3/сут 

Бар

лыгы, 

м3/сут (

1) 

(

2 ) 

(

3) 

(

4) 

Q

ср, 

м3/сут 

 Хҽзерге торыш 

1 Коштаулы - - 

2

77 

3

8,8 

- 

2

77 

3

8,8 

4

6,5 
3,9 

1

9,4 
54,0 

123

,8 

2 
Кара Борнаш  

Бурнашево 
- - 

1

01 

1

4,1 

- 

1

01 

1

4,1 

1

7,0 
1,4 

7,

1 
54,0 

79,

5 

3 Кильдураз - - 

2

72 

3

8,1 

- 

2

72 

3

8,1 

4

5,7 
3,8 

1

9,0 
54,0 

122

,5 

 1 чират (2025г.) 

1 с.Коштаулы - - 

2

43 

3

4,0 

- 

2

43 

3

4,0 

4

0,8 
3,4 

1

7,0 
54,0 

115

,2 

2 с.Караборнаш - - 

8

9 

1

2,5 

- 

8

9 

1

2,5 

1

5,0 
1,2 

6,

2 
54,0 

76,

4 
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№

 пп 

Авыл 

җирлеклҽре һҽм 

торак пунктларның 

исеме 

Коммуналь сектор 

Халык саны 

Уртача тҽҥлеклек.чыгым, м3/тҽҥлек 
Q

мах, 

м3/сут 

Исҽп

кҽ 

алынмаган 

чыгымнар, 

м3/тҽҥлек 

С

у сибҥ  

м3/сут 

Янгын 

сҥндерҥ, м3/сут 

Бар

лыгы, 

м3/сут (

1) 

(

2 ) 

(

3) 

(

4) 

Q

ср, 

м3/сут 

3 
п.ж/д.станции 

Кильдуразы 
- - 

2

30 

3

8,1 

- 

2

30 

3

8,1 

4

5,7 
3,8 

1

9,0 
54,0 

122

,5 

 Генераль планны тормышка ашыруның исҽп-хисап вакыты (2040г.) 

1 с.Коштаулы - - 

2

26 

3

1,6 

- 

2

26 

3

1,6 

3

8,0 
3,2 

1

5,8 
54,0 

111

,0 

2 с.Караборнаш - - 

8

5 

1

1,9 

- 

8

5 

1

1,9 

1

4,3 
1,2 

6,

0 
54,0 

75,

4 

3 
п.ж/д.станции 

Кильдуразы 
- - 

2

13 

2

9,8 

- 

2

13 

2

9,8 

3

5,8 
3,0 

1

4,9 
54,0 

107

,7 
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Проектное предложение 

Ирекле территориялҽрдҽ йортлар тҿзҥ һҽм халыкның артуы, торак биналарны 

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).): 

2.7.1.1 һҽм 3.8.1.2 таблицаларыннан кҥренгҽнчҽ, скважиналар җитештерҥчҽнлеге исҽп-

хисап чорына булган чиклҽрдҽ даими халык суына булган ихтыяҗны капларга мҿмкинлек бирҽ, 

шуңа кҥрҽ авыл җирлеге халкын су белҽн тҽэмин итҥ чыганагы буларак гамҽлдҽге артезиан 

скважиналарын кабул итҽргҽ мҿмкинлек бирҽ; 

Коштавы авылындагы артезиан скважинасын (1976 елда тҿзелгҽн ел) капиталь 

ремонтлау, су алу корылмаларын тиешле халҽттҽ тоту һҽм халыкны эчҽргҽ яраклы су белҽн 

тҽэмин итҥ максатында; 

яңа кулланучыларны су белҽн тҽэмин итҥнең ҥзҽклҽштерелгҽн системаларына 

тоташтыру ҿчен заманча материаллардан торбалар кулланып, су белҽн тҽэмин итҥнең яңа 

челтҽрлҽрен тҿзҥ; 

 авыл җирлеге башлыгы тарафыннан бирелгҽн башлангыч мҽгълҥматлар нигезендҽ 

Коштавы авылының су белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен, заманча материаллардан 1,0 км 

озынлыкта торбалар кулланып, кҥчерҥ зарур.; 

су ҥткҽргеч челтҽрлҽрендҽ авариялҽр һҽм агып китҥ очракларын кисҽтҥ һҽм югалтулар 

кҥлҽмен киметҥ ҿчен, ҥткҽн эксплуатацион ресурслы запорно-кҿйлҽҥ арматурасын һҽм 

суҥткҽргеч челтҽрлҽрен ҥз вакытында алыштырырга 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 системасында 

су сыйфатын мониторинглау системасын камиллҽштерҥ буенча контрольне кҿчҽйтҥ. 

Генераль план белҽн иске һҽм нҽтиҗҽсез технологиялҽрне кулланудан баш тартуга һҽм 

заманча инновацион технологиялҽр кертеп иң яхшы уңайлы технологиялҽр принципларына 

кҥчҥгҽ юнҽлтелгҽн оештыру чаралары тҽкъдим ителҽ. 

Канализация. 

Исҽп-хисап чыгымнары 

Торак пунктларның канализация системасын проектлаганда торак һҽм җҽмҽгать 

биналарыннан кҿнкҥреш суларын тҽҥлеклеклек уртача исҽплҽп чыгару территориялҽргҽ һҽм 

яшел ҥсентелҽргҽ су сибҥ чыгымнарын исҽпкҽ алмыйча, тҽҥлеклеклек уртача куллануга тигез 

исҽп-хисап ясау зарур. 

Су чыгаруның чагыштырма нормалары 3.8.2.1 таблицасында тҽкъдим ителгҽн. 

Таблица 3.8.2.1. 

№

 п/п 
Торак йортларны тҿзеклҽндерҥ дҽрҽҗҽсе 

, л/сут 

1 
Эчке су, канализация, ҥзҽклҽштерелгҽн кайнар 

су белҽн тҽэмин ителгҽн биналар 
250 

2 Шулай ук җирле су җылыткычлар белҽн 190 

3 Ваннсыз 140 

4 
Су җыю колонкаларыннан су кулланыла 

торган йортлар 
25 

 

 





95 

 

Проект тҽкъдиме 

Ирекле территориялҽрдҽ йортлар тҿзҥ һҽм халыкның артуы, торак биналарны 

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).): 

Килдураз станциясе т/д. т. п. кҥп фатирлы торак йортлардан һҽм социаль һҽм 

мҽдҽни-кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ объектларыннан, Ҥзҽклҽштерелгҽн юынты суларны 

агызып чыгару ҿчен, 40м3/тҽҥлек җитештерҥчҽнлеге булган локаль чистарту 

корылмалары тҿзҥ. Чистарту корылмаларын тҿзҥ, керҽ торган су кҥлҽмен һҽм составын 

исҽпкҽ алып, чиратлар белҽн башкарыла. БСКның урнашу урыны, КНС кирҽклеге, 

аларның саны һҽм җитештерҥчҽнлеге, канализация челтҽренең озынлыгы, җирлекнең 

проектлау һҽм рельефының геологик, геоморфологик һҽм гидрогеологик шартларын 

исҽпкҽ алып, аерым проект булып эшлҽнҽ; 

тҿзелеш тыгызлыгы тҥбҽн булу һҽм рельефның катлаулылыгы аркасында йорт яны 

җир кишҽрлеклҽре белҽн индивидуаль йортларда яшҽҥче торак тҿзелеш ҿчен автоном 

канализация системасын урнаштыру. 

заманча технологиялҽр нигезендҽ заманча материаллардан торбалар кулланып 

канализация челтҽрлҽре тҿзҥ. 

Канализациянең автоном системасы йорттан агып җыела торган суларны җыюны, 

аларны чистарту корылмаларына бҥлеп бирҥне тҽэмин итҽргҽ тиеш. Агынты суларны 

ультратавыш кавитация блоклары һҽм чистартылган суларның җыелма сыешлыгын 

зарарсызландырып, заводның тҿрле модификациялҽрендҽ (җитештерҥчҽнлеге 1 дҽн 20 

м3/кадҽр) хуҗалык кҿнкҥреш агынтыларын биологик һҽм тирҽн чистарту җайланмалары 

белҽн чистартырга тҽкъдим ителҽ.  

Автоном чистарту корылмаларын торак йортлар территориясендҽ 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 хисабына су ресурсларын экономиялҽҥгҽ ярдҽм 

итҽчҽк.  

Ҥзҽклҽштерелгҽн һҽм автоном канализация системасын эшлҽгҽндҽ Россиягҽ керҽ 

торган чит ил җиһазларының номенклатурасын, шулай ук агып җыела торган суларны 

чистарту буенча ИТС 10-15 иң яхшы ҥтемле технологиялҽр буенча Белешмҽлекне исҽпкҽ 

алырга кирҽк. Технологиялҽрне дҿрес сайлау һҽм рациональ куллану локаль 

системаларның ышанычлы һҽм нҽтиҗҽле эшен тҽэмин итҽчҽк. 

Агросҽнҽгать комплексының гамҽлдҽге предприятиелҽренҽ терлекчелек агымнарын 

су белҽн тҽэмин итҥ системасын торгызу һҽм техник модернизациялҽҥне, шулай ук 

терлекчелек агымнарын су белҽн тҽэмин итҥ системасын тҿзҥне кҥздҽ тотарга кирҽк. 

АГРОСҼНҼГАТЬ комплексы предприятиелҽренең агынты суларын чистартуның иң киң 

таралган ысуллары булып, аэробика яки анаэроба шартларында биохимик оксидлауны, 

алга таба йогышсызландыруны кҥздҽ тоткан биологик ысуллар тора. 

Проект тҽкъдим ителҽ: 

агросҽнҽгать комплексының җитештерҥ объектларында су бҥлҥ системаларын 

реконструкциялҽҥ һҽм тҿзҥ; 

терлекчелек агымнарын комплекслы утильлҽштерҥ һҽм эшкҽртҥ буенча заманча иң 

яхшы технологиялҽрне һҽм техник чараларны гамҽлгҽ кертҥ; 

терлекчелек комплексларын чистарту корылмаларыннан башка файдалануга 

тапшыру мҿмкин тҥгел. 

Таблица 3.8.5 



96 

Исем

е 

Каты кҿнкҥреш калдыклар кҥлҽме, т/ел 

Хҽзерге торышы  1 чират  Исҽптҽге чор  
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Махсус техника берҽмлеклҽре (аерым алганда, транспорт һҽм чҥп җыючы) саны 

региональ оператор һҽм территорияне санитар чистарту схемасы белҽн билгелҽнҽ.  

Кирҽкле санда контейнерлар коммуналь калдыкларның тҽҥлеклеклек уртача 

җыелуын, аларны чыгару чорын (тҽҥлек саен) һҽм контейнерның сыйдырышлылыгын (1,1 

м3) («территориялҽрне санитар чистарту һҽм торак урыннарны җыештыру» белешмҽсе 

(Мҽскҽҥ, 1990 ел) исҽпкҽ алып исҽплҽнҽ. Контейнерлар саны 3.8.3.2 таблицасында 

кҥрсҽтелгҽн. 

Таблица 3.8.3.2 

Наименование 
Контейнерлар, шт 

1 чират  Исҽптҽге чорга 

с.Коштаулы 3 3 

с.Караборнаш 3 3 

п.ж/д.станции 

Кильдуразы 
3 3 

Сельское 

поселение 
9 9 

 

Шулай итеп, Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ каты кҿнкҥреш калдыклары 

ҿчен контейнерлар саны исҽплҽҥ вакытына 9 данҽ тҽшкил итҽргҽ тиеш, ҽ 

контейнерларның 50% ы сортларга аерылырга тиешле каты кҿнкҥреш калдыклары ҿчен 

(икенчел чимал) кулланырга киңҽш ителҽ. Куркыныч каты ККК (яктырту җайланмалары, 

терекҿмеш, батарея һҽм аккумуляторлар (автомобильдҽн тыш), куллану ҥзлеген югалткан 

терекҿмешле градусниклар) булган электр лампалары вандалга каршы махсус билгелҽнгҽн 

контейнерларга (кызгылт сары тҿс) салынырга тиеш, алар ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыян 

китерми.  

Шулай ук «Татарстан Республикасы территориясендҽ каты коммуналь 

калдыкларны җыю (шул исҽптҽн аларны аерым җыю) тҽртибен раслау турында» 2017 

елның 25 мартындагы 181 номерлы Министрлар Кабинеты Карары нигезендҽ куркыныч 
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каты кҿнкҥреш калдыклары җыю региональ оператор оештырган мобиль кабул итҥ 

пунктларын кулланып башкарыла.  

Контейнер мҽйданчыкларын урнаштыру урыннары, торак территориялҽрдҽ каты 

кҿнкҥреш калдыкларын җыю, вакытлыча саклау рекомендациялҽрен исҽпкҽ алып, 

территорияне санитар чистарту схемасына тҿгҽллҽштерелҽ («территориялҽрне санитар 

чистарту һҽм торак урыннарны җыештыру» белешмҽлеге (Мҽскҽҥ, 1990 ел). 

Проект тҽкъдиме 

Яңа җир кишҽрлеклҽре бҥлеп бирҥ, торак биналарны тҿзеклҽндерҥ дҽрҽҗҽсен 

яхшырту, шулай ук халыкның санитар-гигиена шартларын яхшырту һҽм авыл җирлеге 

территориясенең экологик иминлеген тҽэмин итҥ максатларында тҥбҽндҽге чаралар кҥздҽ 

тотыла:: 

Беренче чиратта һҽм исҽп-хисап чорына 

авыл җирлеге территориясен даими рҽвештҽ санитар чистарту; 

каты кҿнкҥреш калдыкларын аерым (дуаль) җыюны оештыру; 

каты ҿслекле махсус мҽйданчыклар оештыру белҽн водонепроницаемых 

контейнерлар җыю ҿчен; 

эре габаритлы калдыкларны җыю һҽм саклау ҿчен калдыкларны җимерҥгҽ 

комачаулаучы каты ҿслекле махсус мҽйданчыклар оештыру; 

ККК чҥплеклҽрне ябу һҽм рекультивациялҽҥ; 

ачык типтагы тирес саклагыч территориясен рекультивациялҽҥ; 

 Югары Ослан муниципаль районындагы каты коммуналь калдыклар белҽн эш итҥ 

ҿлкҽсендҽге территориаль схема нигезендҽ (калдыклар белҽн, шул исҽптҽн каты 

коммуналь калдыклар белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽ территориаль схема нигезендҽ, Татарстан 

Республикасы (РТВ) муниципальара каты кҿнкҥреш калдыклары полигоны аша барлыкка 

килгҽн каты коммуналь калдыкларны кҥмҥ һҽм утильлҽштерҥ (Апас авылы каты 

кҿнкҥреш калдыклары полигоны). (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2016 елның 26 сентябрендҽге 683 номерлы карары белҽн кертелгҽн). 

кҿнкҥреш шартларында кулланыла торган энергия саклаучы лампаларны кабул итҥ 

буенча кабул итҥ пунктын һҽм аларны югары класслы токсиклык калдыкларын 

утильлҽштерҥ урыннарына алып баруны оештырырга; 

пыяла савытлар, пыяла савытлар, макулатура, металл банкалар, металлолом, 

пластик һҽм пластик шешҽлҽр, киптергеч-кҽгазь ботаклар, автомобиль шиннарын кабул 

итҥ пунктын оештырырга; 

удаление урам сметасы ҿчен каты кҿнкҥреш калдыклары полигонына куллану ҿчен 

сыйфатында изолирующего катламын; 

терлекчелек калдыкларын утильлҽштерҥ мҽсьҽлҽсен хҽл итҥ ҿлешендҽ генераль 

план тарафыннан Урта Балтай авыл җирлеге территориясендҽ тҽкъдим ителҽ торган (Апас 

муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы нигезендҽ (РТВ) ябык 

типтагы проектлана торган тирес саклагычка калдыклар чыгару тҽкъдим ителҽ. Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районы Советының 2014 елның 7 ноябрендҽге 227 

номерлы карары белҽн расланган. 

Для всех источников тепла, в том числе для отопления индивидуальной застройки 

основным видом топлива предусматривается природный газ.  

Иҗтимагый-коммуналь һҽм административ-эшлекле тҿзелешлҽрне җылылык белҽн 

тҽэмин итҥ ҿчен тҥбҽндҽге торак пунктларда блок-модульле котельныйлар (БМК) тҿзҥ 

тҽкъдим ителҽ (табл. 3.8.4.1): 

Таблица 3.8.4.1 

Торак 

пунктның исеме 
Исеме 1 чират 

Исҽптҽге 

чорга 

п.ж/д 

стнации 

Кильдуразы 

БМК 25 урынлы балалар 

бакчасына БМК 
+  

с.Карабор

наш 

БМК 50 урынлы балалар 

бакчасына БМК 
+  
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Шулай итеп, авыл җирлеге территориясендҽ җылыту ҿчен  

административ-эшлекле тҿзелеш алып бару беренче чиратта 2 блок-модульле 

котельный (БМК) тҿзҥ тҽкъдим ителҽ. 

Утарлар тҿзелешен җылылык белҽн тҽэмин итҥне бер контурлы яки ике контурлы 

җылылык генераторларыннан башкару тҽкъдим ителҽ. 

Проект тарафыннан искергҽн һҽм нҽтиҗҽсез технологиялҽрне кулланудан баш 

тартуга һҽм иң яхшы ҥтемле технологиялҽр принципларына кҥчҥгҽ һҽм заманча 

инновацион технологиялҽр кертҥгҽ юнҽлдерелгҽн оештыру чаралары тҽкъдим ителҽ. 

 

Газ белҽн тҽэмин итҥ 

Газ исҽплҽҥ чыгымнары 

Планлаштыру карарлары нигезендҽ халыкны газ белҽн тҽэмин итҥне (хуҗалык – 

кҿнкҥреш һҽм коммуналь ихтыяҗлар) кҥздҽ тотарга кирҽк. 

Халыкның хуҗалык-кҿнкҥреш һҽм коммуналь-кҿнкҥреш ихтыяҗлары ҿчен газ 

чыгымнары 42-101-2003 п.3. 12 СП нигезендҽ эрелҽнгҽн газ куллану кҥрсҽткечлҽре буенча 

билгелҽнгҽн, газ янган вакытта газ янган вакытта тҿзеклҽндерҥ дҽрҽҗҽсенҽ 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/сҽг газының максималь исҽп-хисап сҽгать тотуы, 0°С һҽм газ басымы 0,1 МПа 

(760 мм.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 3.8.5.1 

таблицасында тҽкъдим ителде. 

 

Гамҽлдҽге һҽм проектлана торган сҽнҽгать предприятиелҽренең газга булган 

ихтыяҗын предприятие проектлары нигезендҽ билгелҽргҽ кирҽк. 

Проект карары 

Проектта газ белҽн тҽэмин итҥ объектларын тотрыклы рҽвештҽ газ белҽн тҽэмин 

итҥ мҿмкинлеге бирҥче гамҽлдҽге газҥткҽргечлҽр системасын максималь куллану кҥздҽ 

тотыла. 

«Газ бҥлҥ һҽм газ куллану системаларының куркынычсызлыгы кагыйдҽлҽре» 

талҽплҽре нигезендҽ, 2003 елда корыч газҥткҽргечлҽр ҿчен техник диагностика ҥткҽрҥ 

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. 

Блок-модульле котельныйларны ягулык белҽн тҽэмин итҥ ҿчен урта басымлы газ 

кирҽк:  

Беренче чиратта (2025 елга кадҽр).) 

Караборнаш авылы: 

грпшдан кулланучыга кадҽр урта басымлы газҥткҽргечлҽр салу.  

Килдураз тимер юл станциясе: 

грпшдан кулланучыга кадҽр урта басымлы газҥткҽргечлҽр салу.  

Всего: 2  
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Проект тарафыннан искергҽн һҽм нҽтиҗҽсез технологиялҽрне кулланудан баш 

тартуга һҽм иң яхшы ҥтемле технологиялҽр принципларына кҥчҥгҽ һҽм заманча 

инновацион технологиялҽр кертҥгҽ юнҽлдерелгҽн оештыру чаралары тҽкъдим ителҽ. 

 

 

Электр белҽн тҽэмин итҥ 

Электр йҿклҽнешлҽрен исҽплҽҥ 

Коштаулы авыл җирлегенең коммуналь-кҿнкҥреш секторын планлаштыру 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 эрелҽндерелгҽн 

нормалары буенча исҽплҽнгҽн. 1999)"шҽһҽр электр челтҽрлҽрен проектлау 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 йҿклҽнешен максимум куллану сҽгатьлҽренең еллык саны 

кҥрсҽткечлҽренең эрелҽнгҽн кҥрсҽткечлҽре".  

Югарыда китерелгҽн кҥрсҽткечлҽр торак һҽм иҗтимагый биналар, коммуналь-

кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ предприятиелҽре, транспорт хезмҽте кҥрсҽтҥ объектлары, 

тышкы яктыртуны кҥздҽ тота. Бу мҽгълҥматлар торак биналарда кондиционерлау, 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 коммуналь-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 биналарының (административ, уку, фҽнни, дҽвалау, 

сҽҥдҽ, тамаша, спорт), коммуналь предприятиелҽрнең, транспорт хезмҽте кҥрсҽтҥ 

объектларының (автомобильлҽрне саклау ҿчен гаражлар һҽм ачык мҽйданчыклар), тышкы 

яктыртуның йҿклҽмҽлҽрен исҽпкҽ ала. Шулай ук таблицада тҿрле вак сҽнҽгать 

кулланучылары, кагыйдҽ буларак, бистҽ бҥлҥ челтҽрлҽре буенча туклана. 

Предприятиелҽрнең электр йҿклҽнешлҽрен исҽплҽҥне ҽлеге предприятиелҽрне яки 

тиешле аналогларны электр белҽн тҽэмин итҥ проектлары буенча башкарырга кирҽк. 

 

КБС һҽм вак сҽнҽгать предприятиелҽре егҽрлеген еллык электр белҽн куллану, мең 

кВт.сҽг./ел 

Таблица 3.8.6.1 

Торак пунктлар 

Еллык, тыс. кВт.ч/год 

Башлангыч 

ел 

Беренче чират 

2025 ел 

Исҽптҽге чор 

2040ел 

Куштовское СП 1481,87 1281,03 1194,15 

с.Коштаулы 637,10 558,90 519,80 

с.Караборнаш 219,17 193,13 184,45 

п.ж/д.станции 

Кильдуразы 
625,60 529,00 489,90 

 

 

Проект карары 

Исҽп-хисапка таянып, без авыл җирлегендҽ электр куллануны киметҽбез. Шул ук 

вакытта җирлекнең электр белҽн тҽэмин итҥ схемасын куллану мҿмкинлеге дҽ бар.  

Чҿнки Коштаулы авыл җирлеге торак пунктларында яңа территориялҽр тҿзелҽ, 

проект буенча яңа территориялҽр тҽкъдим ителҽ: 
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Беренче чиратта 2040 елга исҽплҽнгҽн вакытка да тҽкъдим ителҽ: 

- Коштавы авылының торак мҽйданчыкларын электр белҽн тҽэмин итҥ ҿчен 

гамҽлдҽге трансформатор подстанциялҽреннҽн 0,4 кВ электр тапшыру линиялҽрен сузу 

тҽкъдим ителҽ; 

- Караборнаш авылының торак мҽйданчыкларын электр белҽн тҽэмин итҥ ҿчен 

гамҽлдҽге трансформатор подстанциялҽреннҽн 0,4 кВ электр тапшыру линиялҽрен сузу 

тҽкъдим ителҽ; 

- Кильдураз станциясендҽге торак мҽйданчыкларын электр белҽн тҽэмин итҥ ҿчен 

гамҽлдҽге трансформатор подстанциялҽреннҽн 0,4 кВ электр тапшыру линиялҽрен сузу 

тҽкъдим ителҽ. 

Трансформатор подстанциялҽренең тҿгҽл саны, урнашу урыны, шулай ук 10 кВ 

линиясенең трассировкасы торак мҽйданнарын планлаштыру проектын эшлҽгҽннҽн соң 

тҿгҽллҽштерелҽчҽк. 

Электр челтҽрлҽренҽ заманча талҽплҽр нигезендҽ киңҽш ителҽ: 

ВЛ быстродействующими ВЧ защитами; 

Подстанциялҽрне телемеханикалаштыру; 

Торак пунктларның бҥлҥ челтҽрендҽ электр энергиясен исҽпкҽ алуның 

автоматлаштырылган системаларын монтажлау; 

Энергияне саклау технологиялҽрен куллану һҽм реактив егҽрлекне 

компенсациялҽҥ. 

 

Азотлы челтҽрлҽр 

 

Телефонлаштыру  

Гомуми файдаланудагы телефон челтҽрен ҥстерҥ ҽлеге элемтҽ тҿренҽ гаризаларны 

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. 

«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 җайланмаларын урнаштыру 

белҽн тҽкъдим ителҽ. 

Муниципаль берҽмлектҽ GSM стандартындагы ҿстҽмҽ база станциялҽре 

урнаштыру тҽкъдим ителҽ. 

Проект тарафыннан тҥбҽндҽге чаралар тҽкъдим ителҽ: 

- БС-557 реконструкциясе; 

- БС-2322 яңа тҿзелеш. 

Гаилҽ коэффициенты торак район ҿчен – 3,5 кеше кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ 

предприятиелҽре ихтыяҗларына хисапсызлык коэффициенты 1,25 тҽшкил итҽ. 

Таблица 3.8.7.1 

 
Телефоннар 

саны 2025 елга  

Телефоннар 

саны 2035 елга 

Проектлана торган торак 

тҿзелешенҽ телефон йҿклҽнеше 
- 53 
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Телефон. кҿнкҥреш хезмҽте 

кҥрсҽтҥ предприятиелҽренҽ йҿклҽнеш 
- 14 

Телефоннарның гомуми колы - 67 

Радиофикация  

Авыл җирлеген радиофикациялҽҥ ҿчен радиосигнал бирҥне тҽэмин итҽ торган 

радиоузел тҿзелешен, гамҽлдҽге һҽм проектлана торган торак һҽм социаль-мҽдҽни-

кҿнкҥреш объектларын тоташтырып, стояк радиолиниясе буенча бҥлҥ фидерлары тҿзҥне 

карарга кирҽк.  

Телевидение  

Телетапшырулар ҥсеше перспективасы-аналог сигналыннан, Россия 

Федерациясендҽ телерадиотапшырулар ҥсеше концепциясе нигезендҽ, цифрлы 

телерадиотапшыруларга кҥчҥ. 

Татарстан Республикасында цифрлы эфир-кабель телевидениесенең тҿбҽк челтҽре 

булдырылды, анда транспорт челтҽре сыйфатында «ВолгаТелеком»ААҖнең зона 

җепселле-оптик челтҽре кулланыла. 

Цифрлы телевидение челтҽренең тапшырылучы программалар саны (кимендҽ 10), 

шулай ук сурҽтне Тапшыру, Тавыш бирҥ, ТВ сигналлар кабул итҥ буенча аналог 

челтҽрлҽре алдында кайбер ҿстенлеклҽре бар. Бу бер дециметрлы антеннага 10 

программаны кабул итҽргҽ, тапшыргычларны аналоглар белҽн чагыштырганда азрак 

егҽрлектҽ кулланырга мҿмкинлек бирҽ, шулай ук телетапшырулар челтҽрлҽренең 

компьютер челтҽрлҽре белҽн бҽйлҽнеше мҿмкинлеген тҽэмин итҽ.   

Цифрлы телевидение белҽн беррҽттҽн муниципаль берҽмлек халкы аналог 

телевидениесен дҽ кабул итҽ ала. 

  

Территорияне инженерлы ҽзерлҽҥ чаралары 

Инженерлык ҽзерлеге чараларын инженер-геологик шартлар, куллану характерын 

ҥзгҽртҥ фаразын исҽпкҽ алып билгелҽргҽ кирҽк. 

Инженерлык ҽзерлеге буенча чаралар составы, торак урынны планлаштыруны 

исҽпкҽ алып, ҥзлҽштерелҽ торган территориянең табигый шартларына (рельеф, грунт 

шартларына, су басу дҽрҽҗҽсенҽ, сазлыкка, сазлыкка, куркыныч табигый процессларның 

ҥзлҽштерелҽ торган территориядҽ 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 

Коштаулы торак пунктының кҿнбатыш чите чокыр эрозиясе процессларына дучар 

ителҽ. Чокырлар борыннарын ныгыту чаралары, чокыр ҥсешен туктату буенча чаралар: 

чокыр челтҽре тирҽсендҽ тау канаулары урнаштыру, чокырда агынуны тҽртипкҽ салу ҿчен 

киртҽлҽр булган водостоклар урнаштыру, чокыр тҿбен һҽм откосларны ныгыту тҽкъдим 

ителҽ. Чокыр территориялҽрен тҿзеклҽндерҥгҽ, чҥплеклҽрне терраслау һҽм тҽртипкҽ салу, 

аның тар ҿлешен салу, саклагыч яшеллҽндерҥ – тау битлҽрен берлҽштерҥ, куаклар һҽм 

агачлар утырту кебек эшлҽр башкарылырга мҿмкин. Аерым очракларда чокырларны су 

агу һҽм дренаж коллекторларын салып салу юлы белҽн тулысынча яки ҿлешчҽ юкка 

чыгару рҿхсҽт ителҽ.  

Чокырлар территориялҽре транспорт корылмалары, гаражлар, складлар һҽм 

коммуналь объектлар урнаштыру, шулай ук парклар урнаштыру ҿчен кулланылырга 

мҿмкин. 

Җирлек территориясеннҽн планлаштырыла торган территорияне тҿзеклҽндерҥ, 

яңгыр һҽм кар суларын бҥлеп бирҥ, аның гомуми һҽм санитар шартларын яхшырту, 

чокырлар юдырту һҽм аларны тарату ҿчен кҿрҽш чаралары һҽм проект тарафыннан ҿске 

агынтыны оештыру һҽм водостоклар челтҽрен урнаштыру тҽкъдим ителҽ. 32.13330 СП 

нигезендҽ ачык су бҥлҥ җайланмаларын - канау, кювет, лотокларны куллану бер, ике 

катлы тҿзелеш районнарында һҽм авыл җирлеклҽрендҽ, шулай ук парклар 
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территориясендҽ кҥперлҽр яки урамнар, юллар, юллар һҽм тротуарлар белҽн кисешкҽн 

җирдҽ кҥперлҽр һҽм торбалар урнаштыру рҿхсҽт ителҽ. Ул катлаулы һҽм кыйммҽтле 

корылмалар талҽп итми торган гади система булып тора. Яңгыр сулары агынтысын 

оештыру җентеклҽп " ҿске агынтыны оештыру»бҥлегендҽ каралган.  

Чокырга каршы кҿрҽш аның бҿтен су җыю бассейны чиклҽрендҽ башкарылырга 

тиеш, бары тик инженер-мелиорация чараларын уздыруның шундый ысулы белҽн генҽ 

нҽтиҗҽле нҽтиҗҽлҽргҽ ирешергҽ мҿмкин. 

 

    

Таблица 3.9.1 

 

№ 

п

/п 

урыны 

 

Курк

ыныч 

табигат 

процесслары 

чаралар 

1 Коштаулы  
Чокы

р эрозиясе 

Чокырлар ҥсешен туктатып 

тору, тау канаулары урнаштыру, 

чокыр һҽм сҿзҽклек тҿбен ныгыту, 

саклагыч яшеллҽндерҥ һҽм 

склонларны терраслау 

 

Тҿзелеш шартлары 

Проектлана торган биналар һҽм корылмалар ҿчен тиешле тҿзелеш материаллары 

сайлана, сейсмостойлыкны арттыруга юнҽлдерелгҽн конструктив карарлар карала. 

Биналарның һҽм корылмаларның сейсмостойкалыгы тиешле конструктив карарлар 

белҽн тҽэмин ителергҽ тиеш. 

Карала торган территориядҽ тҿзелеш эшлҽре тҿзелеш материалларының һҽм 

тҿзелеш эшлҽренең сыйфатына карата югары талҽплҽрне исҽпкҽ алмыйча алып барылырга 

мҿмкин. 

 

Су басудан һҽм су басудан инженерлык саклау чаралары 

Территорияне су басудан саклау ҿчен су басудан котылгысыз ишелҥ дамбалары 

тҿзҥ тҽкъдим ителҽ. Су басылмый торган дамбаларны, рельеф билгелҽрен исҽпкҽ алып, 

елга янындагы торак пункт территориясен су басудан даими саклау ҿчен кулланырга 

кирҽк. Дамбаларны проектлауны СНиП 2.06.05-84 талҽплҽре нигезендҽ башкарырга кирҽк. 

Сулыкларның нҽтиҗҽлелеге, гидромеханикалаштыру методларын кулланып, елга 

ҥзҽнен яхшырту хисабына, грунтны реформалау юлы белҽн арта. 

Саклау корылмаларын проектлаганда кҥпьеллык гидрометрик кҥзҽтҥлҽр 

мҽгълҥматлары буенча тҿрле кабатланулы елга суының югары горизонтларына билге 

куярга кирҽк. Иң югары горизонтның исҽп-хисап биеклеге су басудан саклана торган 

территориялҽрне куллану характерына бҽйле рҽвештҽ аерым бирем белҽн билгелҽнҽ. 

Су ҥткҽрми торган билгегҽ кадҽр территорияне ҿю тҿзелештҽ һҽм 

эксплуатациялҽҥдҽ 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) 

территорияне сибҥ аеруча файдалы. Сибелгҽн территория, аның торак пунктында 

урнашуына карап, тҿзелеш яки парк ҿчен файдаланылырга мҿмкин.  

Су басуга каршы кҿрҽш чараларында территорияне су басуны кҥздҽ тотарга кирҽк.  

Конкрет территориялҽрдҽ су басудан саклануны проектлаганда киптерҥ (җир асты 

суларын киметҥ) нормаларын СНиП 2.06.15-85 нигезендҽ функциональ куллануга бҽйле 

рҽвештҽ кабул итҽлҽр. Саклау корылмаларын проектлаганда кабул ителҽ торган киптерҥ 

нормалары һҽр конкрет очракта, җир асты суларының критик дҽрҽҗҽсен һҽм нигез 
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грунтларының тҿрен исҽпкҽ алып, яклана торган объект ҿчен тиешле геологик 

куркынычсызлык бусагасын тҽэмин итҽргҽ тиеш. 

Су басудан инженерлык яклавының территориаль системасында табигый, 

гидрогеологик һҽм техноген (тҿзелеш) шартларга бҽйле рҽвештҽ дренажларны кулланырга 

кирҽк. Су басудан сакланган территориялҽрдҽ топографик һҽм геологик шартларга, 

тҿзелешнең характерына һҽм тыгызлыгына, водораздел ягыннан җир асты суларының 

хҽрҽкҽт шартларына карап, табигый яки ясалма агымга бер -, ике-кҥп тҿрле, контурлы һҽм 

катнаш дренаж системаларын кулланырга кирҽк. 

Яңгыр сулары канализациясе су басудан территориаль инженерлык саклау 

элементы булып торырга һҽм инженерлык яклавының гомуми системасы составында яки 

аерым проектлаштырылырга тиеш. 

Инженерлык саклавының ярдҽмче чаралары сыйфатында табигый системаларның 

һҽм аларның компонентларының табигый ҥзлеклҽрен кулланырга кирҽк, бу исҽ тҿп 

инженерлык саклау чараларының нҽтиҗҽлелеген кҿчҽйтҽ. Аларга су бҥлҥ һҽм 

гидрография челтҽренең сулыкларны һҽм картларны чистарту һҽм турайту юлы белҽн 

дренирлау ролен арттырырга кирҽк. 

 

 

Ни генҽ булмасын, су басу (су басу) зонасында объектлар тҿзҥ ҿчен территорияне 

инженер ҽзерлҽҥ тҿзелҽ торган объектның бҽясен җитди арттырырга мҿмкин. 

 

Юлларны кардан саклау буенча чаралар 

Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ кар кҿртлҽреннҽн саклау чараларын 

авыл җирлеге аша уза торган киң юл участокларында кар кҿртлҽреннҽн саклау кҥздҽ 

тотылырга тҽкъдим ителҽ: 

Автомобиль юлларын кышкы карап тоту буенча барлык чаралар системасы, 

башкарылган эшлҽрне максималь дҽрҽҗҽдҽ җиңелҽйткҽн һҽм арзанайткан очракта, 

автотранспорт хҽрҽкҽте ҿчен нормаль шартлар тҽэмин итҥ ҿчен тҿзелҽ. 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. 

 Даими карны тоткарлаучы җайланмаларны кышкы чор ахырына кар 

катламнарының исҽп-хисап кҥлҽменҽ проектлаштырырга кирҽк. Вакытлыча кар саклау 

җайланмаларын исҽп-хисап буранына проектлаштырырга кирҽк, чҿнки вакытлыча кар 

саклануны эшкҽртеп бетергҽннҽн 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; 

 - кардан саклау чаралары, җил тизлеген арттыра һҽм юл аша кар чыгарырга 

ярдҽм итҽ (кар кабып торучы коймалар); 

 - тулысынча кар эрҥдҽн изоляциялҽҥче кар саклау чаралары (галереялҽр һҽм 

тоннельлҽр). 

 Автомобиль юлларында иң кҥп кар тоткарлау җайланмалары таратылган. 



104 

 Кар саклаучы урман полосаларының иң ышанычлы, экологик яктан 

акланган тҿре булып тора. 

 Кар саклагыч полосаның тыгыз (кабартылмаган) конструкциясе булырга 

тиеш. Һҽр полосаның мҽҗбҥри элементы куе двухрядлы куак опушкасы булырга тиеш. 

 

Авыл хуҗалыгы җирлҽрендҽ тҿзелҽ торган кар саклау полосасының озынлыгы зур 

булганда, авыл хуҗалыгы машиналарын узу ҿчен һҽр 800-1000 м саен 10-15 метрдан 

технологик ҿзеклеклҽрне кҥздҽ тотарга кирҽк. 

Автомобиль юлы янындагы җирлҽрдҽ даими кар саклау чараларын яисҽ 

булганнарын кҿчҽйтҥ мҿмкин булмаган очракта, шулай ук икътисади акланган барлык 

очракларда, вакытлыча кар тоткарлау җайланмаларын, кар саклау щитларын, 

траншеяларны, кар диварларын һ. б. кулланырга кирҽк. 

Алар кулланылырга мҿмкин сыйфатында яклау юллар нче кар кҿртлҽре һҽм чарасы 

буларак, кҿчҽйтҥ утырту яки коймаларны. 

Калканнар мҿмкин кадҽр югарылыкта (бугров, валов), тҥбҽнҽюдҽн куркып калырга 

тиеш. 

Озак һҽм интенсив бураннар белҽн чорларда щитларны ҥзгҽртеп кору кыенлашкан, 

калкан линиялҽрен ике, ҿч һҽм аннан да кҥбрҽк сафка куялар. Кҥпкатлы щит линиялҽрен 

урнаштырганда 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. 

Хисап бураныннан саклана торган кар кҥлҽменең (бер рядлы, ике рядлы һ.б.) 

кҥлҽменнҽн кимрҽк булса, кыш дҽвамында калитларны, кар сҽлҽте беткҽн очракта, яңадан 

торгызыла. 

Интенсив бураннар (кар чыгару кҥлҽме 120 м3/м га кадҽр) булган чорларда 

ҥзгҽргҽн мҽгърифҽтле җайланмаларны куллану максатка ярашлы, аларның 

конструкциялҽренең тыгызлыгы буран вакытында җилнең кҿченҽ пропорциональ рҽвештҽ 

арта.  

75 м3/м га кадҽр кар чыгару кҥлҽме булганда, полимер материаллардан һҽм 

полимер нигездҽге челтҽрлҽрдҽн ясалган вакытлы киңлектҽге кар саклау чараларын (ВПС) 

кулланырга мҿмкин. 

Автомобиль юлларын кар кҿртлҽреннҽн саклаганда кардан ясалган җайланмалар да 

киң таралыш алган. 

Кардан ясалган җайланмаларның иң киң таралган тҿрлҽре булып кар траншеялары 

тора. 

Траншеялар мҿстҽкыйль яклау чарасы буларак кулланыла ала - IV-V категория 

юлларында яисҽ башка чаралар (ҥсентелҽр, койма, щитлар) белҽн берлектҽ, карны 

тоткарлый торган гамҽлне кҿчҽйтҥ һҽм I, II, III категорияле юлларда кар саклау 

линиялҽренең ышанычлылыгын арттыру ҿчен. 

Юлларны кардан саклауның теге яки бу ысулын сайлау явым-тҿшем тҿшҥ 

интенсивлыгына, трассаның шартларына һҽм ҽһҽмиятенҽ, районның матди иминлегенҽ 

бҽйле. 

 

3.10. Гражданнар оборонасы чаралары, табигый һҽм техноген характердагы 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ чаралары исемлеге 

 

«Гражданнар оборонасы, табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрне кисҽтҥ буенча чаралар исемлеге» бҥлеге Гражданнар оборонасы һҽм 

территориялҽрне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау ҿлкҽсендҽ норматив документлар 

нигезендҽ, шулай ук ТР Гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгына бирелгҽн башлангыч 

мҽгълҥматлар һҽм талҽплҽр нигезендҽ (К. кушымта) эшлҽнде. 

 

3.1. Гражданнар оборонасы буенча чаралар исемлеге 
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Территорияне гражданнар оборонасы буенча тҿркемгҽ кертҥне нигезлҽҥ 

Башлангыч мҽгълҥматлар нигезендҽ авыл җирлеге территориясе Гражданнар 

оборонасы буенча тҿркемнҽргҽ керми. 

 

Объектларны Гражданнар оборонасы буенча категориягҽ кертҥне нигезлҽҥ. Сугыш 

вакытында эшне дҽвам итҥче объектлар исемлеге, шҽһҽр читендҽге зонага кҥчерелҽ 

торган объектлар исемлеге 

Башлангыч мҽгълҥматлар нигезендҽ авыл җирлеге территориясендҽ гражданнар 

оборонасы буенча категориягҽ кертелгҽн оешмалар юк.  

Сугыш вакытында эшне дҽвам иткҽн оешмалар, шҽһҽр читендҽге зонага кҥчҥче 

оешмалар турында мҽгълҥматлар юк.  

 

 

 

Гражданнар оборонасы буенча инженер-техник чаралар " Гражданнар оборонасы 

буенча СПДА каралган мҿмкин булган куркыныч зонасы чиклҽрен билгелҽҥ 

165.1325800.2014» 

Башлангыч мҽгълҥматлар нигезендҽ, авыл җирлеге территориясе җимерелҥ, химик 

зарарлану, радиоактив зарарлану, катастрофик су басу мҿмкин булган зоналарга керми.  

 

Гражданнар оборонасы буенча белдерҥ 

Хҽбҽр итҥ системалары "Һава тревогасы!"(сугыш вакытында) электросиреналар, 

сигнал яңгыравыклы җайланмалар, тавыш сҿйлҽгечлҽр һҽм сигналлар һҽм мҽгълҥмат 

җиткерҥ (ИТМ ГО буенча 6. 39 СП 165.1325800.2014 п.). 

Генераль планны эшлҽҥ вакытында авыл җирлеге территориясендҽ Хҽбҽр итҥ 

системасы (РСУ) юк.  

 

Халыкны инженерлык яклавының һҽм иң зур эшлҽҥче сменаның торышы 

Авыл җирлегендҽ гражданнар оборонасының саклагыч корылмалары юк.  

 

Генераль планны эшлҽҥ вакытында халыкны тыныч һҽм сугыш вакытында 

эвакуациялҽҥне тҽэмин иткҽндҽ гамҽлдҽге инженер-техник чаралар буенча тҿп 

кҥрсҽткечлҽр 

Гражданнар оборонасы буенча эвакуация чаралары ТР Апас муниципаль районы 

гражданнар оборонасы һҽм халыкны яклау планы нигезендҽ тормышка ашырыла. 

Авыл җирлеге территориясендҽ кабул итҥ-эвакуация пункты - Кильдураз ст., Мин 

тҿп гомуми белем бирҥ мҽктҽбе, Деповская ур., 12. 

 

Гражданнар оборонасы буенча проект чаралары 

Чҿнки авыл җирлеге территориясе мҿмкин булган җимерҥлҽр зонасына элҽкми, 

радиоактив һҽм химик зарарлану, катастрофик су басу мҿмкин булган зоналарга керми, ҽ 

ҽлеге куркынычлардан саклау буенча махсус чаралар ҥткҽрҥ талҽп ителми. 

Гражданнар оборонасы буенча хҽбҽр итҥ системасын РФ Президентының 

«Гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу куркынычы турында яисҽ барлыкка килҥ турында 

халыкка экстрен хҽбҽр итҥнең комплекслы системасын булдыру турында» 13.11.2012 ел, 

№1522 Указы нигезендҽ (районның бердҽм дежур-диспетчерлык хезмҽте белҽн 

тоташтырылып, сҿйлҽм җайланмаларын урнаштыру кирҽк) кҥздҽ тотарга кирҽк.  

Халыкка хҽбҽр итҥ ҿчен, проектта, Апас районы БЕРДДС белҽн тоташтырылып, 

кимендҽ 1 км радиуслы, 3 данҽ сирен җайланмалары урнаштыру тҽкъдим ителҽ. 

Сирен җайланмаларны урнаштырганда муниципаль берҽмлек торак пунктлары 

территориялҽрен тулысынча каплауны кҥздҽ тотарга кирҽк. РСУ мҽгълҥматларын 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында халыкка хҽбҽр итҥ ҿчен кулланырга мҿмкин. 

РСУ тарафыннан тҽкъдим ителгҽн урнашу график материалда кҥрсҽтелгҽн. 
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3. Башлангыч мҽгълҥматлар нигезендҽ, гражданнар оборонасының саклау 

корылмалары тҿзелеше талҽп ителми.  

Кирҽк булганда, 4.1 п.нигезендҽ, иҗтимагый биналар биналарының подвал, цоколь 

һҽм беренче катларын (балалар мҽктҽпкҽчҽ учреждениелҽре, гомуми белем бирҥ мҽктҽбе, 

спорт комплексы, медицина хезмҽте кҥрсҽтҥ объектлары һ. б.) ябу мҿмкин. СП 

88.13330.2014. 

4. Гражданнар оборонасы буенча эвакуация чараларын Татарстан Республикасы 

Апас муниципаль районы гражданнар оборонасы һҽм халыкны яклау планы нигезендҽ 

башкарырга кирҽк. 

5. Шҽһҽр территориясендҽ «гражданнар оборонасының инженер-техник чаралары» 

СНиП 2.01.51-90 актуальлҽштерелгҽн редакциясе) 10 СП 165.1325800.2014 п. нигезендҽ 

маскировка чаралары каралмаган.  

7. Беренчел мҽгълҥматларга караганда, 2014 елның 165.1325800.2014 СП 5.23 

п.нигезендҽ, ҥзҽклҽштерелгҽн электр энергиясе белҽн тҽэмин итҥ туктатылган шартларда 

су белҽн тҽэмин итҥче су белҽн тҽэмин итҥ объектларының химик зарарланудан сакланган 

проект җитештерҥчҽнлеге халык, шул исҽптҽн эвакуациялҽнҥчелҽрнең ихтыяҗларын 

канҽгатьлҽндерҥ ҿчен җитҽрлек булырга тиеш. 

2. Халык саны, беренче чиратта, исҽп-хисап срогына даими халык һҽм икенче торак 

тҿзҥче халык керҽ. 

 

Аерым чор шартларында да, зур масштаблы гадҽттҽн тыш хҽл шартларында да, 

эчҽр су белҽн тҽэмин итҥ системасының тотрыклылыгын арттыру ҿчен, проект 

«инженерлык инфраструктурасы», булган скважиналарны ремонтлау, су белҽн тҽэмин 

итҥнең яңа челтҽрлҽрен тҿзҥ, су югалтуларын киметҥгҽ юнҽлтелгҽн чаралар ҥткҽрҥ – 

торбаларны алыштыру, су челтҽрлҽрен басу.  

Кҥчмҽ резервуарларда (автоцистерналарда) эчҽргҽ яраклы су китерҥне кҥздҽ 

тотарга кирҽк. Кҥчмҽ тарага су таратуның һҽр пункты торак пункт территориясенҽ 1,5 км 

радиуста хезмҽт кҥрсҽтергҽ тиеш. 

8. «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 кҿчҽнешле энергетика системаларын электр 

тапшыруның бҥлҥ линиялҽре, аерым чыганакларның зыян китерҥен исҽпкҽ алып, электр 

белҽн тҽэмин итҥнең берничҽ чыганагына сугылырга һҽм тоташтырылырга, шулай ук 

тҿрле трассалар буенча узарга тиеш (2014 елның 165.13258004 елның 6.89 СП 

165.1325800.2014). 

Энергосистемаларның электр челтҽрлҽре схемасы энергосистеманы бҽйсез рҽвештҽ 

эшлҽҥче ҿлешлҽргҽ (блокларга) автомат рҽвештҽ бҥлҥ мҿмкинлеген кҥздҽ тотарга тиеш (п 

6.85 СП 165.1325800.2014). 

Кҥчмҽ электростанциялҽрне һҽм подстанциялҽрне куллану мҿмкинлеген алдан 

карарга кирҽк (п 6.90 СП 165.1325800.2014). 

9. Чҿнки җирлек территориясе Гражданнар оборонасы буенча тҿркемнҽргҽ керми, 

газ һҽм җылылык белҽн тҽэмин итҥ буенча махсус чаралар талҽп ителми. 

 

3.1.2. Табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ буенча 

чаралар исемлеге 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ халыкның иминлеген тҽэмин итҥ буенча тҿп чараларга 

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 һҽм аларның нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ буенча эшлҽрне башкару 

ҿчен җҽлеп ителергҽ мҿмкин: 
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янгын бҥлеклҽре; 

штаттагы һҽм штаттан тыш авария-коткару формированиелҽре; 

сҽламҽтлек саклау оешмалары персоналы; 

башка учреждениелҽр хезмҽткҽрлҽре һҽм техникасы. 

Халыкны һҽм матди чараларны ташу (эвакуациялҽҥ) ҿчен район предприятиелҽре 

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, табигый һҽм техноген 

характердагы куркыныч кҥренешлҽрдҽн һҽм процесслардан саклау ҿчен тиешле саклану 

корылмаларын тҿзҥне һҽм эксплуатациялҽҥне кҥздҽ тоткан инженер-техник чаралар 

ҥткҽрҥнең югары нҽтиҗҽлелегенҽ ия. 

 

Табигый характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрнең мҿмкин булган чыганаклары 

Табигый характердагы гадҽттҽн тыш хҽл - билгеле бер территориядҽ яисҽ 

акваториядҽ табигый бҽла-каза нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн хҽл, ул кеше корбаннарына, 

кешелҽр сҽламҽтлегенҽ һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыян китерергҽ, шактый матди 

югалтулар һҽм кешелҽрнең тормыш-кҿнкҥреше шартларын бозарга мҿмкин. Табигый 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр чыганакның характеры һҽм масштабы буенча тҿрле. 

Генераль планда авыл җирлеге территориясендҽ урын алган куркыныч процесслар 

карала: 

метеорологик (кҿчле җил, шул исҽптҽн кҿчле яңгыр, шул исҽптҽн кҿчле яңгыр, 

яшенле яңгыр, эре боз, бик кҿчле кар, кҿчле буран, кар кҿртлҽре, бозлавык-бозлавык, 

кҿчле салкын; экстремаль югары, тҥбҽн температура һ. б.); 

- эрозиялелҽр; 

 су басу; 

 су басу; 

 куркынычсызлык; 

- кар кҿртлҽре. 

П4.6 кагыйдҽлҽр җыелмасы нигезендҽ СП 115.13330.2016 "куркыныч табигый 

йогынты геофизикасы". Куркыныч табигать процессларының ҥсеш чиклҽрен, 

кҥренешлҽрне ачыклау һҽм аларның параметрларын билгелҽҥ максатларында, хуҗалык 

ҥзлҽштерҥ ҿчен планлаштырыла торган территориядҽ куркыныч табигый йогынты ясау 

мҿмкинлеген алдан бҽялҽҥ нҽтиҗҽлҽре буенча ачыклаганда СНиП 22-01-95 

актуальлҽштерелгҽн редакциясе инженерлык эзлҽнҥлҽр алып барырга кирҽк. 

П. нигезендҽ 4.1330.2016 СП кагыйдҽлҽр җыелмасы 115.13330.2016"куркыныч 

табигый йогынты геофизикасы". СНиП 22-01-95 актуальлҽштерелгҽн редакциясе фонд 

материаллары һҽм башка белешмҽлҽр нигезендҽ алынган куркыныч табигый 

йогынтыларны алдан бҽялҽҥ нҽтиҗҽлҽре инженерлык эзлҽнҥлҽрен ҥтҽҥгҽ биремнҽр 

тҿзегҽндҽ башлангыч мҽгълҥматларга кертелергҽ һҽм инженерлык эзлҽнҥлҽре 

программасында составны һҽм эш кҥлҽмнҽрен планлаштырганда файдаланылырга тиеш. 

 

Куркыныч метеорологик кҥренешлҽр 

Авыл җирлеге территориясендҽ кҥренеше мҿмкин булган куркыныч метеорологик 

кҥренешлҽр Исемлеге 3.10.2.1 таблицасында кҥрсҽтелгҽн 

 

Таблица 3.10.2.1 

ОЯ исеме Характеристикасы һҽм 

критерийлары яки ОЯ билгелҽҥ 



108 

ОЯ исеме Характеристикасы һҽм 

критерийлары яки ОЯ билгелҽҥ 

Кҿчле җил Тизлек 25 метрдан да ким 

булмаган тизлектҽ җил, яки уртача 

тизлек 20 метрдан да ким булмаган 

тизлектҽ 

Давыллы җил (давыл) Тизлек 33 м/с һҽм аннан кҥбрҽк 

булганда җил 

Җҿй Кискен кыска вакытлы (берничҽ 

минут эчендҽ, ҽмма 1 минуттан да ким 

тҥгел) җилне кҿчҽйтҥ 25 метрга кадҽр 

һҽм аннан да кҥбрҽк 

Смерч Кҿчле маломасштабный вихрь 

рҽвешендҽ багана яки воронки, 

юнҽлдерелгҽн нче болыт к 

подстилающей ҿслегенҽ 

Кҿчле яңгыр Явым-тҿшемнҽр саны кимендҽ 30 

мм тҽшкил иткҽн кҿчле яңгырлы, 1 сҽг. 

Бик кҿчле яңгыр (карлы бик 

кҿчле яңгыр, бик кҿчле кар, яңгырлы 

бик кҿчле кар) 

Явым-тҿшемнҽр (яңгыр, яңгыр, 

карлы яңгыр, юеш кар) 50 мм да ким 

булмаган кҥлҽмдҽ, вакыт эчендҽ 12 С. 

дан да артмаган кҥлҽмдҽ, шактый сыек 

яисҽ катнаш явым-тҿшемнҽр (яңгыр, 

яңгыр, яңгыр, карлы яңгыр, юеш кар) 

Кҿчле кар Шактый каты явым-тҿшем (кар, 

яңгырлы кар) явым-тҿшемнҽр саны 

кимендҽ 20 мм тҽшкил итҽ. 

Озакка сузылган кҿчле яңгыр Кыска тҽнҽфеслҽр белҽн (1 

сҽгатьтҽн артык тҥгел), вакыт 

аралыгында 100 мм да ким булмаган 

яңгыр, ҽмма 48 сҽгатьтҽн кимрҽк, яки 

120 мм артык вакыт эчендҽ 2 тҽҥлектҽн 

артык вакыт эчендҽ 

Эре шҽһҽре Град диаметры 20 мм һҽм аннан 

да кҥбрҽк 

Кҿчле буран Асылмалы ҿслектҽн карны 

(болытлардан яву белҽн еш озатыла 

торган кар) кҿчле (уртача тизлек 15 

м/с) җил белҽн һҽм метеорологик 

ераклык белҽн 500 м дан да ким тҥгел 

12 с. 
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ОЯ исеме Характеристикасы һҽм 

критерийлары яки ОЯ билгелҽҥ 

Кҿчле тузан (ком) давылы Тузанны (комны) уртача тизлек 

белҽн 15 метрдан да ким булмаган 

кҿчле җил белҽн һҽм метеорологик 

ераклыкка кҥрҥчҽнлек 500 м дан да 

ким булмаска тиеш. 

Кҿчле томан (кҿчле мгл) Суның иң вак кисҽкчҽлҽре (тузан, 

яну продуктлары) җыелу хисабына 

һаваны бутау, шул ук вакытта 

кҥрҥчҽнлек метеорологик ераклыкның 

ҽһҽмияте 50 м дан да ким тҥгел 12 сҽг. 

Кҿчле бозлавык-катлам Бозлавык станогы 

ҥткҽргечлҽрендҽ утырым диаметры: 

Салкын бозлавык-диаметры кимендҽ 20 

мм; 

Аномаль-салкын һава торышы карның катлаулы яки юеш 

(туңдырыла торган) явуы-диаметры 

кимендҽ 35 мм; 

Эсселек изморози - кимендҽ 50 мм 

Аномаль-эссе һава торышы Декабрьдҽн февральгҽ кадҽр 

һаваның минималь температурасы 40 

гр. га җитҽ. суык яки тҥбҽнрҽк, 

ноябрьдҽ-32 гр. суык яки тҥбҽнрҽк, 

март аенда-34 гр. суык яки тҥбҽнрҽк 

Гадҽттҽн тыш янгын 

куркынычы 

5 кҿн рҽттҽн һҽм тҽҥлеклек 

уртача температураның ҽһҽмияте 

климатик нормадан 9 гр. га кимрҽк. 

һҽм артык яки/һҽм минималь һава 

температурасының ҽһҽмияте 30 гр. га 

җитҽ. суык яки тҥбҽнрҽк 
 

Куркыныч метеорологик кҥренешлҽрдҽ кешелҽр ҿчен куркыныч юл һҽм кҥпер 

капламалары, Корылмалар, электр тапшыру һҽм элемтҽнең һава линиялҽре, җир ҿсте 

торбаҥткҽргечлҽре җимерелҥ, шулай ук җимерелгҽн корылмаларның ватылуы, зур тизлек 

белҽн очучы пыяла ватылу. 

 

Куркыныч җил йогынтысы 

җимерелгҽн биналарның конструкциялҽре, электр тапшыру һҽм агачлар белҽн 

элемтҽ линиялҽрен ҿзҥ; 

элемтҽ узелларын электр белҽн тҽэмин итҥ туктатылу аркасында тотрыклы 

элемтҽне бозу; 

тҥбҽгҽ, торак, җитештерҥ һҽм административ биналарга зыян китерҥ; 

тҥбҽн басымлы җир ҿсте газҥткҽргечлҽрен җимерҥ, торак микрорайоннарны һҽм 

сҽнҽгать предприятиелҽрен газ белҽн тҽэмин итҥне туктату; 

урам һҽм юллардагы ҿемнҽр аркасында транспорт хҽрҽкҽтенең кыенлыгы; 

бина җимерелгҽндҽ һҽм чыбыкларны бҽреп бҽргҽндҽ (ЛЭП массакҥлҽм 

янгыннарның тиз таралуына ярдҽм итҽ ала). 
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Метеорологик характердагы куркыныч кҥренешлҽрнең мҿмкин булган 

нҽтиҗҽлҽрен киметҥ буенча чаралар 

Метеорологик характердагы куркыныч кҥренешлҽрнең нҽтиҗҽлҽрен йомшарту 

ҿчен киңҽш ителҽ: 

халыкка кҥренеш барлыкка килҥ куркынычы турында алдан хҽбҽр итҥ; 

ЛЭПНЫ ҿзҥ, электр челтҽрлҽренең йозакларын булдырмас ҿчен кулланучыларны 

энергия белҽн тҽэмин итҥ; 

газ белҽн тҽэмин итҥне ҿзеп тору, газ агу һҽм, нҽтиҗҽ буларак, янгын яки шартлау 

булмасын ҿчен;  

биналар һҽм корылмаларны кҿчҽйтҥ, капиталь тҿзелешлҽрдҽ, подвалларда һҽм 

убежищеларда халыкны яшерҥ, витриналарны, җиллҽткҽн як тҽрҽзҽлҽрен яклау; 

язгы ташуга каршы чаралар ҥткҽрҥ. 

 

Бураннарның мҿмкин булган нҽтиҗҽлҽрен киметҥ буенча чаралар 

биналарны җылылык белҽн тҽэмин итҥ, җылылык районнарын бҥлеп бирҥ, 

резервлау (салкын резервта котельныйлар) һҽм, кирҽк булганда, җылылык белҽн тҽэмин 

итҥнең резерв чыганакларын тоташтыру;  

авыл территориялҽрен кышкы чорда селитель саклау, аларның микроклиматын 

планлаштыру методлары белҽн яки яшел ҥсентелҽр утырту ярдҽмендҽ яхшырту ҿчен һ. б. 

 

Югары температура нҽтиҗҽлҽрен киметҥ буенча чаралар 

туклану һҽм куллану гигиенасы. Сусауны басу ҿчен су куллануны тҽэмин итҥ дҽ 

җитҽ. Су җитҽрлек булу критерийлары булып субъектив хислҽр һҽм чагыштырмача 

тотрыклы массасы, шул ук вакытта сыеклыкны ваклап кабул итҥ максатка ярашлы. Эссе 

вакытта аппетит кимҥ сҽбҽпле, туклану рациональ режимы мҿһим роль уйный, бу вакытта 

ашауның тҿп ысуллары тҽҥлекнең салкын чорына туры килҽ; 

кием гигиенасы. Эссе шартларда куллану ҿчен билгелҽнгҽн киемгҽ тҿп талҽп-аның 

бик кҥп гигроскопиклыгы, дымлылыгы, һава ҥткҽрҥчҽнлеге. Киемдҽ мҿһим рольне аның 

тҿсе уйный, радиацион җылылыкка караңгыга караганда якты тукыма азрак йотыла; 

хезмҽт һҽм ял режимы. Тҿп принципка – килҽсе хезмҽт чоры башына физиологик 

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 процессларның һҽм 

кҥренешлҽрнең характеристикалары, территорияне су басу (су басу)  

Проектлаштырганда табигый һҽм техноген факторлар йогынтысында барлыкка 

килгҽн, тҿзелеш объектларына һҽм кешелҽр эшчҽнлегенҽ тискҽре йогынты ясаучы 

куркыныч геологик һҽм инженер-геологик процессларны һҽм кҥренешлҽрне аеруча 

игътибар белҽн бҽялҽргҽ кирҽк.  

Куркыныч табигать кҥренешлҽре һҽм процесслар, авыл җирлеге территориясендҽ 

урын алган куркыныч табигать процессларыннан саклау чаралары 2.8 пунктында 

җентеклҽп каралды. һҽм 3.9. генераль пландагы нигезлҽҥ материалларының аңлатма язуы. 

Татарстан Республикасының язгы ташу чорында су басу (су басу) зонасына керҽ 

торган торак пунктлары исемлеге нигезендҽ (утв. Караборнаш авылы 2019 елның 16 

февралендҽге 301-р номерлы ТР МК боерыгы белҽн язгы ташу чорында су басу (су басу) 

зонасына элҽгҽ. 

РФ Хҿкҥмҽтенең 18.04.2014 ел, № 360 карары белҽн расланган су басу зоналары 

чиклҽрен билгелҽҥ Кагыйдҽлҽре нигезендҽ, су басу зоналары чиклҽрен билгелҽҥ Федераль 

су ресурслары агентлыгы тарафыннан җирле ҥзидарҽ органнары белҽн берлектҽ 

ҽзерлҽнгҽн Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы тҽкъдимнҽре һҽм 

мондый зонаның чиклҽре турындагы белешмҽлҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга тиеш. 

Су басу зоналары чиклҽре кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт кадастрына һҽм дҽҥлҽт су реестрына 

кертелергҽ тиеш. 
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Хҽзерге вакытта авыл җирлеге территориясендҽ су басу зоналары чиклҽре 

кҥрсҽтелгҽн Кагыйдҽлҽрдҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽнмҽгҽн. Шуңа бҽйле рҽвештҽ су 

басу зоналарының чиклҽре генераль планның картографик материалларында 

чагылдырылмаган.  

Су басу (су басу) зоналары чиклҽрен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽгҽндҽ генераль 

планга тиешле ҥзгҽрешлҽр кертергҽ кирҽк. 

 

Табигать янгыннары 

Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ урман фонды җирлҽре 3,6 га били, бу 

җирлекнең барлык мҽйданының 0,1% ын тҽшкил итҽ. 

Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ Тҿбҽк-Чиркҽҥ участок урманчылыгының 

«Буа урманчылыгы» ДКУ урманнары урнашкан.  

Урман фонды урманнарыннан тыш, җирлек территориясендҽ урман җирлҽре һҽм 

урман фондына кермҽгҽн урман утыртмалары да бар. Ҽлеге урман утыртмалары авыл 

хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽрдҽ, сҽнҽгать, энергетика, транспорт, элемтҽ, 

радиотапшырулар, телевидение, информатика, космик эшчҽнлекне тҽэмин итҥ ҿчен 

җирлҽрдҽ, оборона, куркынычсызлык җирлҽрендҽ һҽм башка махсус билгелҽнештҽге 

җирлҽрдҽ урнашкан Һҽм Тискҽре табигый, антропоген һҽм техноген кҥренешлҽрдҽн 

җирлҽрне яклауны тҽэмин итҥ ҿчен билгелҽнгҽн. 

Урманнар януның тҿп сҽбҽбе-янгын куркынычсызлыгы кагыйдҽлҽрен ҥтҽмҽҥ (кеше 

факторы). Моннан тыш, җирлек урманнарында янгын куркынычы зур булган автомобиль 

юллары һҽм электр линиялҽре челтҽрлҽре булдыралар.  

Җирлеклҽрдҽ тҿзелеш эшлҽре " янгынга каршы саклау системалары. Саклау 

объектларында янгын таралуны чиклҽҥ. Кҥлҽм-планлаштыру һҽм конструктив карарларга 

талҽплҽр", авыл җирлеклҽрендҽге тҿзелеш чиклҽреннҽн алып урман утыртмаларына кадҽр 

30 м дан да ким булмаска тиеш. 

Халык ҿчен табигый янгыннар куркынычы-кҿчле тҿтен чыгу ихтималы ул, шул ук 

вакытта автомобиль транспорты хҽрҽкҽтен бозу, экологик хҽлнең начараюы һҽм, 

нҽтиҗҽдҽ, кешелҽрнең сҽламҽтлеге торышы да булырга мҿмкин.  

Табигый янгыннарның кешелҽргҽ, аларның милкенҽ турыдан-туры йогынты ясавы, 

предприятиелҽрне юк итҥ ихтималы аз. 

Урман янгыннарын сҥндерҥ эшлҽренҽ җитҽкчелек итҥне оештыру, урман 

янгыннары аркасында барлыкка килгҽн гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ; урман 

янгыннарын сҥндерҥ эшлҽрен башкарганда ведомствоара хезмҽттҽшлек оештыру 

максатларында "урман янгыннарын сҥндерҥ кагыйдҽлҽрен раслау турында"8 июль, 2014 

ел, №313 РФ табигый байлыклар һҽм экология министрлыгы боерыгы чыкты. 

 

Торак пункт территориясенҽ табигый янгыннар таралуны булдырмау буенча 

чаралар 

янгынга каршы ҿзеклҽрне һҽм торак пункт территориялҽре арасында 

минераллаштырылган полосаларны тҿзеклҽндерҥ (территориядҽ янгын куркынычсызлыгы 

чаралары янгын куркынычсызлыгы турында Законның 1, 19, 38 статьясы, "янгын 

куркынычсызлыгы талҽплҽре турында Техник регламент" 22.07.2008 № 123-ФЗ Федераль 

законның 63 статьясы нигезендҽ ҥтҽлергҽ тиеш") 

янгын куркынычы булган объектлар тирҽсендҽ минераллаштырылган полосаларны 

тҿзеклҽндерҥ.  

Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең "Янгынга каршы режим турында" 2012 елның 25 

апрелендҽге 390 номерлы карары белҽн расланган Россия Федерациясендҽ Янгынга 

каршы режим кагыйдҽлҽре, шулай ук Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2017 елның 30 

июнендҽге карары белҽн расланган урманнарда янгын куркынычсызлыгы кагыйдҽлҽре 

нигезендҽ №417 " кар катламы җыелган кҿннҽн алып, тотрыклы кҿзге һава торышы яисҽ 

кар катламы барлыкка килгҽнчегҽ кадҽр, физик, юридик затлар, шулай ук урман янындагы 

территориядҽн файдаланучы һҽм (яки) алар белҽн эш итҥче чит ил гражданнары һҽм 

гражданлыгы булмаган затлар аны коры ҥлҽн ҥсемлеклҽреннҽн, урак калдыкларыннан, 
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корыган калдыклардан, чыбык-чабыклардан, киселгҽн калдыклардан чистартуны тҽэмин 

итҽлҽр., киңлеге 10 метрдан ким булмаган полосадагы чҥп-чарны яки башка янгынга 

каршы киртҽне кимендҽ 0,5 метр киңлектҽге минеральлҽштерелгҽн полоса яисҽ башка 

янгынга каршы киртҽ белҽн аерып торалар. Янгынга каршы минераллаштырылган 

полосаларны тҿрле корылмалар һҽм ярдҽмче корылмалар тҿзҥ, шулай ук янучан 

материаллар, чҥп-чар, агач, тҿзелеш һҽм башка янучан материаллар туплау ҿчен куллану 

тыела 

 

Урманнарда янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ чаралары 

Табигать территориялҽрендҽ янгынга каршы профилактика янгыннарны 

булдырмауга, аларның таралуын чиклҽҥгҽ һҽм янгыннарга каршы уңышлы кҿрҽш ҿчен 

шартлар һҽм урманнарның янгын тотрыклылыгын тҽэмин итҥче оештыру-техник һҽм 

башка чараларга юнҽлтелгҽн чаралар комплексын ҥткҽрҥ кҥздҽ тотыла. 

Табигать янгыннарын кисҽтҥ пропаганда һҽм агитация, халыкның табигать 

территориялҽренҽ йҿрешен җайга салу, янгын куркынычсызлыгы кагыйдҽлҽрен ҥтҽҥне 

контрольдҽ тоту, янгын чыгу ихтималын киметҥче оештыру-техник чаралар ярдҽмендҽ 

башкарыла. 

Янгыннарның таралуын чиклҽҥ агачларның составын җайга салу, аларны 

пычрактан арындыру, янгынга каршы барьерлар системасын, юллар һҽм сулыклар 

челтҽрен булдыру, шулай ук территориялҽрне контрольдҽ тотып яндыру хисабына 

янгынга каршы торучанлыкны арттырудан гыйбарҽт.  

Табигать территориялҽренең янгын тотрыклылыгын арттыручы оештыру-техник 

һҽм башка чаралар җирле халыкны җирлектҽ янгыннарны кисҽтҥ, ачыклау, сҥндерҥ, 

янгынга каршы объектлар тҿзҥ һҽм ремонтлау, хакимият органнары, арендаторлар белҽн 

эшлҽҥ һ. б. эшлҽргҽ ҽзерлҽҥ белҽн шҿгыльлҽнҽ. 

 

Техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрнең мҿмкин булган чыганаклары 

Техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽл – аерым территориядҽге объектта авария 

килеп чыгу нҽтиҗҽсендҽ кешелҽрнең нормаль тормыш шартлары һҽм эшчҽнлеге бозыла 

торган хҽл, аларның тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ куркыныч туа, халык мҿлкҽтенҽ, 

халык хуҗалыгына һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыян китерҽ. Техноген характердагы 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр аларның барлыкка килҥ урыны һҽм гадҽттҽн тыш хҽл чыганагының 

тҿп зарарлаучы факторларның характеры буенча тҿрле. Техноген характердагы гадҽттҽн 

тыш хҽллҽр шартлаулар, янгыннар, һҽлакҽтлҽр, химик һҽм радиоактив матдҽлҽр 

ташламалары, җимереклҽр, егылып тҿшҥлҽр, Техносфера объектларында җимерелҥлҽр, 

җимерелҥлҽр, җимерелҥлҽр, җимерелҥ аркасында барлыкка килҽ. 

 

Потенциаль куркыныч объектлар исемлеге 

Башлангыч мҽгълҥматлар нигезендҽ, Апас районында авариялҽр гадҽттҽн тыш 

хҽллҽр зоналары барлыкка килҥгҽ китерергҽ мҿмкин булган потенциаль куркыныч 

объектлар (по): 

- «Каратун икмҽк кабул итҥ предприятиесе " ААҖ»; 

- «Татнефтепродукт» ХК «Буа нефть продуктлары» филиалы 

«Каратуннефтепродукт»участогы. 

Башлангыч мҽгълҥматларга караганда авариялҽрдҽ ихтимал булган куркыныч 

зоналары тҽкъдим ителмҽгҽн. 

Шуны да билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк, Каратун авыл җирлеге территориясендҽ 

урнашкан, араны исҽпкҽ алып, Коштавы авыл җирлеге территориясенҽ йогынты 

ясамаячак. 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ потенциаль куркыныч объектларда һҽм яшҽешне 

тҽэмин итҥ объектларында гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ буенча талҽплҽр нигезендҽ 

башкарылырга тиеш (Россия Федерациясе Гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының 2003 

елның 28 февралендҽге 105 номерлы боерыгы белҽн расланган).  
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Техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрнең башка чыганаклары 

Муниципаль берҽмлек территориясендҽ потенциаль куркыныч булмаган, лҽкин 

техноген гадҽттҽн тыш хҽллҽр чыганагы була ала торган объектлар урнашкан: 

- шартлау куркынычы булган объектлар: АЗС һҽм АЗС; котельныйлар; 

- коммуналь хуҗалык объектлары; 

Муниципаль берҽмлек территориясендҽ техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽл 

килеп чыгу чыганакларына бҥлҥ газҥткҽргечлҽре, газ бҥлҥ пунктлары, югары кҿчҽнешле 

электр тапшыру линиялҽрен кертергҽ кирҽк.  

Тҿзелеш-монтаж эшлҽрен башкарганда килеп чыккан авариялҽргҽ Анализ 

кҥрсҽткҽнчҽ, тҿп сҽбҽп тҿзелеш вакытында проект чишелешлҽреннҽн чигенҥ, эретеп 

ябыштыру технологиясен ҥтҽмҽҥ, вазыйфаи затлар ягыннан Сыйфатны операция ягыннан 

тикшерҥнең тҥбҽн дҽрҽҗҽсе, тҿзелешне техник кҥзҽтҥ буенча тиешле дҽрҽҗҽдҽ булмау 

белҽн бҽйле 

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: 

җир асты газҥткҽргечлҽренең механик зыяннары; 

җир ҿсте газҥткҽргечлҽренең механик зыяннары; 

тышкы газҥткҽргечлҽргҽ коррозия зыян килҥ; 

ыргылыш; 

табигый кҥренешлҽр нҽтиҗҽсендҽ газҥткҽргечлҽргҽ зыян килҥ; 

ГРПДАН соң басым кҥтҽрелҥ; 

башка сҽбҽплҽр. 

ГРПДА һҽм груда газ чыккан авариялҽрдҽ бинага шартлау һҽм янгын куркынычы 

янаган катнашма барлыкка килҽ. Моннан тыш, газны бинаны газ белҽн тҽэмин итмичҽ 

Факель рҽвештҽ ялкынландырырга мҿмкин. Бу куллану чыганакларында, шул исҽптҽн 

торак йортларда яки котельняларда 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 чыганагы 

булып техник җайланмаларны һҽм терҽк конструкциялҽренең тҿп элементларын җимерҥ 

(җимерҥ) белҽн бҽйле авариялҽр тора. Авариялҽр эчке сҽбҽплҽргҽ дҽ (тҿзҥ-монтаж 

эшлҽренең никахы, линияне эксплуатациялҽҥ кагыйдҽлҽрен бозу), шулай ук тышкы 

сҽбҽплҽргҽ дҽ бҽйле булырга мҿмкин. Тышкы сҽбҽплҽр табигый һҽм техноген 

характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр чыганакларының, шул исҽптҽн террорлык актларының 

йогынтысы булырга мҿмкин. 

Техник җайланмаларның, шулай ук һава линиясе терҽге конструкциялҽренең тҿп 

элементларының җимерелҥенҽ (җимерелҥенҽ) бҽйле авариялҽрдҽ җайланмаларның, 

корылмаларның җимерелҥенҽ (җимерелҥенҽ) бҽйле авариялҽрдҽ тҿп шаккатыргыч 

факторлар булып тора. Шулай ук электр токының йогынтысы да ихтимал булган 

факторлар булып торачак. 

Кешелҽрнең һҽм техниканың механик зарарлану куркынычы булган куркыныч 

зоналарның чиге булып, җимерелҥ куркынычы булачак. Техник җайланманың яки 

корылманың егылганда (мҽсҽлҽн, ВЛ таянычы) бҿтенлеге сакланган очракта, җимереклҽр 

таралырга мҿмкин булган зоналарның кҥлҽме Корылмалар кҥлҽменҽ тигез булачак. 

Электр чыбыклары ҿзелгҽндҽ һҽм аларны җиргҽ егканда зарарланган электр 

җайланмасын сҥндерҥче Релей яклавы системаларыннан баш тарту очраклары мҿмкин. 

Җирдҽ урнашкан проводник тирҽсендҽ ток ҥсемлеклҽре зонасы барлыкка килҽ. Бу 

чыбыкның тҿшҥ зонасында җир ҿслегендҽ электр потенциалы барлыкка килҥгҽ китерҽ. 

Кешенең аяклары тҿшҥ зонасында хҽрҽкҽт иткҽндҽ аның аяклары тҿрле электр 

потенциалына элҽгергҽ мҿмкин, аларның тҿрлелеге «адым киеренкелеге» дип атала һҽм 

кеше тҽне аша «аяк-аяк»чылбыры буенча электр тогы агачак. 
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Булган һҽм проектлана торган һава линиялҽрендҽ авариялҽр булган очракта 

мҿмкин гадҽттҽн тыш хҽллҽр чыганакларының шаккаттыра торган факторларның гамҽлдҽ 

булу зоналары локаль характерга ия. Һава электр ҥткҽргечлҽре янындагы территориядҽ 

яшҽҥче халыкның җиңелҥе мҿмкин булган авариялҽрдҽ ихтимал. 

ВЛ трассалары линия ҥтҥ районында алып барыла торган хуҗалык эшчҽнлеге 

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 токларын автоматик ҿзҥ, 

терҽклҽрне җир белҽн тоташтыру, тҿрле фазаларны ҥткҽргечлҽр арасындагы ераклыкны 

схлестывания буенча саклау белҽн тҽэмин ителҽ. 

 

 

Инженер җиһазларының тотрыклылыгы. Инженер системалары эшчҽнлегенең 

тотрыклылыгын тҽэмин итҥ чаралары 

Инженер системалары эшчҽнлегенең тотрыклылыгын арттыру ҿчен тҥбҽндҽге 

чараларны гамҽлгҽ ашыру зарур: 

1. Җирлекнең инженерлык системалары белҽн идарҽ итҥ системаларының 

ышанычлылыгын тҽэмин итҥ буенча эшлҽр ҥткҽрҥ; 

2. Инженерлык системалары эшенең ышанычлылыгын арттыру буенча эшлҽрне 

башкару; 

3. Җирлекнең инженерлык системалары объектларында (янгыннар, шартлаулар, 

электр тогы зарарлану һ. б.) зарарлануның икенчел факторларын барлыкка китерҥ 

мҿмкинлеген булдырмау яки чиклҽҥ буенча эшлҽр башкару.); 

4. Инженерлык системаларының авария хҽлендҽге эш режимына кҥчерҥгҽ ҽзерлек; 

5. Авыл җирлегенең инженерлык системаларын яңадан торгызуга ҽзерлек; 

6. Эзлекле рҽвештҽ заманча куркынычсыз технологик чишелешлҽргҽ һҽм барлык 

җирле контроль һҽм инженерлык системалары белҽн идарҽ итҥ системаларын гамҽлгҽ 

кертҥгҽ кҥчҥ. 

Билгеле бер вакыт узгач яки нинди дҽ булса ҥзгҽрешлҽргҽ бҽйле рҽвештҽ, 

инженерлык системаларының тотрыклылыгын арттыру буенча чаралар ҥткҽрҥне кҥздҽ 

тотарга кирҽк. 

Инженерлык системалары эшчҽнлегенең тотрыклылыгын арттыру буенча инженер-

техник чаралар исҽбенҽ керҽ: 

тузган коммуналь-энергетика челтҽрлҽрен алыштыру юлы белҽн, аларның 

торышын исҽпкҽ алып, инженерлык системаларының авариясез эшлҽвен тҽэмин итҥ; 

торак пунктларны ике бҽйсез чыганактан энергия белҽн тҽэмин итҥ яки тҿрле 

юнҽлештҽге ике электр челтҽрен кертҥ җайланмасы; 

10 һҽм 6 кВ электр бҥлҥ челтҽрлҽрен боҗралау; 

трансформатор подстанциялҽрен саклауны тҽэмин итҥ-ҿстҽмҽ кирпеч яки тимер-

бетон диварлар, козырьклар урнаштыру, грунт белҽн ишелҥ һ. б.; 

канҽгатьлҽнмҽслек хҽлдҽ булган трансформатор подстанциялҽрен 

реконструкциялҽҥ 

һава электр линиялҽрен кабельлҽргҽ кҥчерҥ кирҽк булганда, «Гой провод» ны 

изоляциялҽнгҽн электр челтҽрлҽре чыбыкларына алыштыру; 

кҥчмҽ электростанциялҽрне сатып алу һҽм энергосистемага тоташтыру; 

Ике (яки аннан кҥбрҽк) бҽйсез чыганаклардан су бирҥне тҽэмин итҥ җир асты 

чыганакларына ҿстенлек бирергҽ кирҽк; 

заманча технологиялҽр нигезендҽ су белҽн тҽэмин итҥ системасын тҿзҥ һҽм 

реконструкциялҽҥ; 

су алу корылмаларында катгый режимлы зоналарны тоташ коймалауны оештыру; 

су белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен ябуны тҽэмин итҥ; 

суҥткҽргеч челтҽрлҽр һҽм эчҽргҽ яраклы су белҽн резервуарларны грунтта 

тирҽнҽйтҥ; 

артезиан скважиналарын герметизациялҽҥ; 
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резерв су белҽн тҽэмин итҥ; 

заманча технологиялҽр нигезендҽ су бҥлҥ системасын тҿзҥ һҽм реконструкциялҽҥ; 

авария хҽлендҽге агынты суларны чыгару урыннарын оештыру 

газ бирҥне ике бҽйсез чыганактан тҽэмин итҥ; 

заманча технологиялҽр нигезендҽ газ челтҽрлҽрен тҿзҥ һҽм реконструкциялҽҥ; 

газ челтҽрлҽре грунтына тирҽнҽйтҥ; 

газ челтҽрлҽрен иминлҽштерҥне тҽэмин итҥ; 

газ челтҽрлҽрендҽ басым тҿшҥдҽн эшли торган автомат җайланмаларны, шулай ук 

дистанцион идарҽ белҽн чикле арматураны урнаштыру 

җылылык трассаларын пар казаннары биналарыннан тоташтыру юлы белҽн 

җылылык белҽн тҽэмин итҥнең тотрыклы системасын булдыру яки җылылык белҽн 

тҽэмин итҥнең индивидуаль системаларын куллану. 

Бу чараларның барысы да җирлекнең яки аның аерым участокларының 

инженерлык инфраструктурасын реконструкциялҽгҽндҽ яки яңа тҿзегҽндҽ башкарылырга 

тиеш 

Зур масштаблы гадҽттҽн тыш хҽллҽр шартларында су белҽн тҽэмин итҥ 

системасының тотрыклы эшлҽвен тҽэмин итҥ чаралары 

Коштаулы авыл җирлеге авылларында яшҽҥчелҽр хуҗалык-эчҽ торган су белҽн 

тҽэмин итҥ ҿчен җир асты суларын куллана. Халык су белҽн артезиан скважиналарыннан, 

тҿзеклҽндерелгҽн чишмҽлҽрдҽн, ҥз кое һҽм скважиналардан файдалана. Торак пунктларны 

су белҽн тҽэмин итҥ системасы корылмалары су алу скважиналарыннан, су 

башняларыннан һҽм суҥткҽргеч челтҽрлҽрдҽн тора. Коштаулы авыл җирлегендҽ су белҽн 

тҽэмин итҥ системасы корылмалары турында гомуми мҽгълҥмат 3.10.2.2 таблицасында 

бирелгҽн.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, аннары ҥзе су челтҽренҽ керҽ һҽм кулланучыларга 

бирелҽ. Чистарту корылмалары, суны исҽпкҽ алу узелы юк, кулланучыларга 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, хуҗалык-эчҽргҽ яраклы һҽм янгынга каршы 

ихтыяҗларны канҽгатьлҽндерҥне исҽпкҽ алып, тҥбҽн басым белҽн кабул ителгҽн. Су 

челтҽрлҽре, нигездҽ, 110 мм диаметрлы ПНДДАН салынган.  

Су башнясы торак пунктны су белҽн тҽэмин итҥне кҿйли, челтҽрдҽ кирҽкле басым 

ясый, шулай ук 10 минутлык янгынга каршы су запасы саклый. 

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 минималь 

саны (категорияле шҽһҽрлҽрдҽн эвакуациялҽнгҽн халыкны да исҽпкҽ алып) 

ҥзҽклҽштерелгҽн СХП буенча яисҽ башка ихтыяҗларга кҥчмҽ чаралар ярдҽмендҽ бер 

кешегҽ 31 л исҽбеннҽн билгелҽнҽ (таблица 3.11.2.3. бер кешене юдыртуга (зарарлану 

урынында эшлҽҥче ХҼРБИЛҼШТЕРЕЛМҼГҼН формированиелҽрнең шҽхси составын да 

кертеп) һҽм стационар дҽвалануга кергҽн бер кешегҽ тҽҥлегенҽ 75 л кҥлҽмендҽ; бер 

кешене юдыртуга-45 л, шул исҽптҽн зарарлану урынында эшлҽҥче гражданнар 

оборонасының хҽрбилҽштерелмҽгҽн формированиелҽренең шҽхси составын да кертеп. 

Таблица 3.10.2.3. 

Ҥзҽклҽштерелгҽн АХПВ буенча халыкка җиткерелҽ торган тҽҥлегенҽ эчҽргҽ 

яраклы суның иң кирҽкле саны 

 
Башлангы

ч ел год (2017) 
1 чират (2025) 

Исҽплҽнгҽн чор 

(2040) 
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Х

алык 

саны 

С

утка 

запасы, 

м3 

Халык 

саны 

Сут

ка запасы, 

м3 

Халык 

саны 

Сут

ка запасы, 

м3 

 

Коштаулы 

авыл 

җирлеге 

6

50 

2

0,15 
562 

17,

4 
524 

16,

2 

Искҽрмҽ: 1. Исҽп-хисап, зарарланган, дҽвалануга кергҽн, шулай ук җиңелҥ 

учагында эшлҽҥчелҽрне исҽпкҽ алмыйча, эвакуациялҽнгҽн халык исҽпкҽ алынмый. 

2. Халык саны, беренче чиратта, исҽп-хисап срогына даими халык һҽм икенче торак 

тҿзҥче халык керҽ. 

 

Моннан тыш, гадҽттҽн тыш хҽл килеп чыккан очракта кҥчмҽ резервуарларда 

(автоцистерналарда) эчҽргҽ яраклы су китерҥне ҿстҽмҽ рҽвештҽ кҥздҽ тотарга кирҽк. 

Кҥчмҽ тарага су таратуның һҽр пункты торак пункт территориясенҽ 1,5 км радиуста 

хезмҽт кҥрсҽтергҽ тиеш.  

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр шартларында аерым Сҽнҽгать һҽм коммуналь 

предприятиелҽрне су белҽн тҽэмин итҥ кҥлҽмнҽрен киметҥ, зарарланган чыганактан суны 

махсус чистарту режимнары буенча эшлҽҥче корылмаларга йҿклҽнешне киметҥ ҿчен 

рҿхсҽт ителҽ. 

Су белҽн тҽэмин итҥ системасының тотрыклы эшлҽвен тҽэмин итҥ ҿчен авыл 

җирлеге Генераль планының " инженерлык инфраструктурасы» бҥлеге тҽкъдим итҽ: 

чҿнки скважиналар җитештерҥчҽнлеге даими халыкның суга булган ихтыяҗын 

исҽп-хисап чорына кадҽр капларга мҿмкинлек бирҽ, шуңа кҥрҽ авыл җирлеге халкын су 

белҽн тҽэмин итҥ ҿчен булган артезиан скважиналарын кабул итҽргҽ мҿмкинлек бирҽ.; 

- Коштавы авылындагы артезиан скважинасын (1976 елда тҿзелгҽн ел) капиталь 

ремонтлау, су алу корылмаларын тиешле халҽттҽ тоту, халыкны эчҽр су белҽн тҽэмин итҥ, 

кирҽкле кҥлҽмдҽ; 

− ҥзҽклҽштерелгҽн су белҽн тҽэмин итҥ системаларына яңа кулланучыларны 

тоташтыру ҿчен заманча материаллардан торбалар кулланып, су белҽн тҽэмин итҥнең яңа 

челтҽрлҽрен тҿзҥ;; 

- авыл җирлеге башлыгы тарафыннан бирелгҽн башлангыч мҽгълҥматлар нигезендҽ 

Коштавы авылының су белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен, заманча материаллардан 1,0 км 

озынлыктагы торбаларны кулланып, кҥчерҥ зарур.; 

- су ҥткҽргеч челтҽрлҽрендҽ авариялҽр һҽм агып китҥ очракларын кисҽтҥ һҽм 

югалтулар кҥлҽмен киметҥ ҿчен, ҥткҽн эксплуатацион ресурслы запорно-кҿйлҽҥ 

арматурасын һҽм суҥткҽргеч челтҽрлҽрен ҥз вакытында алыштырырга 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 

системасында су сыйфатын мониторинглау системасын камиллҽштерҥ буенча контрольне 

кҿчҽйтҥ. 

 

Транспорт һҽлакҽтлҽре, юл-транспорт һҽлакҽтлҽре 

Коштаулы 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. 

Авыл җирлеге урам-юл челтҽренең характеристикасы 2.6 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн. » 

Транспорт-коммуникация потенциалы " генераль планны нигезлҽҥ буенча материалларны 

аңлатма язуында.  
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Коштаулы авыл җирлеге территориясе буенча Кильдураз станциясенең тимер юл 

станциясе белҽн 6,9 км озынлыктагы «Тҥбҽн Вязовые – Чынлы» тимер юл участогы уза. 

Автомобиль транспорты ҿчен һҽлакҽтлҽрнең шактый зур тҿре хас: бҽрелешлҽр, 

бҽрдерҥлҽр, капкалау, янгыннар, текҽ авышлыклардан егылып тҿшҥ, сулыкларга тҿшҥ һ. 

б. 

Авыл җирлегендҽ юл-транспорт һҽлакҽтлҽре барлыкка килҥнең тҿп сҽбҽплҽре 

булып тора:  

юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽрен бозу;  

дефектлы автоюлларны тигезлҽмҽҥ, куркыныч участокларда горизонталь тамга һҽм 

коймалар булмау;  

автоюлларны тиешенчҽ яктырту;  

тҥбҽлҽрнең тҥбҽн сыйфаты - Тҥбҽн сцепление, бигрҽк тҽ кышын, һ.б. факторлар.  

Кҥперлҽр, кичҥ юллары, юл чатында, транспорт магистральлҽренең инженерлык 

коммуникациялҽре, нефть ҥткҽргечлҽре, газҥткҽргечлҽре белҽн кисешкҽн урыннарда 

авариялҽр аеруча ихтимал. 

Авыл җирлеге территориясе буенча куркыныч йҿк һҽм һҽлакҽтлҽрне автомобиль 

транспорты белҽн ташу мҿмкинлеген тулысынча юкка чыгарырга ярамый.  

Мондый авариялҽр цистерна җимерелгҽн яки җимерелгҽн очракта, ҽйлҽнҽ-тирҽ 

мохитне пычратучы зарарлы матдҽлҽр белҽн тҽэмин итҥдҽ куркыныч йҿк ташучы 

транспорт чарасын йҿртҥчелҽрнең генҽ тҥгел, ҽ башка кешелҽрнең дҽ гомерен куркыныч 

астына куя. Хҽзерге автомобильлҽрдҽ еш кына куркыныч йҿкне сыйдыра торган цистерна 

кулланыла. 

Радиусы зарарлану зоналары ҿчен кайбер, аеруча еш перевозимых куркыныч 

матдҽлҽр, китерелгҽн таблицасында 3.10.2.4.Таблица 3.11.2.4. 

Милек 

тҿре 

АХОВ 
Шартлау куркынычы булган 

матдҽлҽр 

Зарарл

ану зонасы 

радиусы,  

км 

Зарарла

ну зонасы 

мҽйданы,  

км² 

Зарарлан

у зонасы 

радиусы, м 

Зарарлану 

зонасы мҽйданы 

я, м² 

а

гу 

я

ну 

а

гу 

я

ну 

Аммиак 0,8 0,25 - - - - 

Хлор 1,6 1,00 - - - - 

Бензин - - 
1

0 

4

0 

3

20 

5

000 

Диз. 

топливо 
- - 

4

5 

1

40 

6

400 

6

1600 

  

Транспорттагы авариялҽр нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ буенча чаралар 

Юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ буенча чаралар, ашыгыч 

хезмҽтлҽрнең ҥзара хезмҽттҽшлеге, РФ субъектларында юл-транспорт һҽлакҽтлҽре 

нҽтиҗҽсендҽ зыян кҥргҽн кешелҽрне коткару ҿлкҽсендҽ Россия ГТХМ территориаль 

органнарының эшчҽнлеген оештыру буенча җитҽкчелек Россия ГТХМ территориаль 

органнарына юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең нҽтиҗҽлҽрен бетерҥдҽ катнашучы ашыгыч 

хезмҽтлҽрнең ҥзара бҽйлҽнеш дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ буенча методик рекомендациялҽр 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга тиеш (РТВ). Россия ГТХМ 17 март 2015 ел №2-4-87-19-

18). 

 

Транспортта мҿмкин булган гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ буенча чаралар булып 

тора: 

транспорт чараларының торышын ҥз вакытында диагностикалау; 

транспортлау шартларын регламентлаштыручы кагыйдҽлҽрне һҽм нормаларны 

ҥтҽҥ. 
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Транспорт инфраструктурасы объектларының һҽм транспорт чараларының 

законсыз тыкшыну актларыннан саклануын тҽэмин итҥ буенча чаралар эшлҽҥ зарур.  

Законсыз тыкшыну акты астында хокукка каршы гамҽллҽр (гамҽл кылмау), шул 

исҽптҽн транспорт комплексының куркынычсыз эшчҽнлегенҽ янаучы, кешелҽрнең 

тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ зыян китерҥгҽ, матди зыян китерҥгҽ, яисҽ мондый 

нҽтиҗҽлҽр килеп чыгуга куркыныч тудыручы террорлык акты аңлашыла. 

 

Тимер юл транспортында һҽлакҽтлҽр нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ буенча чаралар 

Авыл җирлеге территориясе ҿчен тимер юл буенча АХЛАРНЫ транзит белҽн 

йҿрткҽндҽ авария-химик куркыныч матдҽлҽр тудыру белҽн бҽйле авария-химик хҽлен 

булдырмаска ярамый. Бу очракта авыл җирлеге территориясенең бер ҿлеше химик 

зарарлану (пычрану) зонасында булачак. 

Тимер юл транспортында иң зыянлы участоклар булып станциялҽр, тимер юл 

кичҥлҽре һҽм предприятиелҽрнең керҥ юллары тора. 

Тимер юл транспортында һҽлакҽтлҽр һҽм һҽлакҽтлҽр табигый сҽбҽплҽр аркасында 

һҽм кеше гаебе белҽн килеп чыга. 

Тимер юл транспорты эшенҽ табигать янгыннары, җир катламының юдырылуы, 

кар кҿртлҽре, бурлар, ураганнар һҽм ҥлемнҽр йогынты ясарга мҿмкин. 

Кеше эшчҽнлеге белҽн бҽйле сҽбҽплҽр: тимер юл тҿзек булмау, поездның тҿзек 

булмавы, сигнализация чараларының тҿзек булмавы, диспетчерларның хаталары, 

машинистларның игътибарсызлыгы һҽм эшкҽ салкын каравы.  

Еш кына поезд рельстан тҿшҽ, бҽрелешҽ, тимер юл аркылы чыгу урыннарында 

тоткарлыклар килеп чыга, янгыннар һҽм вагоннарда шартлаулар була. 

Транспорттагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ транспорт чараларының торышын ҥз 

вакытында диагностикалау, транспортлау шартларын регламентлаучы кагыйдҽлҽр һҽм 

нормаларның ҥтҽлешенҽ ирешелҽ.  

Югары тизлекле тимер юл магистрале тармагында гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ 

һҽм бетерҥ ҿчен махсус поездлар мҿрҽҗҽгате тҽкъдим ителҽ. 

Мондый поездлар исҽбенҽ караячаклар: 

- юлҥткҽргечлҽр һҽм дефектоскоплар; 

- магистраль инфраструктурасын (җир полотносы, юллар, стрелкалар кҥчерҥ 

юллары, ясалма корылмалар, элемтҽ челтҽре, блокировкалау җайланмалары һ. б.) 

ремонтлау һҽм агымдагы карап тоту ҿчен кирҽкле материалларны һҽм механизмнарны 

терҽк станциялҽргҽ җиткерҥ ҿчен махсус йҿк поездлары;); 

- магистральнең инфраструктурасын ремонтлау һҽм агымдагы карап тоту буенча 

эшлҽр башкару ҿчен махсус хуҗалык поездлары (тҿзҥ-элҽктерҥ һҽм рихтовка 

машиналары, вак таш чистарткычлар, хоппер-дозатор, рельсовоз, рельсошлиф поездлары, 

рельс майлаучылар, автодрезиналар һҽм ҥзйҿрешле махсус хҽрҽкҽтчҽн состав);); 

- кар чистарткычлар; 

- югары тизлекле пассажирлар кҥчмҽ составы, пассажирларга юл йҿрҥ 

документларын сатмыйча (җайга салу ҿчен, сынау сҽфҽрлҽре, ремонтка бару һ. б.) килҽ.); 

- авария поездына ярдҽм кҥрсҽтҥ максаты белҽн арага җибҽрелҽ торган ҿстҽмҽ 

локомотивлар; 

- янгын сҥндерҥчелҽр һҽм торгызу эшлҽре;  

Магистральнең корылмаларын һҽм җайланмаларын карап тоту һҽм ремонтлау ҿчен 

махсус кҥчмҽ состав, кар чистарту техникасы, ҿстҽмҽ локомотивлар, янгын сҥндерҥ һҽм 

торгызу поездлары терҽк станциялҽргҽ, ҿлешчҽ пассажир техник һҽм арадаш станциялҽргҽ 

нигезлҽнҽ. 

Барлык махсус поездлар да, югары тизлекле хҽрҽкҽт составыннан тыш, 120 км/сҽг 

тизлек белҽн йҿри ала. 

Транспорт инфраструктурасы объектларының һҽм транспорт чараларының законлы 

булмаган тыкшынудан саклануын тҽэмин итҥ буенча чаралар эшлҽҥ зарур.  

Законсыз тыкшыну акты астында хокукка каршы гамҽллҽр (гамҽл кылмау), шул 

исҽптҽн транспорт комплексының куркынычсыз эшчҽнлегенҽ янаучы, кешелҽрнең 
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гомеренҽ һҽм сҽламҽтлегенҽ зыян китерҥгҽ, матди зыянга китергҽн яки мондый нҽтиҗҽлҽр 

килеп чыгуга куркыныч тудырган террорлык акты аңлашыла.Терроризм 

Хҽзерге заман шартларында, кризислы хҽллҽрнең тҿп факторларыннан берсе 

буларак, терроризм каралырга мҿмкин. 

Терроризм-катлаулы, кҥп планлы кҥренеш, социаль табигатькҽ һҽм, кагыйдҽ 

буларак, сҽяси юнҽлешкҽ ия. Ул социаль каршылыклар белҽн туган һҽм кискенлҽшкҽн 

очракта кҿчҽю тенденциясен кҥрсҽтҽ. 

Террор актларын башкару ҿчен тҥбҽндҽге чаралар: шартлаткыч һҽм янучан 

матдҽлҽр, атом-тҿш зарядлары, радиоактив матдҽлҽр, агулаучы матдҽлҽр, биологик 

агентлар, электромагнит импульслар нурландыручылар кулланылырга мҿмкин. 

Шул ук вакытта террор актлары объектлары булып транспорт чаралары, транспорт 

объектлары (вокзаллар, диңгез, елга портлары һҽм аэропортлар), кешелҽр кҥплҽп була 

торган урыннар (эре мегаполислар территориялҽре, җҽмҽгать, сҽҥдҽ һҽм торак биналар, 

спорт корылмалары, концерт һҽм кҥргҽзмҽ заллары, метро станциялҽре), потенциаль 

куркыныч сҽнҽгать объектлары, гидротехник корылмалар, су белҽн тҽэмин итҥ 

системалары, азык-тҿлек һҽм ит-сҿт продуктлары җитештерҥ предприятиелҽре, элемтҽ 

һҽм идарҽ системалары тора. 

 

Террорлык актлары вакытында халыкны яклау 

Террорчылык актлары вакытында халыкны саклау буенча дҽҥлҽт гадҽттҽн тыш 

хҽллҽр идарҽсе органнарының тҿп бурычлары булып тора: 

терроризм белҽн бҽйле хҽвеф-хҽтҽрлҽрне даими анализлау һҽм фаразлау, 

террорчылык эшчҽнлеге китереп чыгара торган гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ буенча 

нҽтиҗҽле чаралар кҥрҥ; 

потенциаль куркыныч объектларны һҽм халыкны терроризмнан саклау буенча 

оештыру һҽм инженер-техник чаралар комплексын гамҽлгҽ ашыру; 

1 Яңа материал-ны ҥзлҽштерҥ Дҽреслек, сҥзлек белҽн эш итҽ белҥ, танып белҥ 

активлыгын ҥстерҥ. 

Террорлык актлары вакытында халыкны химик яклауның тҿп чаралары химик 

куркыныч объектлардагы авариялҽр вакытында да шул ук. Аларның ҥзенчҽлеге тора 

кирҽк: 

хҽлне ачыклау һҽм бҽялҽҥнең максималь мҿмкин булган оперативлыгы;  

куркынычлык һҽм химик саклану чаралары турында халыкка хҽбҽр итҥ; 

ҥткҽрелҽ торган барлык чараларның тҽртибен һҽм контрольлеген тҽэмин итҥ. 

 

Террорчылык актларын кҥрсҽткҽндҽ авария-коткару һҽм башка кичектергесез 

эшлҽр буенча чаралар 

Террор актлары нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ барышында зыян кҥрҥчелҽргҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ, 

зарар китерҥче факторларның йогынтысын йомшарту мҽсьҽлҽлҽренҽ аерым игътибар 

бирелергҽ тиеш. Бу шартларда авария-коткару һҽм башка кичектергесез эшлҽрнең тҿп 

тҿрлҽре булып торалар: 

гадҽттҽн тыш хҽл зонасын тикшерҥ (биналар, территориялҽр, хҽрҽкҽт кҿчлҽре һҽм 

чаралары маршрутларының торышы, гадҽттҽн тыш хҽл зонасы чиклҽрен билгелҽҥ); 

гадҽттҽн тыш хҽл зонасына авария-коткару хезмҽтлҽре, авария-коткару 

формированиелҽренең кҿчлҽрен һҽм чараларын кертҥ; 

авария-коткару һҽм башка кичектергесез эшлҽрне ҥткҽрҥ; 

зыян кҥрҥчелҽрне һҽм матди кыйммҽтлҽрне эвакуациялҽҥ; 

хҽбҽр итҥ, идарҽ һҽм элемтҽне оештыру; 

җҽмҽгать тҽртибен тҽэмин итҥ; 

зыян кҥрҥчелҽрнең туганнары белҽн эшлҽҥ; 

ҿемнҽрне сҥтҥ, җирлекне чистарту, территорияне рекультивациялҽҥ (кирҽк 

булганда). 
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Тулаем алганда, террорчылык актларының зур масштабтагы нҽтиҗҽлҽре буенча 

авария-коткару эшлҽрен оештыру шундый ук эре табигый һҽм техноген гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрне бетерҥдҽ мондый эшлҽрне оештыруга охшаш. 

Терроризм куркынычы дҽрҽҗҽлҽрен билгелҽҥ тҽртибе һҽм шҽхес, җҽмгыять һҽм 

дҽҥлҽт иминлеген тҽэмин итҥ чаралары Россия Федерациясе Президенты тарафыннан 

билгелҽнҽ. 

 

Террор актлары белҽн бҽйле гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ буенча халык белҽн 

чаралар 

Халык белҽн террор актлары белҽн бҽйле гадҽттҽн тыш хҽллҽрне булдырмауга 

юнҽлтелгҽн чаралар ҥткҽрҥ, халыкны аларны бетерҥ бурычларын хҽл итҥгҽ җҽлеп итҥ 

зарур. 

Бу чаралар халыкның ҥз торак йортларын саклауда катнашуын активлаштыруга, 

торак-эксплуатация предприятиелҽре, милициянең терҽк пунктлары, ГЧС идарҽсе 

каршындагы вакытлы оператив штаблар җитҽкчелегендҽ постлар, терҽк пунктларның 

эшен оештыруга юнҽлдерелгҽн. Хокук саклау органнары белҽн тыгыз элемтҽдҽ алар торак 

сектордагы биналар һҽм корылмаларның, җылылык, электр, су белҽн тҽэмин итҥ 

системаларының торышын контрольдҽ тотарга, янгын куркынычы булган предметларны 

һҽм объектларны (юл һҽм транспорт коммуникациялҽре янында) ачыкларга, торак 

булмаган биналарның бҿтен җайланмаларының 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 хҽллҽрне мониторинглау 

челтҽрлҽренең колачлау пунктлары һҽм зоналары 

Гидрометеорология вакыйгаларына Мониторинг һҽм фараз «Татарстан 

Республикасының Гидрометеорология 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 санитар-эпидемиология кҥзҽтчелегенең территориаль 

органнары гамҽлгҽ ашыра. 

Техноген объектларның торышы мониторингын һҽм авариялелек фаразын 

республиканың профильле министрлыклары һҽм Ростехнадзорның Татарстан 

Республикасы буенча идарҽсе, шулай ук кҥзҽтчелек органнары составында Татарстан 

Республикасы башкарма хакимияте органнары, ҽ предприятие һҽм оешмаларда - 

предприятиелҽр һҽм оешмаларның сҽнҽгать куркынычсызлыгы буенча бҥлекчҽлҽр гамҽлгҽ 

ашыра. 

 

3.1.3. Гадҽттҽн тыш хҽл турында хҽбҽр итҥ 

Авыл җирлеге халкына хҽбҽр итҥ ҿчен 3 берҽмлек кҥлҽмендҽ сирен җайланмалар 

(РСУ) урнаштыру тҽкъдим ителҽ. 

Сирен җайланмаларны урнаштырганда муниципаль берҽмлек торак пунктлары 

территориялҽрен тулысынча каплауны кҥздҽ тотарга кирҽк. 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу куркынычы турында аудио -, аудиовизуаль һҽм 

башка хҽбҽрлҽрне кабул итҥне, эшкҽртҥне һҽм тапшыруны гамҽлгҽ ашыручы муниципаль 

берҽмлекнең техник җайланмаларын, районның бердҽм дежур-диспетчерлык хезмҽте 

белҽн мондый хҽллҽрдҽ ҥз-ҥзеңне тоту кагыйдҽлҽре һҽм халыкны яклау ысуллары 

турында тоташтыру мҿмкинлеген кҥздҽ тотарга кирҽк. 

Халыкка экстрен хҽбҽр итҥ зоналары (аларда булган кешелҽрнең тормышына һҽм 

сҽламҽтлегенҽ турыдан-туры куркыныч тудыра торган тиз ҥсҥче куркыныч табигый 

кҥренешлҽр һҽм техноген процесслар барлыкка килҥ куркынычы янаган территориялҽр) 

исемлеге нигезендҽ, утв. ТР Министрлар Кабинетының 2013 елның 21 ноябрендҽге 899 
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номерлы карары нигезендҽ, авыл җирлеге территориясе халыкка экстрен хҽбҽр итҥ 

зонасына керми.  

Авыл җирлеге территориясендҽ "потенциаль куркыныч объектларны урнаштыру 

районнарында хҽбҽр итҥнең локаль системаларын булдыру турында"1993 елның 1 

мартындагы 178 номерлы РФ Хҿкҥмҽте Карары нигезендҽ хҽбҽр итҥнең локаль 

системалары оештырылырга тиеш.  

Генераль планны эшлҽҥ вакытында хҽбҽр итҥнең локаль системалары буенча 

булдырылганмы-юкмы билгеле тҥгел, шуңа кҥрҽ проект буенча гамҽлдҽгелҽргҽ хҽбҽр 

итҥнең локаль системаларын булдыру тҽкъдим ителҽ. 

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 чараларын куллану 

максатка ярашлы. 

Гадҽттҽн тыш хҽл турында халыкка хҽбҽр итҥ ҿчен «Татарстан» ДТРК, «Эфир», 

"Татарстан - Яңа Гасыр"телерадиокомпаниясе каналлары җҽлеп ителергҽ мҿмкин. 

Хҽбҽр итҥ системаларын активлаштырганда халыкны 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 югалтуларны 

кискен киметергҽ мҿмкинлек бирҽ, хҽвефле имеш-мимешлҽр килеп чыгуга комачаулый.  

Халыкка хҽбҽр итҥ һҽм мҽгълҥмат бирҥ чаралары сыйфатында куллануны оештыру 

максатка ярашлы: 

кҽрҽзле элемтҽ челтҽре;  

кычкырып; 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында ашыгыч хҽбҽрлҽрне тапшыру программасына 

автоматик рҽвештҽ кҥчерҥ белҽн транспорт чараларында автомагнитол; 

шартлы сигналлар һҽм кыска мҽгълҥмат хҽбҽрлҽрен тапшыруны тҽэмин итҽ торган 

автономияле туклану нурланышларыннан югары кҿчле тавыш бирҥче нурланышлар; 

телерадиотапшырулар челтҽрлҽре (цифрлы тапшыруларга кҥчҥне исҽпкҽ алып); 

Интернет челтҽре буенча ТР ГТХМ рҽсми сайтында ашыгыч мҽгълҥмат урнаштыру 

юлы белҽн, шулай ук республиканың Тҿп Интернет-ресурсларының яңалыклар һҽм эзлҽҥ 

порталларында хҽбҽр итҥ;  

мобиль мҽгълҥмат чаралары; 

каты сҿйлҽшҥче элемтҽ белҽн оператив хезмҽт автомобильлҽре; 

тавышлы элемтҽ модуле урнаштырылган пилотсыз очу аппаратлары. 

Тикшеренҥлҽр кҥрсҽткҽнчҽ, кҿн дҽвамында хҽрҽкҽт итҥче кешелҽрнең даими 

агымы халыкның зур ҿлешен тҽшкил итҽ, ягъни кҿн дҽвамында кешелҽрнең кҥбесе ҥз 

фатирларында стационар мҽгълҥмат кабул итҥ чараларыннан (телефон, радио, телевизор, 

компьютер, радиооточка) аерылып тора. Шул ук вакытта кҽрҽзле элемтҽ челтҽрен ҥстерҥ, 

шҽһҽрдҽ һҽм шҽһҽр читендҽге зоналарда булу-булмауга карамастан, халыкка массакҥлҽм 

хҽбҽр итҥ бурычын хҽл итҥ мҿмкинлеге турында сҿйлҽргҽ мҿмкинлек бирҽ. 

Кҽрҽзле телефон-универсаль элемтҽ һҽм цифрлы мҽгълҥмат алмашу, радио һҽм 

телевидение сигналларын кабул итҥ, Интернетка чыгу чарасы. Болар барысы да кҽрҽзле 

телефонны илнең кҥпчелегенҽ тҿрле характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ хҽбҽр итҥ һҽм 

мҽгълҥмат бирҥ чараларының берсе буларак карарга мҿмкинлек бирҽ.  

Барлык заманча автомагнитолларның RDS (Radio Data System) махсус режимы бар 

– яки мҽгълҥмат тапшыру системасы, аның буенча радиотапшыру станциялҽре 

мҽгълҥмати хҽбҽрлҽр тапшыралар. RDS режимы Россия радиостанциялҽренең кҥбесе 

кулланалар. 

3.10.6. Янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ буенча чаралар исемлеге 

Янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ буенча чаралар ҥз эченҽ ала: 

муниципаль берҽмлекнең янгын куркынычсызлыгын оештыру-хокукый, финанс, 

матди-техник тҽэмин итҥ мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҥ буенча җирле ҥзидарҽ органнары 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру; 
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янгынга каршы су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларының тиешле торышын тҽэмин итҥ, 

муниципаль милектҽге торак һҽм җҽмҽгать биналарының янгын куркынычсызлыгын 

тҽэмин итҥ чараларын тҿзек хҽлдҽ тоту; 

янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча муниципаль максатчан 

программаларны эшлҽҥ һҽм башкаруны оештыру; 

муниципаль берҽмлек территориясендҽ янгыннарны сҥндерҥ һҽм авария-коткару 

эшлҽрен ҥткҽрҥ ҿчен кҿч һҽм чаралар җҽлеп итҥ планын эшлҽҥ һҽм аның ҥтҽлешен 

контрольдҽ тоту; 

муниципаль берҽмлек территориясендҽ махсус янгынга каршы режим, шулай ук 

гамҽлдҽ булган вакытта янгын куркынычсызлыгының ҿстҽмҽ талҽплҽрен билгелҽҥ; 

янгын сҥндерҥ техникасының янгын урынына тоткарлыксыз баруын тҽэмин итҥ; 

янгын турында элемтҽ һҽм халыкка хҽбҽр итҥ; 

халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына ҿйрҽтҥне оештыру һҽм янгын 

куркынычсызлыгы ҿлкҽсендҽ пропаганда, янгын-техник белемнҽрне таратуга булышлык 

кҥрсҽтҥ; 

гражданнарның һҽм оешмаларның янгыннан ирекле саклауда катнашуына, шул 

исҽптҽн янгыннарга каршы кҿрҽштҽ катнашуына социаль һҽм икътисадый стимул бирҥ. 

Ул янгын куркынычсызлыгы ҿлкҽсендҽ техник җайга салуның тҿп нигезлҽмҽлҽрен 

һҽм саклану объектларына (продукциягҽ), шул исҽптҽн биналарга, корылмаларга һҽм 

корылмаларга, сҽнҽгать объектларына, янгын-техник продукциягҽ һҽм гомуми 

билгелҽнештҽге продукциягҽ янгын куркынычсызлыгы талҽплҽрен билгели. 

Кешелҽрне һҽм мҿлкҽтне янгынның куркыныч факторлары йогынтысыннан саклау 

һҽм (яки) аларның йогынтысын чиклҽҥ тҥбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тҽэмин ителҽ: 

чыганактан читтҽ янгын таралуны чикли торган кҥлҽм-планлаштыру карарларын 

һҽм чараларны куллану; 

янгын вакытында кешелҽрне куркынычсыз эвакуациялҽҥ талҽплҽрен 

канҽгатьлҽндерҥче Эвакуация юлларын урнаштыру; 

янгынны ачыклау (янгын сигнализациясе җайланмалары һҽм системалары), янгын 

вакытында кешелҽрне эвакуациялҽҥ белҽн идарҽ итҥ һҽм хҽбҽр итҥ системаларын 

урнаштыру; 

коллектив саклау системаларын (шул исҽптҽн су астына каршы) һҽм кешелҽрне 

куркыныч янгын факторлары йогынтысыннан шҽхси саклану чараларын куллану; 

янгын куркынычлыгы класслары һҽм янгын куркынычсызлыгы класслары белҽн, 

бина, корылма һҽм корылмаларның конструктив янгын куркынычлыгы классына туры 

килҽ торган тҿп тҿзелеш конструкциялҽрен куллану, шулай ук эвакуация юлларында 

тҿзелеш конструкциялҽренең ҿске катламнарының (бизҽклҽҥ, тышлау һҽм ут белҽн саклау 

чараларының) янгын куркынычлыгын чиклҽҥ белҽн; 

тҿзелеш конструкциялҽренең ут куелу чиклҽрен арттыру ҿчен уттан саклаучы 

составлар (шул исҽптҽн антипиреннар һҽм уттан саклаучы буяулар) һҽм тҿзелеш 

материаллары (тышлыклар) куллану; 

янгын куркынычы булган сыеклыклар һҽм аппаратурадан янучы газларны авария 

хҽлендҽге торактан кҥчерҥ җайланмалары; 

шартлау белҽн каршы саклау системаларын технологик җиһазлауда җайланма; 

беренчел янгын сҥндерҥ чараларын куллану; 

автоматик янгын сҥндерҥ җайланмалары куллану; 

янгын саклау бҥлекчҽлҽре эшчҽнлеген оештыру. 

Махсус янгынга каршы режим гамҽлдҽ булган чорда Россия Федерациясенең 

тиешле территориялҽрендҽ, Татарстан Республикасының норматив хокукый актларында 

һҽм янгын куркынычсызлыгы буенча муниципаль хокукый актларда янгын 

куркынычсызлыгының ҿстҽмҽ талҽплҽре билгелҽнҽ, шул исҽптҽн халыкны торак пункт 

чиклҽреннҽн тыш янгыннарны бетерҥ ҿчен җҽлеп итҥне, гражданнарның урманнарга 

баруын тыюны, ҿстҽмҽ чаралар кҥрҥне кҥздҽ тота, торак пунктлар чиклҽреннҽн тыш 

урман һҽм башка янгыннарның таралуына комачаулаучы (торак пункт чиклҽре буенча 
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янгынга каршы ҿзеклеклҽрне арттыру, янгынга каршы минераллаштырылган полосалар 

булдыру һҽм мондый чаралар). 

Генераль план эшлҽҥ вакытында авыл җирлеге территориясендҽ ирекле янгын сагы 

бҥлекчҽсе бар. 

Cäymä 3.10.6.1. 

Исҽплҽгҽндҽ/резервта янгын техникасы тибы, янгын сакчылыгы бҥлекчҽсенең 

исеме, ведомствоныкы булуы 

"Свияга" АХП ҖЧҖ Коштаулы  АЦ-30 (ГАЗ 53)  

 

Янгынга каршы су белҽн тҽэмин итҥ чыганагы булган сулыкларга һҽм янгын 

сҥндерҥ ҿчен кулланылырга мҿмкин булган башка корылмаларга янгын сҥндерҥ 

автомобильлҽрен җимерҥ ҿчен мҽйданчыклар булган подъездларны, аларны урнаштыру 

һҽм су алуны кҥздҽ тотарга кирҽк. Мондый мҽйданчыкларның кҥлҽме, 2012 елның 10 

июлендҽге 117-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ, 12x12 метрдан да ким булмаска 

тиеш. Шулай итеп, гамҽлдҽге сулыкларда янгын пирслары булдыру тҽкъдим ителҽ. Янгын 

пирсларының урнашуы график материалда кҥрсҽтелгҽн. 

 

3.11.7. Гомуми тҽкъдимнҽр (нҽтиҗҽлҽр) 

 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр буенча билгелҽнгҽн зоналарда тҿзелешлҽрне 

проектлаштырганда норматив талҽплҽрне ҥтҽҥ гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килҥне 

мҿмкин кадҽр булдырмый калырга, ҽ гадҽттҽн тыш хҽл килеп туган очракта китерелгҽн 

зыянны максималь киметергҽ һҽм кешелҽр югалтуларын, гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ ҿчен чыгымнарны киметергҽ мҿмкинлек бирҽчҽк.
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ФАЙДАЛАНЫЛГАН ҼДҼБИЯТ ИСЕМЛЕГЕ 

Норматив-хокукый актлар 

 

Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы, 29.12.2004 ел.  

 

№ 190-ФЗ ( ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр белҽн). 

Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел,№136-ФЗ (ҥзгҽрешлҽр һҽм 

ҿстҽмҽлҽр белҽн). 

Су кодексы, 3.06.2006 ел, №74-ФЗ (ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр белҽн). 

 

Урман кодексы №200-ФЗ (ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр белҽн).  

Гражданнар кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр белҽн). 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында»2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон. 

«Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектлары (тарих һҽм мҽдҽният 

һҽйкҽллҽре) турында»2002 елның 25 июнендҽге 73-ФЗ номерлы Федераль закон. 

«Җир кишҽрлеклҽрен бер категориядҽн икенчесенҽ кҥчерҥ турында»21.12.2004 ел, 

№172-ФЗ Федераль закон. 

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында»21.12.2001 ел, № 178-ФЗ 

Федераль закон. 

«Дҽҥлҽт реестрлары белешмҽлҽрендҽ каршылыкларны бетерҥ һҽм җир участогының 

җирлҽрнең билгеле бер категориясенҽ керҥен билгелҽҥ максатларында Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында»2017 елның 29 

июлендҽге 280-ФЗ номерлы Федераль закон. 

«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 карары 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында»2004 елның 28 июлендҽге 45-

ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы законы. 

 «Апас муниципаль районы «муниципаль берҽмлегенең һҽм аның составындагы 

муниципаль берҽмлеклҽрнең территориялҽре чиклҽрен билгелҽҥ һҽм аларның статусы 

турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы. 

 «Аерым муниципаль берҽмлеклҽрнең территориялҽре чиклҽрен ҥзгҽртҥ һҽм «Апас 

муниципаль районы «муниципаль берҽмлегенең һҽм аның составындагы муниципаль 

берҽмлеклҽрнең территориялҽре чиклҽрен билгелҽҥ һҽм аларның статусы турында» 

Татарстан Республикасы Законына ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында»2014 елның 30 декабрендҽге 

151-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы. 

СНиП 2.07.01-89* «Шҽһҽр Тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм 

тҿзҥ»темасына семинар-киңҽшмҽ узды. 

 Шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ» 

СНиП 2.07.01-89 актуальлҽштерелгҽн редакциясе. 

Татарстан Республикасының шҽһҽр тҿзелешен проектлаштыруның республика 

нормативлары (Утв. Министрлар кабинетының № 1071 нче 27.12.2013 г). 

СанПиН 2.4.1.3049-13 " мҽктҽпкҽчҽ оешмаларда эш режимын оештыруга, карап тотуга 

һҽм оештыруга карата санитар-эпидемиологик талҽплҽр» (Утв. Карары белҽн расланган. 

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 белҽн, 2016 елның 2 гыйнварындагы 3 номерлы 

ҥзгҽрешлҽр белҽн). 

СанПиН 2.4.4.1251-03 " балалар мҽктҽптҽн тыш учреждениелҽре (ҿстҽмҽ белем бирҥ 

учреждениелҽре). Балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥ учреждениелҽренҽ (мҽктҽптҽн тыш 

учреждениелҽр) карата санитар-эпидемиологик талҽплҽр»темасына семинар-киңҽшмҽ узды. 
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СанПиН 2.1.3.2630-10» медицина эшчҽнлеген башкаручы оешмаларга карата санитар-

эпидемиологик талҽплҽр " (РТВ. (4 ҿлеш Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт Советының 2010 

елның 18 маендагы 58 номерлы карары белҽн кертелде). 

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

СП 42-101 - 2003 «металл һҽм полиэтилен торбалардан газ бҥлҥ системаларын 

проектлау һҽм тҿзҥ буенча Гомуми нигезлҽмҽлҽр». 

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

СНиП 23-01-99»Тҿзелеш климаты". 

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 номерлы карары (2008 елның 10 

апрелендҽге, 2009 елның 6 октябрендҽге, 2010 елның 9 сентябрендҽге ҥзгҽрешлҽре белҽн)) 

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

җиһазлары»дигҽн темага тҥгҽрҽк ҿстҽл узды. 

ПБ 12-529-03 "газ бҥлҥ һҽм газ куллану системаларының куркынычсызлык 

кагыйдҽлҽре". 

СНиП 2.04.02-84 «Су Белҽн Тҽэмин Итҥ. Тышкы челтҽрлҽр һҽм 

корылмалар»халыкара конференциясе узачак. 

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

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Тышкы челтҽрлҽр һҽм корылмалар»халыкара 

конференциясе узачак. 

Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен су белҽн тҽэмин итҥ һҽм канализация буенча кулланма 

(СНиП 2.07.01-89).  

СНиП 41-02-2003»җылылык челтҽрлҽре". 

РД 34.20.185-94 «шҽһҽр электр челтҽрлҽрен проектлау буенча Инструкция». 

153-34.48.519-2002 " 0.4-35 кВ кҿчҽнешле һава электр линиялҽрендҽ җепселле-оптик 

элемтҽ линиялҽрен проектлау, тҿзҥ һҽм эксплуатациялҽҥ кагыйдҽлҽре. 

Шҽһҽр һҽм бистҽ электр челтҽрлҽрен проектлау буенча кулланма (ВСН 97-83). 

 

Федераль программалар 

«2014-2017 елларга һҽм 2020 елга кадҽр чорга авыл территориялҽрен тотрыклы 

ҥстерҥ» федераль максатчан программасы Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 15.07.2013 ел, 

№598 карары белҽн расланган. 

2014-2020 елларга «Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдҽм кҥрсҽтҥ» 

федераль программасы ТР Министрлар Кабинетының 2013 елның 23 декабрендҽге 1023 

номерлы карары белҽн расланган. 

 

Республика программалары 

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

»2030 елга кадҽр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый ҥстерҥ стратегиясен 

раслау турында". 

2009 елның 3 июнендҽге 358 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты 

карары белҽн расланган Татарстан Республикасы тҿзелешлҽре һҽм объектлары исемлеге 

белҽн Татарстан Республикасының иҗтимагый инфраструктурасын ҥстерҥнең озак сроклы 

концепциясе. 

» 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) 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һҽм азык-тҿлек министрлыгының Татарстан 

Республикасы муниципаль районнарында һҽм Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һҽм 

азык-тҿлек министрлыгының 2017 елда капиталь ремонт ҥткҽрелергҽ тиешле ведомство 
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буйсынуындагы учреждениелҽре биналары исемлеге, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2016 елның 6 декабрендҽге 2844-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 6 декабрендҽге 2844-

р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган Татарстан Республикасы муниципаль районнарында 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Баш ветеринария идарҽсенең 2017 елда 

капиталь ремонт ҥткҽрелергҽ тиешле ведомство буйсынуындагы учреждениелҽр биналары 

Исемлеге 

2017 елда Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 2 

декабрендҽге 2781-р номерлы боерыгы белҽн расланган Татарстан Республикасының балалар 

сҽламҽтлҽндерҥ лагерьлары исемлеге. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 6 декабрендҽге 2808-

р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган 2017 елда Татарстан Республикасы торак 

пунктларында тҿзелешкҽ планлаштырыла торган җиһазлар, инвентарь һҽм җиһазлы 

универсаль спорт мҽйданчыклары һҽм блоклы модульле чаңгы базалары Исемлеге  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 7 ноябрендҽге 2567-р 

номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган биналары Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

исҽбеннҽн капиталь ремонтланырга тиешле социаль хезмҽт кҥрсҽтҥ учреждениелҽре 

исемлеге 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 21 ноябрендҽге 2696-

р номерлы боерыгы белҽн расланган 2017 елда капиталь ремонт ҥткҽрелергҽ тиешле 

Татарстан Республикасы муниципаль архивлары биналары Исемлеге 

 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 9 декабрендҽге 2878-

р номерлы боерыгы белҽн расланган 2017 елда капиталь ремонт ҥткҽрелергҽ тиешле яшелчҽ-

бҽрҽңге саклагычлары Исемлеге. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 20 декабрендҽге 

3017-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган 2017 елда 100 һҽм 200 башка исҽплҽнгҽн сыер 

абзарлары Исемлеге 

 2017 елда Татарстан Республикасы торак пунктларында тҿзелҽ торган, капиталь 

ремонт һҽм реконструкциялҽнергҽ тиешле халыкны эчҽр су белҽн тҽэмин итҥ объектлары 

исемлеге Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 12 декабрендҽге 

2919-р номерлы боерыгы белҽн расланган. 

 2010-2030 елларга " мҽдҽният һҽм сҽнгать учреждениелҽре» системасын ҥстерҥ 

чаралары исемлеге, ул 12.04.2014 елдан Татарстан Республикасы Мҽдҽният министрлыгы 

тарафыннан тҽкъдим ителгҽн. 

2017 елга Татарстан Республикасында гражданнарны торак белҽн тҽэмин итҥдҽ дҽҥлҽт 

ярдҽме «программасы кысаларында Дҽҥлҽт торак фондының инвестиция программасы 

 2009 елның 31 августындагы 592 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты карары белҽн расланган «2009 - 2014 елларга һҽм перспективада 2020 елга кадҽр 

Татарстан Республикасында китапханҽ эшен ҥстерҥ» озак сроклы максатчан программасы. 

 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 30 декабрендҽге 

3194-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган 2017 елда Татарстан Республикасы Муниципаль 

берҽмлеклҽре торак пунктларында капиталь ремонт ҥткҽрелергҽ тиешле мҽдҽни 

билгелҽнештҽге объектлар исемлеге 

 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 30 декабрендҽге 

3242-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган 2017 елда Татарстан Республикасы муниципаль 

берҽмлеклҽренең торак пунктларында тҿзелергҽ тиешле мҽдҽни билгелҽнештҽге объектлар 

исемлеге 

 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 28 октябрендҽге 

2507-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган 2017 елда капиталь ремонт һҽм матди базаны 

ныгытырга тиешле яшҥсмерлҽр клублары Исемлеге. 
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 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 16 декабрендҽге 

2959-р номерлы боерыгы белҽн расланган 2017 елда капиталь ремонтланырга тиешле гомуми 

белем бирҥ оешмалары исемлеге (2017 елның 25 гыйнварындагы ҥзгҽрешлҽр белҽн). 

 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 16 декабрендҽге 

2959-р номерлы боерыгы белҽн расланган (2017 елның 25 гыйнварындагы ҥзгҽрешлҽр белҽн) 

биналарына капиталь ремонт ясалырга тиешле мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ оешмалары исемлеге. 

2017 елда республика программалары буенча гамҽлгҽ ашырыла торган социаль-

мҽдҽни объектлар исемлеге (тҿзелеш, архитектура һҽм торак-коммуналь хуҗалык 

министрлыгының хезмҽт язуы). 
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Татарстан Республикасы тҿзелеш, архитектура һҽм торак-коммуналь хуҗалык 

министрлыгы 

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ 

Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт унитар предприятиесе 

Тҿп территориаль проект-тикшеренҥ эшлҽре, 

фҽнни-җитештерҥ фирмасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОННАРЫ 

КОШТАУЛЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ  

 

 

 

Ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау  

 

 

Аңлатма 
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1.1. Рельефы һәм геоморфология  

1.1. Рельеф һҽм геоморфология  

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Коштаулы авыл җирлеге 

территориясе геоморфологик яктан Зҿя елгасы бассейнына багышлана. Территория чокыр-

балка челтҽре белҽн бҥленгҽн эрозион-денудацион тигезлҽҥ ҿслегеннҽн гыйбарҽт. 

Җирлекнең минималь билгелҽре 63,1 – 126,9 М. җирлекнең кҿньяк-кҿнчыгыш 

ҿлешендҽ - Свияга елгасында, иң кҥбе кҿнбатыш ҿлешендҽ билгелҽнҽ. 

Авыл җирлеге территориясенең кҿньяк-кҿнчыгыш ҿлеше, тигез рельефлы һҽм 

кҥпсанлы сазлыклы территориялҽр булган, Зҿя елгасының уң як ярындагы беренче 

террасасы булып тора. Территориянең калган ҿлеше-Зҿя елгасы калкулыклары 

(кҿнбатыштан 3-5%), чокырлар һҽм балкалар катлаулы, анда уклоннар 10-20 % ка җитҽ. 

 Авыл җирлегенең кҿнчыгыш чигеннҽн су ҥтҥче Зҿя елгасы ягына таба юнҽлтелгҽн һҽм 

1-2% тҽшкил итҽ. Вак елга ҥзҽннҽре калкулыклары симметрич һҽм якынча бер ҥк тҿрле 

текстка ия (географик характеристика..., 1972). 

1.7. 1.2. Геологик тҿзелеш  

Карала торган тирҽнлеккҽ караган, проектлау һҽм тҿзҥ шартларына да, инженерлык 

корылмаларын эксплуатациялҽҥгҽ дҽ тҽэсир итҽ торган геологик тҿзелештҽ Пермь, неоген 

һҽм чирек катламнары катнаша.  

Югары бҥлек Казан һҽм татар яруслары мҽгарифен ҥз эченҽ ала. Казан ярусы тҥбҽн 

Казан кҥтҽрелеше катламының 105 метрга кадҽрге тҥбҽн һҽм югары кҥтҽрелеш катламнары 

белҽн тҽкъдим ителгҽн, нигездҽ, карбонат токымнары – известняклар, балчык, мергель, 

доломитлар, гипслар. 

Татар ярусы Уржум сериясе (тҥбҽн подъярус), Котельническая һҽм Нократ сериясе 

(югары подъярус) белҽн тҽкъдим ителгҽн. Кичектерҥнең литологик составы буенча бик чуар, 

ҿстҽвенҽ, чуар буялган балчыклар кҥп. Шулай ук татар ярус мергели, нечкҽ катламлы 

известняклар, доломитлар, комлыклар тҿзелеш материалы буларак хезмҽт итҽ ала. 

Дҥртенчел катламнар елга террасларын формалаштыра һҽм заманча су бҥлҥ ҥрлҽре һҽм 

су бҥлҥ бҥлеклҽрендҽ киң таралган. Дҥртлек комплекслары, нигездҽ, аллювиаль, элювиаль – 

делювиаль һҽм элювиаль генезисның континенталь утырымнары белҽн тҽкъдим ителгҽн. 

1.8. 1.3. Тектоника һҽм 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*. Сейсмик районнарда тҿзелеш» җирлек 

территориясе, уртача грунт шартлары 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. 

1.9. 1.4. Файдалы казылмалар 

Татарстан Экология һҽм табигый байлыклар министрлыгы белешмҽлҽре буенча, 

каралган территориядҽ руда булмаган файдалы казылма ятмасы юк. 

1.10. 1.5. Гидрогеологик шартлар  

Гидрогеологик яктан авыл җирлеге территориясе Идел-Сурск артезиан бассейнының 

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:  

-дҥртенче аллювиальный комплексы (N-

Q); 

-аз сулы Уржум терриген комплексы (P2ur). 

Барлык гидростратиграфия бҥлекчҽлҽре актив су алмашу зонасында урнашкан. Җир 

асты агымнары хҽрҽкҽте Зҿя елгасының дреннирующие йогынтысы белҽн контрольдҽ 
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тотыла, су китерҥ системасының бердҽм җир асты агымы кҿньяк-кҿнчыгышка - Идел 

елгасына (Куйбышев сусаклагычы) юнҽлдерелгҽн. 

Локально водоупорный неоген-дҥртенче аллювиаль комплекс (N-Q).Су китерҥ 

комплексы Зҿя елгасының заманча һҽм борынгы ҥзҽннҽренең аллювиаль утырмалары, Ҥлҽмҽ 

бар. 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 

палеодолинының 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 балчык 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 составы буенча шактый бер типлы-

гидрокарбонат магний-кальций, натрий яки катион составы буенча 0,3-0,7 г/л минерализация 

белҽн катнаш һҽм 8 мг-экв/л.дан артмаган локаль участокларда җир асты сулары составына 

аз тозлы (асылмалы) су агымы йогынты ясый. Шулай итеп, югары Казан катламнарындагы 

җир асты сулары белҽн гидравлик элемтҽ участокларында комплекс суларын 

минерализациялҽҥ 1,0-1,5 гектарга кадҽр арта.  

Плица утырмаларының җир асты сулары ҥзҽклҽштерелгҽн хуҗалык-эчҽ торган су белҽн 

тҽэмин итҥне оештыру ҿчен тҿп перспектив чыганак булып тора.  

Заманча су хуҗалыгы шартларында коелар, скважиналар ярдҽмендҽ 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 подсериясенҽ багышлана. Планда һҽм 

киселешендҽ токымнарның югары ҥзгҽрҥчҽнлеге белҽн характерлана торган яр буе-

континенталь фация берҽмлеклҽре тарафыннан 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) комлыклар 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 зоналары 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 

кертелгҽн зҿялҽр һҽм Олҽмалар яки чагыштырмача зур булмаган тирҽнлектҽ 5,0 дҽн 42,0 м.га 

кадҽр су сыйдыра торган токымлы мҽйданнарга туры китерелгҽн. Скважиналарның 

дебитлары 2,0 литрдан 5,5 литрга кадҽр, дҽрҽҗҽ кимҥе - 1,0 дҽн 10 м га кадҽр, чагыштырма 

дебитлар - 0,3 дҽн 3,0 литрга кадҽр. Югары Уржум известнякларыннан кҥпбитлы чишмҽлҽр 

нечектоник блокларның бҽйлҽнеш зоналарына тоташтыручы олемалар кҥзҽтелҽ.  
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Комплексның химия составын ҥзгҽртҥ һҽм җир асты суларын минераллаштыру 

характеры яту шартлары, су сыйдыра торган токымнарның литоло-фациаль составы һҽм 

территориянең структур-тектоник ҥзенчҽлеклҽре белҽн бҽйле. Гидрокарбонат, 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.  

1.11. 1.6. Ҿслек сулары  

Коштаулы авыл җирлегенең гидрография челтҽре Зҿя, Бола һ. б. елгалары белҽн 

тҽкъдим ителгҽн.  

Зҿя елгасының озынлыгы 377,4 км (Татарстан Республикасы чиклҽрендҽ-161,2 км, Апас 

муниципаль районы чиклҽрендҽ-152,6 км).  

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. 

1.6. 1.7. Климат характеристикасы  

Авыл җирлеге территориясе ІІВ климат зонасында урнашкан, ул салкын карлы 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). 

Уртача айлык һҽм еллык һава температурасы, ºС 
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Иң җылы ай-июль ае, уртача температура +19,7 С.июльнең уртача айлык һава 

температурасы + 25,8 с. гыйнвар - иң салкын ай, уртача температура -10,7 С. җылылык 

чорының уртача салкын температурасы тигез -16,5 с. чорда, уңай айлык температура 

апрельдҽн октябрьгҽ кадҽр (җиде ай) сузыла; тискҽре температуралы чор – ноябрьдҽн март 

аена кадҽр (биш ай). Атмосфераны температуралы стратификациялҽҥгҽ бҽйле А 

коэффициенты 160 тҽшкил итҽ. 

Авыл җирлеге территориясе тиешле дымлылык зонасында урнашкан. Еллык явым-

тҿшем 483,9 мм (2) тҽшкил итҽ.  

 

Уртача айлык һҽм еллык явым-төшем күлҽме, мм 

I I

I 

I

II 
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V V

I 

V
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V
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I

X 

X X

I 

X

II 

г

од 

3
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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 юнҽлешлҽре һҽм штильлҽрнең кабатланышы турындагы мҽгълҥматлар 

ел дҽвамында 3 таблицада һҽм 1 рҽсемдҽ кҥрсҽтелгҽн. 

Җил һҽм Штиль юнҽлешлҽре кабатлану (м/с) 
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Авыл җирлеге территориясендҽ ел дҽвамында кҿньяк-кҿнбатыш, кҿнбатыш һҽм Кҿньяк 

юнҽлешлҽрдҽге җиллҽр (рҽсем 1) дҽҥлҽтчелек 

итҽ.  
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1.7. Рҽсем 1. Юнҽлешлҽр буенча җиллҽр кабатлану (%) 

1.8.  

1.9. 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. 

1.10. Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ атмосфераның пычрануын билгели торган 

Параметрлар тҽшкил итҽ: 

1.11.  приз призлы инверсиялҽр кабатлану – 48%; 

1.12. җир асты инвестициялҽре егҽрлеге-0,33 м; 

1.13.  җил тизлеге-0-1 м/с - 25 %; 

1.14. – 51 сҽгать.1.8. Территорияне инженер-геологик бәяләү 

Инженер-геологик шартлар буенча, тҿзелеш ҿчен, су бҥлҥ территориялҽре уңайлы. 

Авыл җирлеге елгаларының Ҥзҽн участоклары уңайсыз шартлар белҽн характерлана. 

Авыл җирлеге территориясендҽ эрозия, эрозия процесслары һҽм су басу процесслары 

ҥсеш алды. 

Эрозия. Авыл җирлеге территориясендҽ туфрак, чокыр эрозиясе процесслары киң 

таралган. 

Авыл хуҗалыгына зур зыян китерҥче процессларның берсе дип туфрак эрозиясен – 

ҿслектҽн туфракның уңдырышлы катламын юдыруны атарга була. Эрозия подвержены 

сҿрелгҽн тау битлҽре елгасы. Аның барлыкка килҥенең тҿп сҽбҽбе-агроландшафт оешмасы 

бозылудан гыйбарҽт-сҿрҥлек җирлҽренең, болыннарның һҽм урман җирлҽренең тиешле 

дҽрҽҗҽдҽ туры килмҽве. 

Эрозия деградациясенең соңгы стадиясе-чокыр барлыкка килҥ-бҿтен җирдҽ ҥсеш алган. 

Чокырлар ҿчен агачсыман тҿс алган форма хас. 

Су басу һҽм су басу. Су басу дигҽндҽ, җир асты суларының дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ һҽм 

аэрация зонасы грунтларын дымландыру, бу территориядҽ хуҗалык эшчҽнлеген бозуга, җир 

асты суларының физик һҽм физик-химик ҥзлеклҽрен ҥзгҽртҥгҽ, туфрак грунтларын, тҿр 

составын, ҥсемлек катламының структурасын һҽм продуктивлыгын ҥзгҽртҥгҽ, хайваннарның 

яшҽҥ урыннарын трансформациялҽҥгҽ китерҽ торган. 

Инженерлык эзлҽнҥлҽре вакытында су басуның ике принципиаль гидрогеологик схема, 

җир асты суларын формалаштыру шартлары һҽм тарату характеры буенча тҿрле режим, 

тҿрле рҽвештҽге ике принципиаль гидрогеологик схема буенча ҥсҥен исҽпкҽ алырга кирҽк: 

1 Схема-су басу җир асты суларының тирҽнлеге гадҽттҽ 10-15 м дан артмаган 

территориялҽрдҽ җитди сезонлы һҽм кҥпьеллык тирбҽлешлҽр кичергҽн җир асты сулары 

ҿслегенең беренче режимы кҥтҽрелҥ нҽтиҗҽсендҽ килеп чыга.; 

2 Схема-су басу аэрация зонасы грунтларын дымландыру һҽм (яки) яңа техноген су 

китерҥче Горизонт формалаштыру нҽтиҗҽсендҽ, җир асты сулары спорадик таралган яки 

бҿтенлҽй аслыклый торган сулык тҥбҽсенҽ кадҽр булмаган территориялҽрдҽ, яки су кертҥ 

горизонты ҿслегеннҽн беренче дҽрҽҗҽ шактый тирҽнлектҽ (гадҽттҽ 10-15 м дан артык) килеп 

чыга; су басканда, нигездҽ, җир асты суларының техноген режимы кҥзҽтелҽ. 

Су басу ҥсешендҽге принципиаль аерымлыклар эзлҽнҥлҽрнең ҥзенчҽлеген һҽм методик 

юнҽлешен, шулай ук гидрогеологик шартларның ҥзгҽрҥен фаразлау методикасын һҽм 

инженер-гидрогеологик нигезлҽҥ ҥзенчҽлеклҽрен билгели. 

Су басу-ул су агымы, сулык яки җир асты сулары дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ нҽтиҗҽсендҽ 

территория участогында суның ирекле ҿслеге барлыкка килҥ. 

Татарстан Республикасының язгы ташу чорында су басу (су басу) зонасына керҽ торган 

торак пунктлары исемлеге нигезендҽ (утв. Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 16.11.2012 ел, № 2061-р боерыгы белҽн, Коштаулы авыл җирлегенең су басу 

(су басу) зонасында Караборнаш авылында 11 кеше яши. 

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 
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чиклҽрен билгелҽҥ Россия Федерациясе субъектының җирле ҥзидарҽ органнары белҽн 

берлектҽ ҽзерлҽнгҽн башкарма хакимият органы тҽкъдимнҽре һҽм мондый 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 Коштаулы авыл җирлегендҽ су басу һҽм су басу зоналары чиклҽре 

кҥрсҽтелгҽн Кагыйдҽлҽрдҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽнмҽгҽн. Шуңа бҽйле рҽвештҽ су 

басу һҽм су басу зоналарының чиклҽре генераль планның картографик материалларында 

чагылдырылмаган 

Ландшафтлар 

Җирлек территориясе суббореаль Тҿньяк семигумид Ландшафт зонасының 

(ландшафтлар..., 2007) Идел-Куба югары калкулыклы районына карый.  

4 нче таблицада ландшафтлы дифференциация кҥзлегеннҽн караганда мҿһим булган сан 

кҥрсҽткечлҽре бар. 

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. 

-селитив ландшафтның функциональ Тибы торак пунктлар, җитештерҥ 

һҽм коммуналь предприятиелҽр территориялҽрен ҥз эченҽ ала.  

апреле) 

-кызларының иҗтимагый оешмасы рҽисе Кадрия Идрисова 

Туфрак катламы. Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ иң кҥп туфрак булып, ҿслек 

сулары буенда таралган карбонатлы аллювиаль бҿртекле ҥлҽннҽр тора. 

Карбонатлы аллювиаль бҿртекле карбонатлы туфрак җирлҽҥ процессының биогенлыгы, 

катламы, интенсивлыгы, җирлҽнгҽн ГУМУС горизонтлары булуы белҽн характерлана. 

Явым-тҿрле агулы болыннар, прусл валларында һҽм гриваларда, язгы ташкын һҽм яңгыр 

сулары белҽн кыска вакытлы дымлану шартларында 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 кара туфраклар һҽм Яшел туфраклар киң таралган. 

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%.  

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 ҿлешендҽ кремнезем аксыл сибелҽ.  

Ҥсемлеклҽр капламы.  

Ул Урта Идел-Куба калкулыгында (юкҽ-имҽн) киң яфраклы, нарат-киң яфраклы, 

кҿньякта Идел буе-Идел аръягы киң яфраклы (ясенле юкҽ – имҽн) урманнары белҽн 

характерлана.  

Хҽзерге вакытта авыл җирлеге территориясенең кҥп ҿлеше ҥзлҽштерелгҽн (сҿрелгҽн, 

тҿзелгҽн).  

Табигый ҥлҽн ҥсемлеге Буа урманчылыгының (Тҿбҽк-Чиркҽҥ участок урманчылыгы) 

урман фонды урманнары Массивы буларак җирлекнең кҿньяк-кҿнчыгыш ҿлешендҽ һҽм авыл 

хуҗалыгы ҿчен уңайлы булмаган участокларда-елга ҥзҽннҽре калкулыкларында куак – ҥлҽн 



 135 

ҥсемлеклҽре рҽвешендҽ сакланып калган. Биредҽ ольха, тал, шомырт һҽм башка 

токымнардан торган куаклыкларның вак участоклары ҥсеп килҽ. Барлык печҽн чабулар һҽм 

кҿтҥлеклҽрнең тҿп мҽйданы-кыяклы болыннар. 

Ҥсемлек катламының хҽзерге торышы кҥп очракта авыл хуҗалыгы җирлҽренҽ сҿрҥ, 

рекреация, сҽнҽгать һҽм транспорт пычрануы рҽвешендҽ барлыкка килгҽн антропоген 

йогынты характерына һҽм интенсивлыгына бҽйле. 

Кҿткҽндҽ тҿрле кҿтҥлеклҽр чыгармалары барлыкка килҽ: урта һҽм кҿчле ксерофит - 

тҿрле типчаклы рудераль, меңъялылык-типчаклы һҽм Тулы тҿркемнҽр. Токымлы участоклар 

ҿчен каз-лапчаткалы һҽм меңъялык модификациялҽнгҽн тҿрле агулы - кыяклы болыннар хас. 

Хайваннар дҿньясы. Территориянең фаунасы 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 чыпчыгы һ. б.) ҿстенлек итҽ, бу 

территориянең ҥзлҽшҥе белҽн аңлатыла. Урман посадкаларында урман тҿрлҽреннҽн 

кҿртлеклҽр, клинтук, карчыга, колаклы ябалак, соры каргалар, тукран, кҥке, Кырык һҽм 

башкалар очраша. Ачык биотоплар ҿчен чибислар, 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. 

Имезҥчелҽр синантроп, Урман һҽм болын тҿрлҽре белҽн тҽкъдим ителгҽн. Урман 

кешелҽреннҽн урман хорекы, аксым, гади аксым, рыжая полевкасы очраша. Кыр һҽм болын 

участоклары ҿчен иң типик хайваннар-суслик, кыр тычканы, ласка, мышь-малютка, гади кыр 

тавыгы, куян-русак. 

Аеруча саклана торган табигый территориялҽрнең – «Зҿя елгасы», «Улема 

елгасы»ихтиофаунасы биологик тҿрлелеге белҽн аерылып тора.   

2. Ҽйлҽнҽ-тирҽлекнең торышын бҽялҽҥ 

1.15. 2.1. Атмосфера һавасының торышы 

Атмосфера һавасы-ҽйлҽнҽ-тирҽлекнең иң мҿһим элементларының берсе. Аңа элҽккҽн 

катнашмалар кҥчерелҽ, таркала, юыла. Ахыр чиктҽ, туфрак, ҥсемлеклҽр, ҿслек һҽм җир асты 

сулары һава мохитенҽ элҽгҥнең кҥп ҿлешен ала. Атмосфераның пычрануы исҽ хуҗалык 

эшчҽнлеге барышында тҿрле матдҽлҽр чыгару нҽтиҗҽсендҽ килеп чыга. 

Атмосфера һавасы, азот, кислород, углекислый газ кебек мҿһим компонентлардан тыш, 

тҿрле кҥлҽмдҽ һҽм башка бик кҥп матдҽлҽр бар. Беренчесе атмосфера һавасының табигый 

ҿлешенҽ карый, икенчелҽре аны пычрата. 

Стационар чыганаклардан һҽм автотранспорттан кергҽн пычраткыч матдҽлҽр зур 

концентрациялҽрдҽ халыкның сҽламҽтлегенҽ тискҽре йогынты ясарга сҽлҽтле. 

Авыл җирлегенең атмосфера һавасын пычратуның тҿп чыганаклары булып 

агросҽнҽгать комплексы объектлары (эре мҿгезле терлек азыгы мҽйданчыгы һҽм «Свияга» 

АХП ҖЧҖ җҽйге лагере), махсус билгелҽнештҽге объектлар (ККК чҥплеклҽр), тимер юл һҽм 

автомобиль транспорты тора. 

«Свияга» АХП ҖЧҖенең эре мҿгезле терлек азыгы мҽйданчыгы Коштавы Тҿньяк 

читендҽ урнашкан, «Свияга» АХП ҖЧҖ терлекнең җҽйге лагере Зҿя елгасы ярында, 

Коштавы авылыннан кҿньяк-кҿнчыгышка таба урнашкан. Терлекчелек объектлары белҽн 

бҽйле тҿп проблема-тирес һҽм тирес яшен булдыру һҽм туплау. Органик азотлы кушылмалар 

урнаштырганда аммиак барлыкка килҽ, кҥкертле органик аксым матдҽлҽре черегҽндҽ кҥкерт 

водород бҥлеп бирелҽ. Кҥңелсез ис аксым матдҽлҽренең черҥе һҽм пептоннар кебек 

кушылмалар белҽн бҽйле. Моннан тыш, терлекчелек предприятиелҽре атмосфера һавасын 

микроорганизмнар (Мироненко, Никитин, 1980) белҽн пычрату чыганагы булып тора. Ҽлеге 

объектларның якынча санитар-сак зоналары 50 метрны тҽшкил итҽ. Азык мҽйданының 

санитар-саклау зонасы чиклҽрендҽ Коштавы авылында торак йорт тҿзелҽ. 
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Авыл җирлеге территориясендҽ 4 Каты кҿнкҥреш калдыклары чҥплеге урнашкан. 

Шуларның берсе Караборнаш авылының тҿньяк-кҿнчыгыш ягында урнашкан. Ҿч чҥплек 

Коштавыдан тҿньяк-кҿнчыгышка, кҿньяк-кҿнчыгышка һҽм кҿньяк-кҿнбатышка таба 

урнашкан. Каты кҿнкҥреш калдыклары – кҥкерт, углерод оксидлары, шулай ук җитештерҥ 

һҽм куллану калдыкларын черҥ процессында барлыкка килҽ торган кҥңелсез ислҽрнең һава 

бассейнына керҥ чыганагы булып торган II класслы куркынычлык корылмалары. Шулай ук 

чҥплеклҽрдҽ янгын чыгу очраклары да булырга мҿмкин, аларда атмосфера һавасына 

диоксидлар бҥлеп бирелҽ. 500 метрлы чҥплеклҽрнең санитар-сак зонасында сс торак 

тҿзелеше урнашкан. Караборнаш һҽм Коштавы. 

Авыл җирлеге территориясе буенча шулай ук «Нижние Вязовые-Цильна» Горький 

тимер юлы участогы уза, ул авыл җирлеге территориясен тҿньяктан кҿньякка таба кисеп ҥтҽ. 

Тепловозларның дизель двигательлҽре атмосфера һавасын углерод оксиды, кҥкерт диоксиды, 

азот оксиды, альдегидлар, чик һҽм яраксыз углеводородлар, аэрозольлҽр кергҽн газлар белҽн 

пычрата ала. 3.02.01-97 нигез буенча тимер юлның санитар-сак зонасы 100 м тҽшкил 

итҽ.тимер юлның санитар-сак зонасында Килдураз тимер юл станциясенең торак 

территориялҽре урнашкан. 

Автотранспорт чараларын кулланганда атмосфера һавасына ягулык яну 

продуктларының йогынтысы турында аерым ҽйтергҽ кирҽк. «Каратун - Чирмешҽн - Олы 

Подберезье - Дҽвеш – Коштавы»автомобиль юлы бу тҿр пычрату чыганагы булып тора. 

Кҥчмҽ чыганаклардан атмосферага керҽ торган пычраткыч матдҽлҽр: 1,3-бутадиен, 

формальдегид, канцероген хҽрҽкҽткҽ ия бензол, шулай ук акролеин һҽм азот диоксиды.  

Килеп туган метеорологик шартлар да атмосфераның пычрану дҽрҽҗҽсен арттыруның 

бер сҽбҽбе булып тора. Коштаулы авыл җирлеге территориясе атмосфера һавасы 

пычрануның уртача метеорологик потенциалы ҿлкҽсендҽ урнашкан, аның ҽһҽмияте 2,4 дҽн 

2,7 гҽ кадҽр чиклҽрдҽ ҥзгҽртелҽ, монда сҽнҽгать предприятиелҽре һҽм транспортның җир 

ҿсте катламына таралуына китерҽ торган шартлар тудырыла. 

1.16.  2.2. Су ресурсларының торышы  

Су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларының кыскача характеристикасы  

Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ торак пунктларны хуҗалык-эчҽ торган су 

белҽн тҽэмин итҥ су алу скважиналары белҽн башкарыла.  

Җир асты суларын саклау чарасы булып ҿч пояс составында су белҽн тҽэмин итҥ 

чыганакларын санитар саклау зоналарын билгелҽҥ тора.  

Беренче пояс (катгый режимлы) су алу җайланмаларының, барлык су ҥткҽрҥ 

корылмаларының һҽм су ҥткҽрҥ каналының урнашу мҽйданчыкларының территориясен ҥз 

эченҽ ала. Аның билгелҽнеше – су алу урынын һҽм су алу корылмаларын очраклы яки аңлы 

пычрактан һҽм зыян китерҥдҽн саклау 

1.15. 2.1. Состояние атмосферного воздуха 

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов 

окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. 

В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают 

многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в 

результате выбросов различных веществ в процессе хозяйственной деятельности. 

Атмосферный воздух, кроме таких важнейших компонентов, как азот, кислород, 

углекислый газ, содержит в разных количествах и множество других веществ. Первые 

относятся к естественным составляющим атмосферного воздуха, вторые его загрязняют. 

Загрязняющие вещества, поступающие от стационарных источников и автотранспорта, 

в больших концентрациях способны оказать негативное влияние на состояние здоровья 

населения. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха сельского поселения 

являются объекты агропромышленного комплекса (кормовая площадка КРС и летний лагерь 

ООО СХП «Свияга»), объекты специального назначения (свалки ТКО), железная дорога и  

автомобильный транспорт. 
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Кормовая площадка КРС ООО СХП «Свияга» расположена  у северной окраины с. 

Коштаулы, летний лагерь скота ООО СХП «Свияга» находится на берегу реки Свияга, к юго-

востоку от с. Коштаулы. Основной проблемой, связанной с животноводческими объектами, 

является образование и накопление значительных количеств навоза и навозной жижи. При 

разложении органических азотистых соединений образуется аммиак, при гниении 

органических белковых  веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Неприятные 

запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими соединениями, как пептоны. 

Кроме того, предприятия животноводства являются источником загрязнения атмосферного 

воздуха микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980). Ориентировочные санитарно-

защитные зоны данных объектов составляют 50 метров. В границах санитарно-защитной 

зоны кормовой площадки оказывается жилая застройка с. Коштаулы. 

На территории сельского поселения расположены 4 свалки ТКО. Одна из них находится 

на северо-восточной окраине с. Караборнаш. Три свалки расположены к северо-востоку, 

югу-востоку и юго-западу от с. Коштаулы. Свалки ТКО – объекты II класса опасности, 

которые являются источником поступления в воздушный бассейн оксидов серы, углерода, а 

также неприятных запахов, образующих в процессе гниения отходов производства и 

потребления. Также на свалках возможны случаи пожаров, при которых в атмосферный 

воздух выделяются диоксиды. В 500-метровой санитарно-защитной зоне свалок ТКО 

располагается жилая застройка сс. Караборнаш и Коштаулы. 

Также по территории сельского поселения проходит участок Горьковской железной 

дороги «Нижние Вязовые-Цильна»,  пересекающий территорию сельского поселения с 

севера на юг. Дизельные двигатели тепловозов могут загрязнять атмосферный воздух 

отработавшими газами, в состав которых входят оксид углерода, диоксид серы, оксид азота, 

альдегиды, предельные и непредельные углеводороды, аэрозоли. Согласно ОСН 3.02.01-97 

санитарно-защитная зона железной дороги составляет 100 м. В санитарно-защитной зоне 

железной дороги оказываются жилые территории пос. ж/д станции Кильдуразы. 

Отдельно следует заметить о воздействии на атмосферный воздух продуктов сгорания 

топлива при использовании автотранспортных средств. Источником данного вида 

загрязнений являются автомобильная дорога  «Каратун - Черемшан - Большое Подберезье - 

Деушево – Коштаулы». Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в 

атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, 

обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.  

Складывающиеся метеорологические условия также являются одной из причин 

увеличения уровня загрязнения атмосферы. Территория Куштовского сельского поселения 

расположена в области умеренного метеорологического потенциала загрязнения 

атмосферного воздуха, его значения изменяются в пределах от  2,4  до 2,7  здесь создаются 

условия, способствующие рассеиванию выбросов промышленных предприятий и транспорта 

в приземном слое. 

1.16.  2.2. Состояние водных ресурсов  

Краткая характеристика источников водоснабжения  

На территории Куштовского сельского поселения хозяйственно-питьевое 

водоснабжение населенных пунктов осуществляется водозаборными скважинами, 

расположенными, как правило, в непосредственной близости от водопотребителя.  

Мерой защиты подземных вод является установление зон санитарной охраны 

источников водоснабжения в составе трех поясов.  

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, 

площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его 

назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 

умышленного загрязнения и повреждения. 

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
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Для источников питьевого водоснабжения сельского поселения пояса зон санитарной 

охраны не рассчитаны, первый пояс принимается в размере 50 м. 

Скважины пробурены без гидрогеологического обоснования, зачастую расположены 

в пределах жилой застройки населенных пунктов Куштовского сельского поселения, не 

имеющей централизованной системы канализации, в санитарно-защитной зоне 

биотермической ямы и свалки ТКО (с. Коштаулы).   

Границы зон санитарной охраны родников и скважин не выделены.  В связи с этим 

Генеральным планом определены границы I пояса санитарной охраны, составляющие 50 м, 

санитарный режим в их пределах не соблюдается. В дальнейшем требуется установление 

границ II и III поясов с последующим соблюдением их режима. 

Состояние поверхностных вод 

Качество воды в поверхностных водных объектах формируется под влиянием 

загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами 

ферм, поверхностным стоком с территорий населенных пунктов, сельхозугодий, а также 

эрозии почв.  

К загрязнению рек приводит и несоблюдение противоэрозионных агротехнических 

мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, 

внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При 

дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-

смазочных материалов, что ухудшает санитарную обстановку рек, протекающих через 

территорию сельского поселения. 

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, 

образующиеся от населения, так как населенные пункты сельского поселения не имеют 

централизованной системы канализации и очистных сооружений. Ввиду отсутствия 

централизованной канализации приемниками сточных вод от населения служат выгребные 

ямы, пониженные участки рельефа, малые реки. Приемниками ливневых стоков являются 

поверхностные водные объекты.  

Потенциальными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются 

свалки ТКО и объекты агропромышленного комплекса, продукты разложения отходов с 

поверхностным стоком или через систему подземных вод могут попадать в водные объекты. 

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении 

является несоблюдение режимов водоохранных зон. Так, в нарушение Водного кодекса РФ в 

водоохранной зоне озер размещена неканализованная жилая застройка сс. Коштаулы,  

Караборнаш, пос. ж/д станции Кильдуразы, в прибрежной защитной полосе р. Свияги 

расположена часть летнего лагеря скота ООО СПХ «Свияга». 

Отдельно следует отметить о застройке береговых полос поверхностных водных 

объектов. В нарушение требований Земельного кодекса Российской Федерации в береговых 

полосах поверхностных водных объектов расположены застроенные территории с. 

Коштаулы, с. Караборнаш, пос. ж/д станции Кильдуразы. 

1.17. 2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов  

Основной проблемой состояния почвенного покрова и земельных ресурсов являются 

эрозионные процессы (подробнее см. раздел 1.8.). Наряду с ними вредное воздействие на 

состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего, это техногенное загрязнение 

земель: засоление, загрязнение пестицидами, радионуклидами, сточными водами, отходами 

производства и потребления и разрушение в ходе проведения землеройных работ при 

прокладке труб.  

На экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование 

ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности 

производимой сельскохозяйственной продукции. 

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками 

которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную 
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нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильной дороги «Каратун - Черемшан 

- Большое Подберезье - Деушево – Коштаулы». 

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, 

состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются 

выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца 

разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и 

водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается 

в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. 

Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его 

растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека. 

Почвенный покров разрушается при вертикальной планировке, сооружении временных 

подъездных дорог, строительстве подсобных помещений, прокладке инженерных 

коммуникаций. В соответствии со ст.13 Земельного кодекса Российской Федерации «в целях 

охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по «…рекультивации 

нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, …сохранению плодородия почв и их 

использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель».  

1.18. 2.4. Җитештерү һәм куллану калдыклары 

Калдыкларны вакытында җыю һҽм тулысынча утильлҽштерелмҽгҽн очракта, халыкның 

яшҽҥ урыннарының санитар-экологик торышын шактый начарайта. Калдыкларны кҥмҥ һҽм 

туплау сыйфатының канҽгатьлҽнмҽслек булуы, полигоннарны, шулай ук калдыкларны 

вакытлыча урнаштыру урыннарының технологиялҽрен ҥтҽмҽҥ килеп туган экосистемаларга 

зыянлы, ҽ кайчагында җимергеч йогынты ясый.  

Җитештерҥ һҽм куллану калдыклары белҽн эш итҥ мҽсьҽлҽсе авыл җирлегенең ҽйлҽнҽ – 

тирҽ мохит торышының иң кҥзгҽ кҥренеп торган (чҥп-чар, ККК һ.б. калдыклар һҽркайда 

кҥренҽ), йогынты буенча иң кҥп кеше (калдыклар белҽн эш итҥдҽ барлык предприятиелҽр, 

учреждениелҽр, оешмалар, барлык халык катнаша) һҽм, шуның нҽтиҗҽсендҽ, табигатьне 

саклау законнарын бозучыларны билгелҽҥ ҿлешендҽ, кҥплҽп контрольдҽ тотылмый. 

Коштаулы авыл җирлегендҽ авыл хуҗалыгы предприятиелҽре һҽм торак секторы теге 

яки бу дҽрҽҗҽдҽ каты коммуналь, терлекчелек һҽм биологик калдыклар барлыкка килҥ 

чыганагы булып тора. 

Терлекчелек калдыклары. Ҽлеге тҿр калдыклар барлыкка килҥ чыганагы булып шҽхси 

хуҗалыклар, эре мҿгезле терлек азыгы мҽйданчыгы һҽм «Свияга»АХП ҖЧҖ җҽйге лагере 

тора.  

Шҽхси хуҗалыклардан тирес вакытлыча шҽхси хуҗалыклар территориялҽрендҽ 

бортлана, аннан соң органик ашлама буларак файдаланыла. Фермалардан барлыкка килҽ 

торган терлекчелек калдыклары якын-тирҽ территориялҽргҽ туплана. Шунысын да билгелҽп 

ҥтҽргҽ кирҽк, калдыкларны вакытлыча җыю урыннары ишелеп тҿшмҽгҽн һҽм бу тҿр 

калдыкның куркынычсызлыгын тҽэмин итми. 

Каты коммуналь калдыклар. Авыл җирлегендҽ каты коммуналь калдыкларны туплау 

ҿчен контейнер мҽйданчыклары куелды.  

Халыкта барлыкка килҽ торган коммуналь калдыклар Караборнаш авылының тҿньяк-

кҿнчыгыш читендҽ урнашкан каты кҿнкҥреш калдыклары чҥплегенҽ һҽм тҿньяк-

кҿнчыгышка, кҿньяк-кҿнчыгышка һҽм кҿньяк-кҿнбатышка таба урнашкан ҿч чҥплеккҽ 

туплана. Ҽмма шунысын да билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк, чҥплеклҽр ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит ҿчен җитди 

куркыныч тудырып, атмосфера һавасын, туфракны һҽм грунт суларын куркынычсыз 

саклауны тҽэмин итми. Фильтрат һҽм Биогаз проблемаларыннан тыш, чҥплеклҽр – чыганак: 

ис, тавыш, корткычларга, кошларга, чҥп-чар һҽм авыруларга кҥчерелҽ торган чҥп-чар ислҽре. 

Санкциялҽнмҽгҽн чҥплеклҽр экологик яктан куркыныч объект булып тора: 

 

-РФ территориясендҽ гамҽлдҽ булган калдыкларны кҥмҥ объектларын инженер-техник 

тҿзеклҽндерҥ нормаларына һҽм кагыйдҽлҽренҽ туры килмҽҥ;; 
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лҽн эш итҥ буенча объектларга һҽм лицензиялҽргҽ проектлар һҽм 

лицензиялҽр юк; 

 

 

- объектларның торышына (Луконин, 2000) нҽтиҗҽле контроль булмау. 

Биологик калдыклар. Биологик калдыкларны кҥмҥ урыннары-ҥлҽт базлары һҽм 

зиратлар. 

«Апас РДВО» ДБУ мҽгълҥматлары һҽм Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 21.04.2012 ел, № 620-р боерыгы буенча Коштавы авыл җирлеге 

территориясендҽ бер себер язвасы ҥлҽт базы һҽм бер биотермик чокыр урнашкан. Ҥлҽт 

базлары капиталь тҿзелеш объектлары буларак кадастр исҽбенҽ куелган. 

 

Территориядҽ урнашкан үлҽт базлары Исемлеге  

Коштаулы авыл җирлеге 

№

 

п/п 

Ҥлҽт 

базының тҿре Урнашу урыны 
Кадастр 

номеры 

1 Себер язвасы  с.Коштаулы, в 1 км на 

север 

16:08:110402:7

1 

2 ҥлҽт с Коштаулы, в 0,5 км на 

юго-запад 

16:08:110404:1

05 

 

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 декабре) ҥлҽт базларының санитар-саклау зоналары 

кҥлҽме 1000 м (I класс куркыныч) тҽшкил итҽ.  

Ҥлҽт базларының санитар-саклау зоналары чиклҽрендҽ Коштавы авылының торак 

территориялҽре һҽм агросҽнҽгать комплексы объектлары урнашкан. 

Ҥлҽт базларының санитар-яклау зоналарының йогынтысы проблемасын хҽл итҥнең 

берничҽ варианты булырга мҿмкин: 

1. ҥлҽт базларының санитар-яклау зоналары кҥлҽмен киметҥ буенча чаралар 

ҥткҽрҥ; 

2. ҥлҽт базларын бетерҥ; 

3. ҥлҽт базларының санитар-яклау зоналарында урнашкан авыл территориялҽрен 

ҥзгҽртеп кору.   

Ҥлҽт базларының санитар-саклау зоналары кҥлҽмен киметҥ Россия Федерациясенең 

Баш дҽҥлҽт санитар табибы яки аның урынбасары карары буенча мҿмкин. Ҥлҽт базларының 

санитар-яклау зоналары кҥлҽмен киметҥ буенча Роспотребнадзорның Татарстан 

Республикасы буенча идарҽсенең тҿп талҽплҽре булып тора: 

-бетон каркас белҽн туфрак учагын яшерҥне тҽэмин итҥ; 

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 биеклектҽге җир валы рҽвешендҽ ҿстҽмҽ саклау 

зонасы булдырырга кирҽк. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 6 маендагы 263 

номерлы карары белҽн Татарстан Республикасы территориясендҽ файдаланылмый торган 

ҥлҽт базларын (биотермик чокырларны) бетерҥ тҽртибе расланды.  

Кҥрсҽтелгҽн Тҽртип биологик калдыкларны санкциясез кҥмҥгҽ юл куймау, хайваннар 

чирлҽрен китереп чыгаручы авыруларны булдырмау, зооантропоноз авырулар белҽн 
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авыручыларны кисҽтҥ һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычратудан саклау максатларында, 

гамҽлдҽге, шимбҽ язмасы булмаган ҥлҽт базларын юкка чыгару чараларын ҥткҽрҥнең 

эзлеклелеген билгели. 

Файдаланылмый торган ҥлҽт базларын бетерҥ чаралары тҥбҽндҽге этапларны ҥз эченҽ 

ала: 

-гильникларны ветеринария-санитария тикшерҥе; 

реестрын формалаштыру; 

 уемых кулланылмый торган ҥлҽт базларын бетерҥ. 

Тикшерҥ барышында ветеринария-санитария кагыйдҽлҽрен бозу очраклары ачыкланды, 

ҽ нҽкъ: хайван продукциясе аның кайдан китерелҥен, чыгышын, сыфатын һҽм хҽвефсезлеген, 

шулай ук продукция чыгарылган җирлекнең эпизоотик иминлеген раслый торган 

ветеринария документлары белҽн генҽ кабул ителҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥ нигезендҽ ҥлҽт базын юкка чыгарылырга тиешле файдаланылмый 

торган ҥлҽт базлары (биотермик чокырлар) реестрына кертҽлҽр. 

Файдаланылмый торган ҥлҽт базларын бетерҥ юлы белҽн башкарыла: 

ҥлҽт базының гуммлаштырылган 

калдыгын-ҥлҽт базының эчтҽлеген Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

тарафыннан расланган кҥчерҥ һҽм кҥчерҥ; 

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 ҥлҽт базлары 

(биотермик чокырлар) территориясеннҽн алга таба файдалану Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Зират. Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ 3 гамҽлдҽге һҽм 1 гамҽлдҽ булмаган 

зират урнашкан. СанПиН буенча 2.2.1/2.1.1.1200-03 Коштаулы зиратларының санитар-

гигиена талҽплҽрен бозып, торак тҿзелеш урнашкан. 

1.19. 2.5. Физик йогынты факторлары 

Радиацион хҽл. Коштаулы 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. 

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. 
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Норматив кҥрсҽткечлҽрнең артуы ачыкланган очракта мҿмкин булган сҽбҽплҽргҽ анализ 

ясалырга тиеш. 

Электромагнит нурланыш. Коштаулы авыл җирлеге ҿчен элемтҽ линиялҽре, электр 

ҥткҽргеч линиялҽре электромагнит нурланыш чыганагы булып тора. Коммуникациялҽрнең 

сак зоналары саклана. 

Авыл җирлеге территориясе буенча 10 кВ кҿчҽнешле электр линиялҽре уза, алар 

халыкның яшҽҥ шартларына турыдан-туры тискҽре йогынты ясамый. 

Авыл җирлеге территориясендҽ GSM-1800/UMTS-2100 һҽм БС-2322 GSM 1800/LTE 

1800 стандартлы кҽрҽзле элемтҽ база станциялҽре урнашкан.  

Ҽлеге база станциялҽре ҿчен тҥбҽндҽге проектлар эшлҽнгҽн: кҽрҽзле радиотелефон 

элемтҽнең база станциясен тҿзҥ, техник реконструкциялҽҥ һҽм урнаштыру ("санитар-саклау 

зоналарын һҽм тапшыручы радиотехник объект тҿзелешен чиклҽҥ зоналарын 

исҽплҽҥ"бҥлеге). Проектлар Роспотребнадзорның ТР буенча идарҽсенең уңай санитария-

эпидемиология нҽтиҗҽлҽрен алды. Ҽлеге проектлар нигезендҽ, элемтҽнең база 

станциялҽреннҽн санитар-сак зонасы билгелҽнми. 

Акустик факторлар. Тавыш-ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычратучыларның берсе. Җитештерҥ 

һҽм башка объектларның потенциаль тавыш йогынтысы зоналары аларның СанПиН санитар 

классификациясе буенча билгелҽнгҽн санитар-саклау зоналары белҽн билгелҽнҽ 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Җирлектҽ автотранспортның тҿп агымы «Каратун-Чирмешҽн - Олы Подберезье - Дҽвеш 

- Коштавы» IV категорияле авто – юл буенча башкарыла, ул тавыш дҽрҽҗҽсенең югары 

чыганагы булып тора. 

Авыл җирлеге аша уза торган «Нижние Вязовые-Цильна» тимер юлының шау-шулы 

йогынтысын аерым билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк. Акустик тҽэсир итҥ чыганагы булып тимер юл 

транспорты да, тимер юл станциясендҽ йҿк тҿяҥ-бушату эшлҽре дҽ тора. Тимер юлның 

тавыш йогынтысы зонасында Кильдураз тимер юл станциясенең торак территориялҽре 

урнашкан, бу исҽ яшел ҥсентелҽр утыртуны, махсус экраннар урнаштыруны, кҿчҽйтелгҽн 

тавыш изоляциясе булган тҽрҽзҽ конструкциялҽрен куллануны ҥз эченҽ алган тавыш саклау 

чаралары комплексын ҥткҽрҥне талҽп итҽ. 

1.20. 2.6. Яшел утыртмаларның торышы 

Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ уңай гигиена шартлары тудыруда яшел 

ҥсентелҽр катнаша. Алар табигый биосфера 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 авыл җирлегенең яшел утыртмалары системасы формалашмаган. 

Коштаулы авыл җирлегенең яшеллҽндерелгҽн территориялҽренең мҽйданы турында 

белешмҽлҽр генераль планны раслау буенча «техник-икътисадый кҥрсҽткечлҽр» бҥлегендҽ 

китерелгҽн. 

П. нигезендҽ 9.14 СП 42.13330.2016 " СНиП 2.07.01-89*. Шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм 

авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ"җирлекнең торак пунктларында гомуми 

файдалануны яшеллҽндерҥ 12 м2/кеше тҽшкил итҽргҽ тиеш. 

Торак пункт эчендҽ гомуми файдаланудагы яшеллҽндерҥ булмау сҽбҽпле, якын-тирҽ 

Яшел массивларга ял итҥчелҽр кҥп чыга (аларның саны гҿмбҽ һҽм җилҽк-җимеш җыю 

чорында шактый арта). Рр ярлары буенда яшеллҽндерелгҽн территориялҽр зур рекреацион 

йҿклҽнеш кичерҽ. Бола һҽм Зҿя, бу исҽ яшеллҽндерелгҽн территориялҽрнең торышына 

тискҽре йогынты ясый. Җайга салынмый торган антропоген йҿклҽнеш агач-куак 

ҥсемлеклҽренең торышына тискҽре йогынты ясый: территория таптала, урман ҿлешчҽ юк 

ителҽ һҽм чҥплҽнҽ. 

1.21. 2.7. Аеруча саклана торган табигый территориялҽр 

Коштаулы авыл җирлеге территориясе буенча, региональ ҽһҽмияттҽге табигать һҽйкҽле 

булган Зҿя елгасы ага. АСТТНЫҢ хокукый статусы 1978 елның 10 гыйнварындагы 25 

номерлы ТАССР СМ карары һҽм 2005 елның 29 декабрендҽге 644 номерлы ТР МК карары 
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белҽн расланган. Табигать һҽйкҽленең чиклҽре территорияне файдалануның аерым шартлары 

булган зоналар статусында кадастр исҽбенҽ куелган (кадастр номеры ЗОУИТ-16.00.2.3259). 

 

Санитар-саклау зоналарын билгелҽҥ тҽртибе һҽм аларны куллану режимы санитар-

саклау зоналарын билгелҽҥ һҽм санитар-яклау зоналары чиклҽрендҽ урнашкан җир 

кишҽрлеклҽреннҽн файдалану кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн. РФ Хҿкҥмҽтенең 2018 елның 

3 мартындагы 222 номерлы карары белҽн расланган. 

 

Санитар-саклау зоналарын куллану регламентлары 

№

  

Зона 

исеме 

Кҥрсҽтелгҽн зонадан файдалану 

режимы 

Рҿхсҽт 

ителгҽн 

куллануны җайга 

сала торган 

норматив 

документлар 
1 Сан

итар-

яклау 

зонасы 

Санитар-яклау зонасы чиклҽрендҽ 

җир кишҽрлеклҽрен максатларда 

файдалану рҿхсҽт ителми: 

Сани-тарно-

саклау зоналарын 

билгелҽҥ һҽм 

сани-тарно-

саклау зоналары 

чиклҽрендҽ 

урнашкан җир 

кишҽрлеклҽрен 

файдалану 

кагыйдҽлҽре 

(РТВ. РФ 

Хҿкҥмҽтенең 

03.03.2018 ел, № 

222 карары) 
 

Үлҽт базлары. «Апас РДВБ» ДБУ мҽгълүматлары буенча, җир кишҽрлегендҽ бер себер 

язвасы үлҽт базы һҽм бер биотермик чокыр урнашкан. 

СанПиН нигезендҽ 2.2.1/2.1.1.1200-03 үлҽт базлары 1000 м санитар-саклау зоналары 

күлҽме белҽн I класслы объектлар булып тора.  

 

Кимертелмҽгҽн үлҽт базының территориясен һҽм аның санитар-яклау зонасын 

куллану режимы биологик калдыкларны җыю, утильлҽштерү һҽм юк итүнең ветеринария-

санитария кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ. Россия Федерациясенең баш дҽүлҽт ветеринария 

инспекторы 4.12.1995 ел, № 13-7-2/469). Себер язвасы үлҽт базларының санитар-саклау 

зоналарыннан файдалану режимы «Себер язвасын профилактикалау» СП 3.1.7.2629-10 

регламентлаштырыла (утв. Россия Федерациясе Баш дҽүлҽт санитар табибының 

13.05.2010 ел, № 56 карары белҽн (8 таблица).. 

 

Үлҽт базларының санитар-яклау зоналарыннан файдалану регламентлары 

№

 

п/п 

Зона 

исеме 

Кҥрсҽтелгҽн зонадан 

файдалану режимы 

Норматив 

документлар 
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1 

Сибирязв

енный ҥлҽт 

базы 

Санитар-саклау зоналарында 

нинди дҽ булса хуҗалык эшчҽнлеге 

(шул исҽптҽн торак, җҽмҽгать, 

сҽнҽгать һҽм авыл хуҗалыгы 

биналары һҽм корылмалары тҿзҥ, 

кҿтҥлеклҽр, сҿрҥлеклҽр, бакча, су 

басулар, грунтны кисеп алу һҽм 

кҥчерҥ белҽн бҽйле эшлҽр башкару) 

алып бару тыела. 

Биотермик чокырдан 1000 м 

ераклыкта торак, җҽмҽгать 

биналары, терлекчелек фермалары 

(комплекслар) урнаштыру тыела); 

СП 

3.1.7.2629-10 " 

Себер язвасын 

профилактикалау» 

(утв. Россия 

Федерациясе баш 

дҽҥлҽт санитар 

табибының 2010 

елның 13 маендагы 

56 номерлы 

карары)   

2 

Биотерми

к чокыр 

200 м. га якын ҥлҽт 

базларыннан мал-туар һҽм 

кҿтҥлеклҽр урнаштырырга ярамый; 

Автомобиль, тимер юллар, 

аларның категориясенҽ карап, ҥлҽт 

базларына 500-300 метрга якын 

килергҽ тиеш тҥгел. 

Биологик 

калдыкларны җыю, 

утильлҽштерҥ һҽм 

юк итҥнең 

ветеринария-

санитария 

кагыйдҽлҽре (утв. 

Россия 

Федерациясенең 

баш дҽҥлҽт 

ветеринария 

инспекторы 

04.12.1995 ел.) 
 

Зират. Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ 3 эшлҽп килүче һҽм 1 нче зират 

урнашкан. СанПиН 2.1.2882-11 нигезендҽ, зиратларның санитар-саклау зоналары, җирлҽү 

өчен билгелҽнгҽн биналар һҽм корылмалар территориялҽрендҽ, ҽлеге объектларга хезмҽт 

күрсҽтү белҽн бҽйле булмаган биналар һҽм корылмалар төзелеше җимерелми. 

Автомобильлҽрдҽ кадерле. СанПиН буенча 2.2.1/2.1.1.1200-03 автомобиль юлларыннан 

санитар үсеш һҽр конкрет очракта, natuvh тикшеренүлҽр һҽм үлчҽнгҽн факторлар (тавыш, 

вибрация, электромагнит кырлар һ.б.) таралу нигезендҽ билгелҽнгҽн. Авыл җирлеге 

территориясе буенча узучы автомобиль юллары өчен исҽп-хисап үткҽрелми. 

Автомобиль юлларының үсеш санитавларыннан файдалану режимы СанПиН билгелҽнҽ 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Тимер юллар. Коштаулы авыл җирлеге территориясе буенча Горький тимер юлының» 

Түбҽн Вязовые – цилиндра " участогы уза.  

Тимер юлларның санитар-саклау зоналарыннан файдалану мөмкинлеге күлҽме һҽм 

режимы «тимер юллар өчен җир бүлеп бирү нормасы һҽм кагыйдҽлҽре» 3.02.01-97 нче 

нигезендҽ, тимер юл талҽплҽре нигезендҽ, шҽһҽр һҽм поселокларның, кызыл линиядҽн алып 

ерак юлга кадҽр 100 м киңлектҽге санитар-сак зонасы торак төзелешеннҽн аерылырга 

тиеш. Тимер юлларны 4 метрдан да ким булмаган юл киселешендҽ урнаштырганда яки 

махсус тавыш саклау чараларын башкарганда, санитар-саклау зонасының киңлеге кимергҽ 

мөмкин, лҽкин 50 метрдан да ким булмаска тиеш. Санитар-саклау зонасының киңлеге 

бакчачылык участоклары чиклҽренҽ кадҽр 50 м га тигез кабул ителҽ. 
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 Санитар-сак зонасында, тимер юл полосы вакытында, автомобиль юлларын, 

транспорт корылмаларын һҽм корылмаларын, гаражларны, автомобиль стоянкаларын, 

линия электр тапшыруларын һҽм элемтҽлҽрне урнаштыру рөхсҽт ителҽ; санитар-сак 

зонасының кимендҽ 50% киңлеген яшел үсентелҽр алып торырга тиеш.  

3.2. Минималь расстановки нче инженерлык объектлары һҽм корылмалары 

Авыл җирлеге территориясе буенча авылара газ бүлү челтҽрлҽренең берничҽ тармагы, 

шулай ук ГРПШ сүтү уза. СП нигезендҽ 62.13330.2011."СНиП 42-01-2002.Исҽп-хисап 

территориясе буенча уза торган "газ бүлү газүткҽргечлҽреннҽн" 7 м. тҽшкил иткҽн бина 

һҽм корылма фундаментларына кадҽр минималь аерымлыклар билгелҽнҽ.  

СП буенча 42.13330.2016 " СНиП 2.07.01-89. Шҽһҽр төзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл 

җирлеклҽрен планлаштыру һҽм урнаштыру " дигҽн темага трансформацион 

подстанциялҽрдҽн торак йортлар һҽм иҗтимагый биналар тҽрҽзҽлҽренҽ кадҽр минималь 

ара 10 м күлҽмендҽ билгелҽнҽ. 

2.2. 3.3. газ бүлү челтҽрлҽре зоналарын саклау 

Газ бүлү челтҽрлҽрен саклау кагыйдҽлҽренең 7 пункты нигезендҽ (РТВ.  Коштаулы 

авыл җирлеге территориясе буенча үтҽ торган газ бүлү челтҽрлҽреннҽн 2 м күлҽмендҽ 

саклау зоналары билгелҽнҽ.  

Газ бүлү челтҽрлҽренең саклау зоналарында торак-коммуналь һҽм җитештерү өчен 

билгелҽнгҽн объектлар төзелеше соратып алынды. Җир кишҽрлеген бозу һҽм туфракның 0,3 

метр тирҽнлегенҽ эшкҽртелгҽн хуҗалык эшчҽнлеге газ бүлү челтҽрлҽренең эксплуатация 

оешмасының язмача рөхсҽте нигезендҽ башкарыла.  

2.3. 3.7. табигый чиклҽнгҽн зонасы 

Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ эрозия процессларына, су басуга һҽм су 

басуга дучар булган территориялҽр бүлеп бирелҽ.  

СНиП 22-02-2003"эрозион һҽм тау процессларына дучар булган территориялҽрне 

куллану регламентлары". яклавы-СНиП 2.06.15-85» территорияне су басудан һҽм су басудан 

инженерлык яклавы "  

 

2.9. 3.9. Аеруча саклана торган табигый территориялҽр 

Инде ҽйтеп ҥтелгҽнчҽ, авыл җирлеге территориясе буенча, региональ ҽһҽмияттҽге 

табигать һҽйкҽллҽренҽ караган Зҿя елгасы ага. Табигать һҽйкҽле территориясен куллану 

режимы 1995 елның 14 мартындагы 33-ФЗ номерлы «аеруча саклана торган табигый 

территориялҽр турында» гы Федераль закон, шулай ук Россия Федерациясенең Су кодексы 

нигезендҽ билгелҽнҽ.. 
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3. 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.  

КОШТАУЛЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ БЕЛҼН 

ТЕРРИТОРИЯНЕ ЭКОЛОГИК ТОТРЫКЛЫ ҤСТЕРҤНЕҢ ТҾП ЮНҼЛЕШЛҼРЕ 

БИЛГЕЛҼНДЕ, АЛАРНЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУ ҾЧЕН ТАБИГАТЬ САКЛАУ 

ЧАРАЛАРЫ ЭШЛҼНГҼН, АЛАР ҤЗ ЭЧЕНҼ АЛГАН: 

ХСУС ШАРТЛАРЫ БУЛГАН ЗОНАЛАР ОЕШТЫРУ; 

ЛАУ; 

ЛАУ ҺҼМ РАЦИОНАЛЬ КУЛЛАНУ; 

 

 ИТҤ СИСТЕМАСЫН ҤСТЕРҤ; 

ГЕН ЙҾКЛҼНЕШНЕ КИМЕТҤ БУЕНЧА ИНЖЕНЕР-

ТЕХНИК ЧАРАЛАР; 

АКЛАНУ; 

ГЫЙ-ЭКОЛОГИК КАРКАСЫН ФОРМАЛАШТЫРУ; 

ГАН ТАБИГЫЙ ТЕРРИТОРИЯЛҼРНЕ САКЛАУ; 

 САКЛАУ; 

-ЭКОЛОГИК ИМИНЛЕГЕН ТҼЭМИН ИТҤ. 

ГЕНЕРАЛЬ ПЛАН ЧАРАЛАРЫ ТАЛҼПЛҼР НИГЕЗЕНДҼ ЭШЛҼНГҼН:  

 ШҼҺҼР ТҾЗЕЛЕШЕ КОДЕКСЫ; 

 ҖИР КОДЕКСЫ; 

 СУ КОДЕКСЫ; 

 УРМАН КОДЕКСЫНЫҢ 200-ФЗ НОМЕРЛЫ 

04.12.2006 ЕЛДАГЫ; 

-ТИРҼ МОХИТНЕ САКЛАУ ТУРЫНДА " 2002 ЕЛНЫҢ 10 

ГЫЙНВАРЫНДАГЫ 7-ФЗ НОМЕРЛЫ ФЕДЕРАЛЬ ЗАКОН»; 

РГАН ТАБИГЫЙ ТЕРРИТОРИЯЛҼР ТУРЫНДА «1995 

ЕЛНЫҢ 14 МАРТЫНДАГЫ 33-ФЗ НОМЕРЛЫ ФЕДЕРАЛЬ ЗАКОН»; 

-ЭПИДЕМИОЛОГИК ИМИНЛЕГЕ ТУРЫНДА " 1999 

ЕЛНЫҢ 30 МАРТЫНДАГЫ 52-ФЗ НОМЕРЛЫ ФЕДЕРАЛЬ ЗАКОН»; 

ЛЕКЛҼРЕН БЕР КАТЕГОРИЯДҼН ИКЕНЧЕСЕНҼ 

КҤЧЕРҤ ТУРЫНДА " 172-ФЗ НОМЕРЛЫ ФЕДЕРАЛЬ ЗАКОН»; 

ЛАНУ КАЛДЫКЛАРЫ ТУРЫНДА " 1998 ЕЛНЫҢ 24 

ИЮНЕНДҼГЕ 89-ФЗ НОМЕРЛЫ ФЕДЕРАЛЬ ЗАКОН»; 

ЗА ТУРЫНДА «23.11.1995 №174-ФЗ ФЕДЕРАЛЬ 

ЗАКОН»; 

-02 «СУ БЕЛҼН ТҼЭМИН ИТҤ ЧЫГАНАКЛАРЫН ҺҼМ 

ЭЧҼРГҼ ЯРАКЛЫ СУҤТКҼРГЕЧЛҼРНЕ САНИТАР САКЛАУ ЗОНАЛАРЫ (ЗСО) »; 

 САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "САНИТАР-САКЛАУ ЗОНАЛАРЫ (СЗЗЗ) ҺҼМ 

ПРЕДПРИЯТИЕЛҼР, КОРЫЛМАЛАР ҺҼМ БАШКА ОБЪЕКТЛАРНЫҢ САНИТАР 

КЛАССИФИКАЦИЯСЕ"»; 

-01 «ҖИР АСТЫ СУЛАРЫН ПЫЧРАТУДАН САКЛАУГА 

ГИГИЕНИК ТАЛҼПЛҼР"»; 

НЕҢ БАШКА НОРМАТИВ-ХОКУКЫЙ АКТЛАРЫ. 

ГЕНЕРАЛЬ ПЛАН ЧАРАЛАРЫ, ШУЛАЙ УК, АПАС МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫНЫҢ ТЕРРИТОРИАЛЬ ПЛАНЛАШТЫРУ СХЕМАСЫ ҺҼМ ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҼЙЛҼНҼ-ТИРҼЛЕКНЕ САКЛАУ ҾЛКҼСЕНДҼГЕ 

РАСЛАНГАН ПРОГРАММАЛАРЫ ТҼКЪДИМНҼРЕН ИСҼПКҼ АЛАЛАР. 
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ГЕНЕРАЛЬ ПЛАН ТҼКЪДИМНҼРЕ УРМАН ФОНДЫ ҺҼМ РЕГИОНАЛЬ 

ҼҺҼМИЯТТҼГЕ МАХСУС САКЛАНЫЛА ТОРГАН ТАБИГАТЬ ТЕРРИТОРИЯЛҼРЕ 

ЧИКЛҼРЕН ҤЗГҼРТҤНЕ КҤЗДҼ ТОТМЫЙ.  

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕНДҼ КАПИТАЛЬ ТҾЗЕЛЕШ ОБЪЕКТЛАРЫН 

УРНАШТЫРУ, ПРОЕКТЛАУ, ТҾЗҤ, РЕКОНСТРУКЦИЯЛҼҤ, ЭКС-ПЛАТАЦИЯГҼ 

КЕРТҤ, ЭКСПЛУАТАЦИЯЛҼҤ, КОНСЕРВАЦИЯЛҼҤ ҺҼМ БЕТЕРҤ, ҖИТЕШТЕРҤ 

ОБЪЕКТЛАРЫНДА «ҼЙЛҼНҼ-ТИРҼ МОХИТНЕ САКЛАУ ТУРЫНДА»2002 ЕЛНЫҢ 

10 ГЫЙНВАРЫНДАГЫ 7-ФЗ НОМЕРЛЫ ФЕДЕРАЛЬ ЗАКОННЫҢ 28.1 СТАТЬЯСЫ 

ТАЛҼПЛҼРЕ НИГЕЗЕНДҼ, ҼЙЛҼНҼ-ТИРҼ МОХИТ ҾЛКҼСЕНДҼ ГАМҼЛДҼГЕ 

ЗАКОН НОРМАЛАРЫН ҺҼМ ТАЛҼПЛҼРЕН ҤТҼП, ГАМҼЛГҼ АШЫРЫЛЫРГА 

ТИЕШ.  

МОННАН ТЫШ, ОБЪЕКТЛАРНЫ ПРОЕКТЛАГАНДА, ТҾЗЕГҼНДҼ ҺҼМ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯЛҼГҼНДҼ ГОСТ Р 54964-2012 «ЯРАШЛЫЛЫКНЫ БҼЯЛҼҤ» 

КРИТЕРИЙЛАРЫН ҤТҼҤ ЗАРУР. КҤЧЕМСЕЗ МИЛЕК ОБЪЕКТЛАРЫНА ЭКОЛОГИК 

ТАЛҼПЛҼР». 

ГЕНЕРАЛЬ ПЛАН БЕЛҼН КОШТАУЛЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕНДҼ 

ТҤБҼНДҼГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУ КҤЗДҼ ТОТЫЛА:  

 БЕЛҼН ЧИКТҼШ; 

КАРАБОРНАШ АВЫЛЫНЫҢ КҾНЬЯК-КҾНБАТЫШЫНДАГЫ СУЭТЕМ 

БАШНЯСЫ; 

- КАРАТУН - ЧИРЕЕВО - КАРАБОРНАШ»ТҾБҼК ҼҺҼМИЯТЕНДҼГЕ 

ЮЛЛАР. 

ГАЗ ТУТЫРУ СТАНЦИЯСЕН ДҼВЕШ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БЕЛҼН ЧИКТҼ 

УРНАШТЫРУ ҺҼМ АНЫҢ ТИРҼСЕНДҼГЕ ТЕРРИТОРИЯНЕ АЛГА ТАБА ҤСТЕРҤ 

САНИТАР-САКЛАУ ЗОНАЛАРЫН БИЛГЕЛҼҤ ҺҼМ САНИТАР-САКЛАУ ЗОНАЛАРЫ 

ЧИКЛҼРЕНДҼ УРНАШКАН ҖИР КИШҼРЛЕКЛҼРЕН ФАЙДАЛАНУ КАГЫЙДҼЛҼРЕ 

ТАЛҼПЛҼРЕН ИСҼПКҼ АЛЫП БАШКАРЫЛЫРГА ТИЕШ. 3 МАРТ, 2018 ЕЛ, № 222 

РФ ХҾКҤМҼТЕ КАРАРЫ БЕЛҼН) ТИЕШЛЕ ФУНКЦИОНАЛЬ ЗОНАЛАРНЫ ҺҼМ 

ТЕРРИТОРИЯЛҼРДҼН МАХСУС ШАРТЛАР БУЛГАН ЗОНАЛАРНЫ БИЛГЕЛҼҤ 

МҾМКИНЛЕГЕН ЭШЛҼҤ ҾЛЕШЕНДҼ. 

«БУА - КАРАТУН - ЧИРЕЕВО - КАРАБОРНАШ» ТҾБҼК ҼҺҼМИЯТЕНДҼГЕ 

ЮЛНЫҢ САНИТАР АЕРМАСЫ АТМОСФЕРА ҺАВАСЫ ҺҼМ ФИЗИК 

ФАКТОРЛАРНЫҢ (ТАВЫШ, ВИБРАЦИЯ Һ. Б.) ТАРАЛУЫН ИСҼПЛҼҤ НИГЕЗЕНДҼ 

ПРОЕКТЛАУНЫҢ АЛДАГЫ СТАДИЯЛҼРЕНДҼ УРНАШТЫРЫЛАЧАК.  

ҼЙЛҼНҼ-ТИРҼ МОХИТНЕ ҺҼМ АНЫҢ КОМПОНЕНТЛАРЫН САКЛАУ, 

ТҼКЪДИМ ИТЕЛГҼН ОБЪЕКТЛАРНЫ ПРОЕКТЛАГАНДА ҺҼМ ТҾЗЕГҼНДҼ 

ХАЛЫКНЫҢ ЯШҼҤ ШАРТЛАРЫН УҢАЙЛЫ САКЛАУ МАКСАТЛАРЫНДА, 

ЙОГЫНТЫ ЧЫГАНАКЛАРЫНЫҢ САНИТАР-САКЛАУ ЗОНАЛАРЫН ОЕШТЫРУНЫ 

ДА КЕРТЕП, ТАБИГАТЬ САКЛАУ ҺҼМ САНИТАРИЯ-ГИГИЕНА ТАЛҼПЛҼРЕН 

ҤТҼҤ ЗАРУР. ҼЛЕГЕ ТАЛҼПЛҼРНЕ ҤТҼГҼНДҼ ПРОЕКТЛАНА ТОРГАН 

ОБЪЕКТЛАР ҼЙЛҼНҼ-ТИРҼ МОХИТКҼ ТИСКҼРЕ ЙОГЫНТЫ ЯСАМАЯЧАК ҺҼМ 

КОШТАУЛЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНДҼ ЯШҼҤЧЕЛҼРНЕҢ ЯШҼҤ ШАРТЛАРЫ ДА 

ТУДЫРЫЛАЧАК. ПРОЕКТЛАНА ТОРГАН ОБЪЕКТЛАРНЫҢ САНИТАР-САК 

ЗОНАЛАРЫ КҤЛҼМНҼРЕ 7 НЧЕ ТАБЛИЦАДА КҤРСҼТЕЛГҼН. 

3.1. 4.1. ОБЪЕКТЛАРНЫ ОПТИМАЛЬЛҼШТЕРҤ ҺҼМ ТЕРРИТОРИЯДҼН 

МАХСУС ШАРТЛЫ ЗОНАЛАРНЫ ОЕШТЫРУ БУЕНЧА ЧАРАЛАРЛАР  

КОШТАУЛЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАННАРЫ БЕЛҼН ЭКОЛОГИК 

ЧИКЛҼҤЛҼРНЕҢ ГАМҼЛДҼ БУЛУ ЗОНАЛАРЫНДА НИЗАГЛАРНЫ ХҼЛ ИТҤГҼ 

ЮНҼЛДЕРЕЛГҼН ЧАРАЛАРЛАР (15 НЧЕ ТАБЛИЦА) ЭШЛҼНДЕ. 

ИҢ ЗУР ТЕХНОГЕН ЙҾКЛҼНЕШНЕ КИЧЕРҼ ТОРГАН МҼЙДАННАРНЫ 

ҤЗГҼРТЕП КОРУ ҼЙЛҼНҼ-ТИРҼ МОХИТ КОМПОНЕНТЛАРЫНА ЙОГЫНТЫНЫ 

КИМЕТЕРГҼ ҺҼМ БУ ТЕРРИТОРИЯЛҼРНЕ ЭКОЛОГИК ЯКТАН 

ТЕРНҼКЛҼНДЕРЕРГҼ МҾМКИНЛЕК БИРҼЧҼК. 
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Җирлҽрнең аерым категориясенҽ территориялҽрне, ягъни гамҽлдҽге тҿзелешлҽрне 

саклау һҽм алга таба шҽһҽр тҿзелеше ҥсеше чиклҽҥлҽр зоналарын сакламау белҽн бҽйле 

мҽсьҽлҽлҽрне хҽл иткҽннҽн соң гына аерым шартлар булган зоналар бҥлеп бирелгҽн. 

Бирегҽ кертелгҽннҽр: 

1. Коштавы авылы территориялҽре, шулай ук агросҽнҽгать комплексы 

объектлары һҽм җирлҽре территориялҽре, ҥлҽт базларының санитар-саклау зоналарында 

урнашкан; 

2. зиратларның санитар-сак зонасында урнашкан Коштавы авылы 

территориялҽре; 

3. тимер юлның 50 метрлы санитар-сак зонасында урнашкан Килдураз тимер 

юл станциясенең тимер юл бистҽсе территориялҽре (санитар-саклау зонасы кҥлҽмен 100 м 

дан 50 м га кадҽр киметҥне исҽпкҽ алып, ОСН 3.02.01-97 һҽм СП 42.13330.2016); 

4. җир ҿсте су объектларының яр буйларында урнашкан тҿзелеш. 

1. Ҥлҽт базларының санитар-яклау зоналарында объектлар урнашуга бҽйле рҽвештҽ, 

3 карар варианты тҽкъдим ителҽ:  

 скот ҥлҽт базларының санитар-яклау зонасы кҥлҽмен киметҥ буенча чаралар ҥткҽрҥ; 

 би биотермик чокырны бетерҥ; 

-саклау зонасында урнашкан ҥлҽт базының яңадан ҥзгҽртеп корылуы.  

РФ Роспотребнадзор хаты нигезендҽ 0100/4973-06-31 3.05.2006 ел, ҥлҽт базларының 

санитар-саклау зонасы кҥлҽмен киметҥ буенча карар кабул итҥ РФ Баш дҽҥлҽт санитар 

табибы яки аның урынбасары тарафыннан инженер-техник чаралар комплексын, 

туфракны һҽм грунт суларын лаборатор тикшеренҥлҽр ҥткҽргҽннҽн соң һҽм алга таба 

санитар-саклау зоналары кҥлҽмен киметҥне нигезлҽҥ буенча проект эшлҽп чыгарганнан 

соң мҿмкин.  

Зыянсыз ҥлҽт базларын бетерҥ буенча чаралар Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2017 елның 6 маендагы 263 номерлы карары белҽн расланган тҽртиптҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

2. Коштавы авылы зиратларының санитар-саклау зонасында урнашкан торак 

тҿзелеше физик тузганлык белҽн ҥзгҽртеп коруга тҽкъдим ителҽ. 

3. Торак территориялҽр буенда уза торган тимер юл ҿчен Генераль план чаралары 

нигезендҽ, санитар-сак зонасы кҥлҽмен ике тапкыр киметергҽ мҿмкинлек бирҥче тавыш 

саклау чараларын ҥткҽрҥ тҽкъдим ителҽ. Ҽмма, ҽлеге чаралар ҥткҽргҽннҽн соң, тимер 

юлның 50 м дан гыйбарҽт санитар-сак зонасында ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит сыйфатының 

нормалаштырыла торган кҥрсҽткечлҽре булган объектлар калачак. Кҥрсҽтелгҽн 

территориялҽрне 3.02.01-97 нче нигез талҽплҽренҽ туры китерергҽ кирҽк. 

4. Кҥрсҽтелгҽнчҽ, авыл җирлеге ҿчен ҿске су объектларының яр буйларын тҿзҥ 

мҽсьҽлҽлҽре актуаль. Мондый территориялҽр чиклҽрендҽ, Россия Федерациясенең су һҽм 

Җир кодекслары нигезендҽ, гражданнарның су объектларына керҥен тҽэмин итҽргҽ кирҽк. 

Уңайлы ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне, шулай ук халыкның яшҽҥ шартларын тҽэмин итҥ 

максатларында, гамҽлдҽге законнар белҽн расланган тҽртиптҽ территориялҽрдҽн 

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 Коштавы авыл җирлегенең генераль 

планы белҽн санитар-саклау зоналарында яшҽҥче халык ҿчен социаль юнҽлешле чаралар 

ҥткҽрҥ кирҽклеге кҥздҽ тотыла: 

 

-икътисадый һҽм торак компенсациялҽре; 

тикшерҥе; 

-Экологик тернҽклҽндерҥ; 

-тирҽлекнең пычрануын кҥзҽтҥ. 

3.2. 4.2. Атмосфера һавасын саклау буенча чаралар 
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Архитектура-планлаштыру чаралары ҥз эченҽ: 

шулай ук экологик һҽм санитар-гигиена талҽплҽрен исҽпкҽ алып, урнаштыру; 

 объектларының санитар-саклау зоналары территориялҽрен яшеллҽндерҥ, 

агач-куакларның газ тотрыклы токымнары белҽн яшеллҽндерҥ (Чҽнечкеле чыршы, ак 

акция, татар майлылыгы, пенсильван ҿрҽне, кизильник искиткеч һ.б.) 

Инженер-техник чаралар кҥздҽ тота: 

 автотранспортных автотранспорт чараларын тҿтен газларындагы пычраткыч 

матдҽлҽр микъдарын җайга салучы» Евро-5 " экологик стандартына туры китерҥ; 

чаралары булып торган ягулыкны экономиялҽҥ чараларын ҥткҽрҥ – янгынның икътисадый 

ысулларын гамҽлгҽ кертҥ; җылылык югалтуларын киметҥ; ягулык чыгымын оештыруны 

һҽм исҽпкҽ алу системасын яхшырту; 

 традиционные традицион ягулык тҿрлҽрен кулланучы автотранспорттан 

ташлауларны чистарту ҿчен катализаторлар һҽм нейтрализаторлар кертҥ;  

(шул исҽптҽн аз тузанлы юл катламнарын куллану), транспорт агымы хҽрҽкҽтен 

оптимальлҽштерҥ һҽм атмосфера һавасына пычраткыч матдҽлҽр чыгаруны киметҥ 

максатларында. 

Оештыру-административ чараларны ҥз эченҽ ала: 

ҥткҽрҥ; 

 

тутыру 

станциясе ҿчен санитар-саклау зонасы оештыруны 300 м кҥлҽмендҽ; 

һавасы пычрану дҽрҽҗҽсен һҽм физик йогынтыларны исҽп-хисапларны гамҽлдҽге урында 

урнаштыру мҿмкинлеген нигезлҽҥ максатларында уздыру; 

региональ яки муниципальара ҽһҽмияттҽге «Буа - Каратун - Чиреево - Караборнашо» 

юлларының санитар ҿзеклеклҽрен билгелҽҥ һҽм оештыру, исҽп-хисап һҽм натур ҥлчҽҥлҽр 

нигезендҽ. 

Коштаулы авыл җирлегенең һава бассейнын саклау буенча чаралар ҥткҽрҥ халыкның 

яшҽҥ һҽм ял итҥ ҿчен уңайлы шартлар тудыруга, шулай ук экологик чиста 

территориялҽрдҽ авыл хуҗалыгы эшчҽнлеген алып баруга ярдҽм итҽчҽк.3.3. 4.3. 

Җир ҿсте һҽм җир асты суларын саклау буенча чаралар 

Су объектларын интенсив куллану нҽтиҗҽсендҽ су сыйфаты начарлану гына тҥгел, 

су балансының состав ҿлешлҽренең чагыштырмасы, сулыкларның һҽм сулыкларның 

гидрологик режимы да ҥзгҽрҽ. 

Шуның белҽн бҽйле рҽвештҽ Коштавы авыл җирлегенең генераль планы белҽн җир 

ҿсте һҽм җир асты суларын саклау буенча архитектура-планлаштыру, инженер-техник һҽм 

оештыру-административ чаралар комплексын ҥткҽрҥ тҽкъдим ителҽ. 

Архитектура-планлаштыру чаралары су объектларын һҽм аларның яр буе зоналарын 

тҿзеклҽндерҥ, табигый комплекс системасы элементлары буларак, шулай ук яр буе 

зоналарын яшеллҽндерҥне ҥз эченҽ ала. 

Су ресурсларын саклау һҽм алардан рациональ файдалану буенча инженер-техник 

чараларны ҥз эченҽ ала: 

ҽренҽ туры китереп, су объектларын 

пычратудан, чҥплҽнҥдҽн һҽм тарланудан саклауны гарантияли торган тҿзелҽ, 

урнаштырыла һҽм торгызыла торган корылмалар белҽн тҽэмин итҥ; 

 Караборнаш авылының кҿньяк-кҿнбатышында чишмҽ суларын эксплуатациялҽҥ һҽм 

су белҽн тҽэмин ителешне арттыру максатларында суэтем башнясы урнаштыру; 

модернизациялҽҥ; 
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 питьев эчҽр су белҽн тҽэмин итҥ сыйфатына, шул исҽптҽн технологик алымнарны 

кулланып, тҿзҽтмҽлҽр кертҥ; 

 

 канализация челтҽрлҽренең су белҽн тҽэмин ителешенең процентын суҥткҽргечлҽр 

белҽн тҽэмин итҥ дҽрҽҗҽсенҽ җиткерҥ; 

 подземных җир асты сулары запасларын ачыклау буенча геологик разведка эшлҽрен 

ҥткҽрҥ; 

 поверх ҿске агынтыны оештыру; 

канализация белҽн тҽэмин итҥ (ҿстҽмҽ су объектларының су саклау зоналарында 

урнашкан торак тҿзелешлҽренең беренчел канализациясен дҽ кертеп); 

 су хҽзерлҽҥнең заманча методларын һҽм агып җыела торган суларны чистарту, 

явым-тҿшемнҽрне зарарсызландыру һҽм утилизациялҽҥнең алдынгы технологиялҽрен 

кертҥ; 

елга юлларын чистарту. 

Оештыру-административ чаралар сыйфатында тҥбҽндҽге чаралар ҥткҽрҥ тҽкъдим 

ителҽ: 

сулыклар белҽн шҿгыльлҽнҥче җир кишҽрлеклҽрен формалаштыру, ызанлау, кадастр 

исҽбенҽ кую һҽм дҽҥлҽт су реестрына кертҥ буенча эшлҽр ҥткҽрҥ; 

 подземных җир асты суларын чыгару максатында җир асты байлыкларыннан 

файдалану хокукына лицензия рҽсмилҽштерҥ; 

 

 питьев эчҽр су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларының икенче һҽм ҿченче пояслары 

чиклҽренең исҽп-хисапларын ҥткҽрҥ; 

калдыкларны ташлауны тыю; 

комплексы предприятиелҽре ҿчен җир асты суларының ресурс базасын ҿйрҽнҥ һҽм яңадан 

торгызу буенча эзлҽҥ-бҽялҽҥ эшлҽрен оештыру; 

сыйфатының гигиена талҽплҽренҽ туры килмҽвен ачыклаганда скважиналар тампонажы; 

 Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 10.01.2009 ел, №17 карары белҽн расланган» 

җирлектҽ су саклау зоналары һҽм су объектларының яр буе саклау полосалары чиклҽрен 

билгелҽҥ Кагыйдҽлҽре " нигезендҽ Су саклау зоналары һҽм яр буе саклау полосалары 

чиклҽрен билгелҽҥ;  

атарстан Республикасы территориясендҽ урнашкан Зҿя елгасының су 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 полосаларын 

махсус мҽгълҥмат билгелҽре белҽн беркетҥ; 

милек объектларын, җир ҿсте су объектларының яр буе саклау полосаларын һҽм эчҽ 

торган су чыганакларын санитар саклау зоналарында файдалануның махсус хокукый 

режимын ҥтҽҥ; 

итҥ, су объектларына юынты суларның зарарлы йогынтысын булдырмау; 

чараларын һҽм су 

объектларын саклау чараларын тормышка ашыру. 

3.4. 4.4. Җир фондын саклау һҽм территорияне инженерлык яклавы буенча 

чаралар 

Коштаулы авыл җирлегенең җир фондын саклау һҽм территорияне инженерлык 

яклавы ҿлкҽсендҽ тҽкъдим ителҽ: 
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 яңгыр, кар суларының һҽм җиллҽрнең туфрак җимереклеген киметҥгҽ юнҽлтелгҽн 

эрозиягҽ каршы чараларны ҥткҽрҥ; 

 

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; 

коммуникациялҽрен тҿзҥ эшлҽрен җентеклҽп башкару һҽм авария хҽлендҽге юынуларны 

булдырмау максаты белҽн аларны дҿрес эксплуатациялҽҥ һ. б.)); 

  

кҿнкҥреш калдыклары чҥплеклҽрен рекультивациялҽҥ һҽм аларның 

территориялҽрен яшеллҽндерҥ; 

 

терлеклҽрнең җҽйге лагеренең бер ҿлешен ҿлешчҽ рекультивациялҽҥ һҽм яшеллҽндерҥ; 

 

тутыру станциясе тҿзегҽндҽ); 

 җирлҽрне тикшерҥ һҽм агрохимик ти  

 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; 

 

-информ" мҽгълҥмат агентлыгы материаллары буенча 

Оештыру-административ чаралар сыйфатында проектлана торган тҿзелешнең эш 

проектларын эшлҽҥ стадиясендҽ, һҽр конкрет очракта, мҽйданчыкларның геологик-

литологик тҿзелешен ачыклау максатыннан, комплекслы инженерлык эзлҽнҥлҽре ҥткҽрҥ 

тҽкъдим ителҽ. 

Инженерлык эзлҽнҥлҽре Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «капиталь тҿзелеш 

объектларын проект документларын ҽзерлҽҥ, тҿзҥ, реконструкциялҽҥ ҿчен инженерлык 

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. 

3.5. 4.5. Калдыклар белҽн эш итҥ системасын ҥстерҥ чаралары  

Коштаулы авыл җирлеге территориясенең каты коммуналь калдыклар белҽн 

пычрануын киметҥ максатларында, ҥз эченҽ алган оештыру-административ чаралар 

ҥткҽрҥ тҽкъдим ителҽ: 

 свалок территорияне рекультивациялҽҥ белҽн каты кҿнкҥреш калдыклары 

чҥплеклҽрен ябу; 

-Бураш авыл җирлегендҽ чҥп-чар тҿяҥ станциясе аша барлыкка килгҽн каты 

коммуналь калдыкларны кҥмҥ һҽм утильлҽштерҥ.Апас муниципаль районындагы 

муниципальара полигонга (калдыклар белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽ территориаль схема 

нигезендҽ, шул исҽптҽн каты коммуналь калдыклар белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽ Татарстан 

Республикасы (утв. (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 13.03.2018 ел, № 

149 карары белҽн кертелгҽн). Югары Ослан муниципаль районында каты коммуналь 

калдыклар полигонын файдалануга тапшырганчы, авыл җирлеге территориясеннҽн каты 

коммуналь калдыклар Чҥри-Бураш авыл җирлегендҽ полигонга чыгарылачак, шҽһҽр 

тибындагы поселоктан 600 метр ераклыкта.Апас;  

ориялҽреннҽн һҽм җирлек предприятиелҽреннҽн каты 

коммуналь калдыкларны җыю, чыгару белҽн идарҽ итҥ һҽм оештыру системасын кертҥ; 
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лампаларны) җыю системасын оештыру); 

еш чҥп-чарын изоляциялҽҥ катламын тутыру ҿчен каты 

кҿнкҥреш калдыклары полигонына бетерҥ; 

-даими санитар чистарту; 

 дифференци чҥп-чарны дифференциациялҽнгҽн җыю һҽм бетерҥне оештыру; 

йнерлар һҽм чҥп-чар 

машиналары белҽн тулысынча тҽэмин итҥ. 

Камиллҽшмҽгҽн чҥплеклҽрне рекультивациялҽҥ ҥз эченҽ алган зур ҽзерлек эшлҽрен 

башкаруны талҽп итҽ: 

геологик, туфрак, радиометрик тикшеренҥлҽр һ. б. ш.) ҥткҽрҥ.); 

 калдыкларны утильлҽштерҥ, фильтратны консервациялҽҥ, Биогаз куллану, экраннар 

урнаштыру мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҥ. 

Шуның белҽн бҽйле рҽвештҽ юкка чыгарыла торган чҥплекне рекультивациялҽҥ 

проектын эшлҽргҽ һҽм, гидрогеологик, геологик һҽм башка урнашу урыннарының 

характеристикаларын исҽпкҽ алып, җентекле чаралар тҽкъдим итҽргҽ кирҽк. 

Каты кҿнкҥреш калдыклары полигоннарын проектлау, эксплуатациялҽҥ һҽм 

рекультивациялҽҥ буенча инструкция нигезендҽ калдыкларны кҥмҥ объектларын 

рекультивациялҽҥ чҥплеклҽрне стабильлҽштерҥ тҽмамланганнан соң гына башкарылырга 

мҿмкин, чҿнки чҥплек газы, токсик фильтрат җыелу нҽтиҗҽсендҽ җимереклеклҽр килеп 

чыгу ихтималы бар. Моннан тыш, ҿелгҽн грунтларның газлары белҽн токсикологик 

агулануы да булырга мҿмкин 

3.7. 4.7. Табигый-экологик каркас системасын формалаштыру 

Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ табигый-экологик каркас 

системасын формалаштыру, аның ҿзлексез булуын тҽэмин итҥ, яшеллҽндерҥ 

объектларының территориаль һҽм сыйфатлы ҥсешен тҽэмин итҥ тҽкъдим ителҽ. 

Авыл җирлегенең генераль планы белҽн сҿрҥлек җирлҽре белҽн уратылган 

торак пунктлар тирҽсендҽ урман-болын пояслары оештыру киңҽш ителҽ.  

Урман-болын пояслары һаваны тузаннан чистартуга, газ рҽвешендҽге 

токсикантлардан арынуга, тавыш дҽрҽҗҽсен киметҥгҽ, эшкҽртелгҽн кырларны 

химиялҽштерҥ чараларының йогынтысын киметҥгҽ дҽ ярдҽм итҽ, шулай ук җил 

режимын ҥзгҽртҥдҽ, микроклиматта, кар суларын кҿйлҽҥдҽ һҽм чистартуда, ҿслек 

агымын эчке горизонтка кҥчерҥдҽ, территориянең дымлылыгын ҥзгҽртҥдҽ, 

сулыкларның эвтрофикациялҽнҥен булдырмауда, туфракның механик җимерелҥенҽ 

каршы торуда гаять зур роль уйный.  

Урман-болын поясларын оештыру авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге 

җирлҽрнең башка категориялҽрендҽге категориялҽрен ҥзгҽртҥне талҽп итми. 

Шулай ук махсус билгелҽнештҽге яшеллҽндерҥне оештыру да тҽкъдим 

ителҽ. Коштув авыл җирлеге территориялҽренең яшеллҽндерелгҽн проект 

мҽйданнары турында белешмҽлҽр генераль планны раслау буенча материалларның 

«техник-икътисадый кҥрсҽткечлҽр» бҥлегендҽ китерелгҽн. 

Шулай итеп, Коштаулы авыл җирлегенең яшеллҽндерелгҽн 

территориялҽренең мҽйданы 294,34 гектарга җитҽчҽк (11,05%).   

Ҽлеге чаралар экологик куркынычсызлыкка ирешҥгҽ һҽм җирлекнең 

инвестицион 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 булдыру тҽкъдим ителҽ. 

3.8. 4.8. Хайваннар дҿньясын саклау буенча чаралар 

Торак пунктларны, предприятиелҽрне, корылмаларны һҽм башка 

объектларны урнаштырганда, Хайваннар дҿньясын саклау ҿлкҽсендҽ норматив-
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хокукый актлар талҽплҽренҽ туры китереп, хайваннар дҿньясы объектларының 

яшҽҥ тирҽлеген һҽм аларның яшҽҥ шартларын, ҥрчҥ, басу, ял итҥ һҽм миграция 

юлларын саклау, шулай ук территория һҽм акваториялҽрнең саклау 

участокларының кагылгысызлыгын тҽэмин итҥ буенча чаралар каралырга тиеш. 

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.; 

-куак ҥсемлеклҽреннҽн торба ҥткҽргечлҽре 

буенда элемтҽ һҽм электр ҥткҽргеч линиялҽре астында юлны чистарту. 

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. 

Региональ яки муниципальара ҽһҽмияткҽ ия булган «Буа - Каратун - чирек - 

Караборнаш» юлын тҿзегҽндҽ, җитештерҥ процессларын башкарганда, шулай ук 

транспорт магистральлҽрен, труба ҥткҽргечлҽрен, элемтҽ һҽм электр ҥткҽргеч 

линиялҽрен эксплуатациялҽгҽндҽ, хайваннар дҿньясы объектларының ҥлҥен 

булдырмау буенча, РФ Хҿкҥмҽтенең 13.08.1996 ел, № 997 карары белҽн расланган 

талҽплҽрне ҥтҽҥ һҽм Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча 

Дҽҥлҽт комитеты белҽн юллар тҿзҥнең проект документларын килештерҥ зарур. 

Автомобиль юлларын тҿзегҽндҽ проектлау буенча алдагы стадиялҽрдҽ кыргый 

хайваннарны тоткарлыксыз ҥтҥ ҿчен автоюл астына кҥчҥ җайланмаларын булдыру 

талҽп ителҽ. 

3.9. 4.9. Аеруча саклана торган табигый территориялҽрне саклау буенча 

чаралар 

Билгелҽп ҥтелгҽнчҽ, Коштаулы авыл җирлеге территориясендҽ аеруча 

саклана торган табигый территориялҽргҽ тискҽре йогынты ясый ала торган 

объектларны урнаштыру каралмаган.  

Коштаулы авыл җирлегендҽ аеруча саклана торган табигый 

территориялҽрне тискҽре антропоген йогынтыдан саклау максатыннан, тҥбҽндҽге 

чаралар ҥткҽрергҽ кирҽк: 

кертҥ һҽм аннан соң актуаль мҽгълҥматларны кҥчемсез милек дҽҥлҽт кадастрына 

кертҥ; 

саклау режимнарын ҥтҽҥ»; 

тҿрлелеген саклау. 

Зҿя елгасы аша кҥпер салынган очракта, табигать һҽйкҽле булып торучы 

кҥпер кирҽк:  

комитетының 2018 елның 7 июнендҽге 146-од номерлы боерыгы нигезендҽ 

тҿзелешкҽ рҿхсҽт алу; 
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дҽҥлҽти экологик экспертиза ҥткҽрҥ. 

Аеруча саклана торган табигый территориялҽр чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашыру 

кҥздҽ тотылган телҽсҽ нинди эшчҽнлек Проект документларына дҽҥлҽт экологик 

экспертизасының уңай бҽялҽмҽсен алганнан соң гына рҿхсҽт ителҽ. 

3.10. 4.10. Халыкның медик-экологик иминлеген тҽэмин итҥ 

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; 

-тирҽ мохит торышына экологик мониторинг системасын оештыру; 

һҽм чистарту; 

уенча чаралар 

комплексы; 

-даими санитар чистарту; 

-экологик каркас оештыру.  
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18. КУШЫМТА 1 

Коштаулы авыл җирлегендҽ 

Тормышка ашыру өчен тҽкъдим ителҽ торган чаралар исемлеге  

 

 Объектың исеме 
Вид 

мероприятия 

Тҿзелеш чираты 
искҽ

рмҽ 
1 чират 

Исҽплҽнгҽн 

чорга 

Биотермик чокырның 

санитар-яклау зонасын 

киметҥ (бетерҥ) буенча 

чаралар ҥткҽрҥ 

инженер-техник 

чара 

мероприятие 

+ 

  

Себер язвасы ҥлҽт базының 

санитар-яклау зонасын 

киметҥ буенча чаралар 

комплексын ҥткҽрҥ 

инженер

-техник чара 

мероприятие 
+ 

  

Алга таба территорияне 

рекультивациялҽҥ белҽн каты 

кҿнкҥреш калдыклары 

чҥплеклҽрен бетерҥ 

инженер

-техник чара 

мероприятие 
+ 

  

«Свияга» АХП ҖЧҖ 

терлеклҽрнең җҽйге лагере, 

Зҿя елгасының яр буе 

саклау полосасында урнашу 

сҽбҽпле, рекультивациялҽҥ 

инженер

-техник чара 

мероприятие + 

  

Газ тутыру 

станциясен тҿзҥ һҽм аның 

санитар-саклау зонасын 

оештыру-300 м 

Яңа тҿзелеш, 

оештыру чарасы 
+ 

  

Килдураз тимер юл 

станциясенең торак 

территориялҽре аша уза 

торган» Нижние Вязовые - 

Чынлы " тимер юлы 

киселешендҽ тавыш саклау 

чаралары ҥткҽрҥ 

оештыру 

чарасы 

+ 

  

Коштаулы авылы 

зиратларының санитар-

саклау зоналарында 

урнашкан торак тҿзелешен 

ҥзгҽртеп кору  

оештыру 

чарасы 

 

 

Физик тузу 

Яшеллҽндерҥ 

системасын оештыру 

оештыру 

чарасы 
+ 
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