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ПРОЕКТНЫҢ СОСТАВЫ 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Иске Йомралы авыл 
җирлегенең генераль планы составында эшлҽнде: 

 
Раслана торган ҿлеш 
 
Текст материаллары: 

 

 № к/п Атамасы Том 

1 Территориаль планлаштыру турында нигезлҽмҽлҽр 1 

 
График материаллар: 

 

бит№ Атамасы Том Колач 

1 Җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру картасы 2 1:10 000 

2 Җирлекнең функциональ зоналары картасы 2 1:10 000 

3 Торак пунктлар чиклҽре картасы 2 1:10 000 

 
кушымта 
 

 № к/п Атамасы Том 

1 Торак пунктлар чиклҽре турында мҽгълҥмат ‒ 

 
Генераль планны нигезлҽҥ буенча материаллар 
 
Текст материаллары: 

 

 № к/п Атамасы Том 

1 Аңлатма 3 

 
График материаллар: 

 

бит№ Атамасы Том Колач 

1 Җирлек территориясен заманча куллану картасы 4 1:10 000 

2 
Территориядҽн файдалануның аерым шартлары булган 
зоналар чиклҽре картасы (хҽзерге хҽле) 

4 1:10 000 

3 
Территориядҽн файдалануның аерым шартлары булган 
зоналар чиклҽре картасы (проект тҽкъдиме) 

4 1:10 000 
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1. КЕРЕШ 

Проектның заказчысы-Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Иске 
Йомралы авыл җирлеге башкарма комитеты. 

Проектны эшлҽҥче - «Максима»җаваплылыгы чиклҽнгҽн җҽмгыяте. 
Проект 2040 елга кадҽр исҽплҽнгҽн вакытка ҽзерлҽнгҽн, тормышка ашыру 

этаплары билгелҽнмҽгҽн. 
 
1.1. Генераль планның максатлары һҽм бурычлары 

 
Генераль планны эшлҽҥнең тҿп максатлары булып тора: 
- җирлекнең шҽһҽр тҿзелеше ҥсешен тҽэмин итҥ һҽм юнҽлешен билгелҽҥ‒; 
‒ авыл җирлеген җирле дҽрҽҗҽдҽге шҽһҽр тҿзелеше документлары белҽн тҽэмин 

итҥ. 
 
Проектның бурычларына тҥбҽндҽгелҽр керҽ: 
‒ авыл җирлеге территориясен комплекслы бҽялҽҥ; 
‒ торак пунктларның чиклҽрен билгелҽҥ; 
- җирлек территориясен функциональ зоналаштыру, функциональ зоналарның 

параметрларын билгелҽҥ; 
‒ мҿмкин булган торак тҿзелеше ҿчен территориялҽрне билгелҽҥ; 
- транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ; 
- халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿлкҽсен ҥстерҥ. 
 
Генераль планның проект карарлары Иске Йомралы авыл җирлеге һҽм Апас 

муниципаль районының социаль-икътисади ҥсеш планнарын формалаштыру яки тҿзҽтҥ, 
җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽрен ҽзерлҽҥ, территорияне планлаштыру ҿчен 
нигез булып тора. 
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2. ТЕРРИТОРИАЛЬ ПЛАНЛАШТЫРУ ТУРЫНДА НИГЕЗЛҼМҼЛҼР  

2.1. Җирле ҽһҽмияттҽге, муниципаль районның җирле ҽһҽмияттҽге, региональ 
ҽһҽмияттҽге, федераль ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен планлаштырылган 
тҿрлҽр, билгелҽҥ һҽм атамалары, аларның тҿп характеристикалары һҽм урнашу урыны 
турында белешмҽлҽр 

Таблица 1 

 
Карт
адаг
ы № 

Тҿре 
Билгелҽҥ һҽм 

исеме 

Тҿп 
характеристикал

ары 
Урнашкан урыны 

Функциональ-
зона 

Җирлекнең җирле ҽһҽмияттҽге объектлары 

1 
Спорт 
объекты 

Спорт залы 
проект егҽрлеге-
288 кв. м идҽн 
мҽйданы 

Иске Йомралы 
авылы 

кҥп 
функцияле-
милли 
иҗтимагый-
эшлекле 

2 
Сҽҥдҽ 
объекты 

Сҽҥдҽ 
предприятиесе 

проект куҽте- 40 
кв. м сҽҥдҽ 
мҽйданы 

Татар Пҥчинкҽсе 
авылы 

кҥп 
функцияле-
милли 
иҗтимагый-
эшлекле 

Муниципаль районның җирле ҽһҽмияттҽге объектлары 

3 
Мҽгариф 
объекты 

Ҿстҽмҽ белем 
бирҥ 
учреждениесе 

проект егҽрлеге-
50 урын 

Иске Йомралы 
авылы 

кҥп 
функцияле-
милли 
иҗтимагый-
эшлекле 

4 
Транспорт 
инфраструкту
расы объекты 

Апас – Тҽтеш «–
Карабай – Татар 
Пҥчинкҽсе 
автомобиль 
юлы» 

ҿслеге-
асфальтобетон; 
категория-IV; 
озынлыгы-3431 м 

Иске Йомралы 
авыл җирлеге 

транспорт 
инфраструкту
расы 

5 
Транспорт 
инфраструкту
расы объекты 

«Апас – Тҽтеш» 
– Карабай –
«Татар 
Пҥчинкҽсе» 
автомобиль 
юлында Ҥлҽмҽ 
елгасы аша 
кҥпер кичҥе 
автомобиль 
юлы аша чыгу 
урыны 

– 
Иске Йомралы 
авыл җирлеге 

транспорт 
инфраструкту
расы 

Тҿбҽк (республика) ҽһҽмиятендҽге объектлар 

Объектларны урнаштыру планлаштырылмый 

Федераль ҽһҽмияттҽге объектлар 

Объектларны урнаштыру планлаштырылмый 
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2.2. Функциональ зоналар 
Таблица 2 

Зона исеме 
Зонаның функциональ 

билгелҽнеше 
Зона 

параметрлары 

Җир 
кишҽрлеклҽрен 

зонада 
куллануның 

мҿмкин булган 
тҿрлҽре 

кодлары * 

Индивидуаль торак 
йортлар тҿзҥ зонасы 

- шҽхси торак тҿзелеше; 
- аз булган һҽм торак тҿзелеше 
территориясендҽ урнашкан 
социаль, иҗтимагый һҽм 
эшлекле билгелҽнештҽге 
объектлар, инженерлык 
инфраструктурасы 

тҿп тҿзелеш 
катларының иң 
чик саны: 3 
(мансардны да 
кертеп); тҿзелеш 
коэффициенты: 
0,3 

2.1; 2.2; 2.3; 
2.7; 2.7.1; 12.0 

Кҥп функцияле 
иҗтимагый-эшлекле 
зона 

мҽдҽният, мҽгариф, спорт, 
сҽламҽтлек саклау, социаль 
тҽэмин итҥ, сҽҥдҽ, җҽмҽгать 
туклануы, кҿнкҥреш һҽм 
кунакханҽ хезмҽте кҥрсҽтҥ 
объектлары; административ, 
фҽнни-тикшеренҥ 
учреждениелҽре; гыйбадҽт 
биналары 

тҿп тҿзелеш 
катларының иң 
чик саны: 5 
(мансардны да 
кертеп); тҿп 
корылманың иң 
чик биеклеге: 20 
м; тҿзелеш 
коэффициенты: 
1гҽ кадҽр 

2.7; 2.7.1; 3.0; 
4.0; 5.1; 12.0- 
12.1 

Гражданнарның 
коммерциягҽ 
карамаган 
бакчачылык һҽм 
яшелчҽчелек 
берлҽшмҽлҽре 
зонасы 

- бакча; 
- бакчалар 

тҿп тҿзелеш 
катларының иң 
чик саны: 3 
(мансардны да 
кертеп); тҿп 
корылманың иң 
чик биеклеге: 10 
м 

2.7.1; 13.0; 
13.1-13.2 

Рекреацион 
билгелҽнеш зонасы 

- ял базалары һҽм йортлары; 
- балалар лагерьлары; 
- яхт-клублар, кҿймҽ 
станциялҽре 
- спорт җиһазларын прокатка 
бирҥ базалары 
- спорт базалары; 
- физкультура-сҽламҽтлҽндерҥ 
объектлары; 
- туризм объектлары 

билгелҽнми 5.0; 9.0-9.3 

Авыл хуҗалыгы 
предприятиелҽренең 
һҽм авыл хуҗалыгын 
тҽэмин итҥ 
объектларының 
җитештерҥ зонасы 

- куркынычлылык буенча IV һҽм 
V класслы авыл хуҗалыгы 
җитештерҥе объектлары; 
- санитар-саклау зонасы 
проектын ҽзерлҽгҽндҽ һҽм 
ҽзерлҽгҽндҽ алдынгы 
технологик чишелешлҽрне 
куллану шарты белҽн башка 
дҽрҽҗҽдҽге авыл хуҗалыгы 

тҿзелеш 
коэффициенты: 
0,8 кадҽр 

1.7-1.18 



 

 
9 

җитештерҥе объектлары 

- авыл хуҗалыгын тҽэмин итҥ 
объектлары 

тҿзелеш 
коэффициенты: 
0,6 га кадҽр 

Инженерлык 
инфраструктурасы 
һҽм коммуналь 
хезмҽт кҥрсҽтҥ 
зонасы 

- торак пунктларның электр, газ, 
җылылык, су белҽн тҽэмин итҥ, 
ташландык суларны агызу 
объектлары; 
- антенна-мачта корылмалары, 
элемтҽ объектлары; 
- гидротехник корылмалар; 
- магистраль торбаҥткҽргечтҽге 
объектлар; 
- янгын куркынычсызлыгын 
тҽэмин итҥ объектлары; 
- чҥп эшкҽртҥ предприятиелҽре; 
- кар саклау һҽм эшкҽртҥ 
объектлары 

билгелҽнми 
3.1; 3.9.1; 6.7- 
6.8; 7.5; 11.3; 
12.2 

Транспорт 
инфраструктурасы 
зонасы 

- каты ҿслекле автомобиль 
юллары; 
- вокзаллар, автомобиль 
транспорты станциялҽре; 
- автомобиль заправка 
станциялҽре 
- автотранспортка хезмҽт 
кҥрсҽтҥ объектлары, юл буе 
сервисы; 
- транспортны саклау 
объектлары; 
- тимер юл вокзаллары һҽм 
станциялҽр; 
- причаллар, пристань, елга 
вокзаллары; 
- аэропортлар, аэродромнар, 
очып китҥ-утыру полосалары 
һҽм мҽйданчыклар 

билгелҽнми 
2.7.1; 4.9; 4.9.1; 
5.4; 7.1- 7.4; 
12.0 

Махсус 
билгелҽнештҽге 
Зона 

- биотермик чокырлар; 
- себер язвасы ҥлҽт базлары; 
- каты коммуналь калдыклар 
полигоннары һҽм чҥплеклҽр 

билгелҽнми 12.2 

Зиратлар зонасы - зират билгелҽнми 12.1 

Торак пунктларны 
яшеллҽндерҥ 
зонасы 

- торак пунктларда ҥзбушаткыч 
яшел ҥсентелҽр; 
- гомуми файдаланудагы 
яшеллҽндерҥ территориялҽре  

яшеллҽндерҥнең 
минималь 
дҽрҽҗҽсе: 65 % 

12.0 

Авыл хуҗалыгы 
җирлҽре зонасы 

- авыл хуҗалыгы җирлҽре; 
- җҽйге лагерьлар, терлеклҽр 
ҿчен урыннар;  
- авыл хуҗалыгы җирлҽре 
территориясендҽ кҥчмҽ ҿслекле 
автомобиль юллары;;  
- кыр юллары 

билгелҽнми 1.1; 1.19-1.20 

Урманнар, башка - басма; билгелҽнми 1.17; 10.0 



 

 
10 

ҥсемлеклҽр зонасы  кисенте; 
- торак пунктлардан читтҽ 
куаклык ҥсемлеклҽре; 
- урманнар территориясендҽ юл 
ҿслекле, ҿслекле автомобиль 
юллары;  
- урман юллары 

Акватория зонасы  
- ҿске су объектлары; 
- саз 

билгелҽнми 11.0 

 
* Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 01.09.2014 елдан № 540 «рҿхсҽт 

ителгҽн җир кишҽрлеклҽреннҽн файдалану тҿрлҽре классификаторын раслау турында» 
боерыгы (04.02.2009 ел, № 44 боерыгы редакциясендҽ) белҽн расланган рҿхсҽт ителгҽн 
җир кишҽрлеклҽреннҽн файдалану тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ билгелҽнде) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Мондый зоналарны билгелҽҥ планлаштырылган объектларны урнаштыру 

белҽн бҽйле рҽвештҽ талҽп ителгҽн очракта, территориянең махсус шартлары булган 
зоналарның характеристикасы 

 
Планлаштырыла торган объектларны урнаштыру белҽн бҽйле рҽвештҽ 

билгелҽнергҽ тиешле территориялҽрне куллануның аерым шартлары булган зоналар 
турында белешмҽлҽр 3 нче таблицада китерелгҽн. 

Таблица 3 

Зона исеме Чыганакның исеме 
Зона Кҥлҽме, 

м 

Автомобиль юлларының юл буе 
полосалары 

III-IV категорияле автомобиль юллары 50 

 
Территорияне файдалануның махсус шартлары булган зоналарның кҥлҽме һҽм 

конфигурациясе ҽлеге зоналар проектларын эшлҽҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ 
тҿгҽллҽштерелергҽ мҿмкин. 
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3. ТОРАК ПУНКТЛАР ЧИКЛҼРЕ 

Иске Йомралы авыл җирлегенең расланган генераль планы булмау сҽбҽпле, торак 
пунктларның элек билгелҽнгҽн чиклҽре юк. Ҽлеге проект нигезлҽмҽлҽрен тормышка 
ашыру максатыннан җирлек составына керҥче торак пунктларның чиклҽрен билгелҽҥ 
талҽп ителҽ.  

Торак пунктлар территориялҽренең гамҽлдҽге чиклҽре һҽм торак пунктларның 
билгелҽнгҽн чиклҽре ҽлеге проектның график материаллары составында торак пунктлар 
чиклҽре картасында кҥрсҽтелгҽн. 

 
Ҽлеге проект нигезлҽмҽлҽрен тормышка ашыру ҿчен Иске Йомралы, Карабай һҽм 

Татар пҥчинкҽсе авылларының территориялҽре чиклҽрен ҥзгҽртҥ талҽп ителҽ.  
Торак пунктларның территориялҽре чиклҽрен ҥзгҽртҥ кҥздҽ тотылган 

территориялҽр участоклары 4 нче таблицада һҽм торак пунктлар чиклҽре картасында 
тҽкъдим ителгҽн. 

Таблица 4 

1! Торак пункт 
кишҽрлекнең 
картадагы № 

Мҽйданы, га 

Иске Йомралы авылы 1 -4,243 

Карабай авылы 2 -2,323 

Татар Пҥчинкҽсе авылы 3 -1,469 
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ПРОЕКТНЫҢ СОСТАВЫ 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Иске Йомралы авыл 
җирлегенең генераль планы составында эшлҽнде: 

 
Раслана торган ҿлеш 
 
Текст материаллары: 

 

 № к/п Атамасы Том 

1 Территориаль планлаштыру турында нигезлҽмҽлҽр 1 

 
График материаллар: 

 

бит№ Атамасы Том Колач 

1 Җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру картасы 2 1:10 000 

2 Җирлекнең функциональ зоналары картасы 2 1:10 000 

3 Торак пунктлар чиклҽре картасы 2 1:10 000 

 

кушымта 
 

 № к/п Атамасы Том 

1 Торак пунктлар чиклҽре турында мҽгълҥмат ‒ 

 
Генераль планны нигезлҽҥ буенча материаллар 
 
Текст материаллары: 

 

 № к/п Атамасы Том 

1 Аңлатма 3 

 
График материаллар: 

 

бит№ Атамасы Том Колач 

1 Җирлек территориясен заманча куллану картасы 4 1:10 000 

2 
Территориядҽн файдалануның аерым шартлары булган 
зоналар чиклҽре картасы (хҽзерге хҽле) 

4 1:10 000 

3 
Территориядҽн файдалануның аерым шартлары булган 
зоналар чиклҽре картасы (проект тҽкъдиме) 

4 1:10 000 
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1. КЕРЕШ 

Проектның заказчысы-Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Иске 
Йомралы авыл җирлеге башкарма комитеты. 

Проектны эшлҽҥче - «Максима»җаваплылыгы чиклҽнгҽн җҽмгыяте. 
Проект 2040 елга кадҽр исҽплҽнгҽн вакытка ҽзерлҽнгҽн, тормышка ашыру 

этаплары билгелҽнмҽгҽн. 
 
1.1. Генераль планның максатлары һҽм бурычлары 

 
Генераль планны эшлҽҥнең тҿп максатлары булып тора: 
- җирлекнең шҽһҽр тҿзелеше ҥсешен тҽэмин итҥ һҽм юнҽлешен билгелҽҥ‒; 
‒ авыл җирлеген җирле дҽрҽҗҽдҽге шҽһҽр тҿзелеше документлары белҽн тҽэмин 

итҥ. 
 
Проектның бурычларына тҥбҽндҽгелҽр керҽ: 
‒ авыл җирлеге территориясен комплекслы бҽялҽҥ; 
‒ торак пунктларның чиклҽрен билгелҽҥ; 
- җирлек территориясен функциональ зоналаштыру, функциональ зоналарның 

параметрларын билгелҽҥ; 
‒ мҿмкин булган торак тҿзелеше ҿчен территориялҽрне билгелҽҥ; 
- транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ; 
- халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿлкҽсен ҥстерҥ. 
 
Генераль планның проект карарлары Иске Йомралы авыл җирлеге һҽм Апас 

муниципаль районының социаль-икътисади ҥсеш планнарын формалаштыру яки тҿзҽтҥ, 
җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽрен ҽзерлҽҥ, территорияне планлаштыру ҿчен 
нигез булып тора. 

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

тҿзелеше документлары һҽм кулланыла торган материаллар турында мҽгълҥмат 
 
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Иске Йомралы авыл җирлеге 

Генераль планының ҽлеге проекты Россия Федерациясе һҽм Татарстан 
Республикасының тҥбҽндҽге норматив хокукый актлары талҽплҽренҽ туры китереп 
ҽзерлҽнгҽн: 

‒ Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы, 29.12.2004 ел, № 190-ФЗ; 
‒ Россия Федерациясе Җир кодексы, 25.10.2001 ел, № 136-ФЗ; 
‒ Россия Федерациясенең Урман кодексы, 04.12.2006 ел, № 200-ФЗ; 
‒ Россия Федерациясенең Су кодексы, 03.06.2006 ел, № 74-ФЗ; 
‒ «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында " 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон;»; 
‒ «Шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген мҽгълҥмат белҽн тҽэмин итҥ турында» 09.06.2006 

ел, № 363 РФ Хҿкҥмҽте карары»; 
‒ «Татарстан Республикасында шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында " 2010 елның 

25 декабрендҽге 98-ТРЗ 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 
(2014 елның 30 декабрендҽге 151-ТРЗ номерлы закон редакциясендҽ)); 

‒ РФ тҿзелеш һҽм торак-коммуналь комплекс буенча дҽҥлҽт комитетының 
29.10.2002 ел, № 150 «шҽһҽр тҿзелеше документларын эшлҽҥ, килештерҥ, экспертиза 
һҽм раслау тҽртибе турында инструкцияне раслау турында» карары (СНиП 11-04-2003) 
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(29.12.2004 ел, № 190-ФЗ РФ Шҽһҽр тҿзелеше кодексына каршы килми торган ҿлешендҽ) 
(СНиП 11-04-2003)); 

‒ «2019 елга кадҽр иҗтимагый инфраструктура, социаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр белҽн 
тҽэмин ителешнең социаль гарантиялҽре дҽрҽҗҽсен билгелҽҥ турында» 2009 елның 26 
гыйнварындагы 42 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Карары 
(2018 елның 11.2016 елның 18.редакциясендҽ)); 

‒ Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 13.03.2018 ел, № 149 карары 
белҽн расланган Калдыклар белҽн, шул исҽптҽн каты коммуналь калдыклар белҽн эш итҥ 
ҿлкҽсендҽ территориаль схема. 

 
Генераль планны ҽзерлҽгҽндҽ тҥбҽндҽге норматив документлар кулланылды: 
-СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89 актуальлҽштерелгҽн редакциясе. «Шҽһҽр 

тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ»; 
- СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84 * " су белҽн тҽэмин итҥ. Тышкы челтҽрлҽр һҽм 

корылмалар»; 
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 " санитар-эпидемиологик кагыйдҽлҽр һҽм 

нормативлар»; 
‒ Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 27 декабрендҽге 

1071 номерлы карары белҽн расланган Татарстан Республикасының шҽһҽр тҿзелешен 
проектлауның республика нормативлары; 

 
Ҽлеге проект социаль-икътисадый ҥсеш программаларының һҽм планнарының 

нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып ҽзерлҽнгҽн: 
‒ « 2030 елга кадҽр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый ҥстерҥ 

стратегиясен раслау турында» 2015 елның 17 июнендҽге 40-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы Законы белҽн расланган (алга таба-Стратегия); 

‒ 2016-2021 елларга һҽм 2030 елга кадҽрге план чорына Татарстан Республикасы 
Апас муниципаль районының социаль-икътисадый ҥсеше стратегиясе; 

 
Стратегия буенча Апас муниципаль районы территориясе тҥбҽндҽге проектларны 

тормышка ашыру территориясе булып тора: Казан икътисадый зонасында калдыклар 
белҽн идарҽ итҥ проекты. 

Генераль планда каралган чаралар Стратегиянең югарыда кҥрсҽтелгҽн 
проектларына каршы килми. 

 
Җирлек территориясендҽ гамҽлдҽ булган территориаль планлаштыру 

документлары: 
‒ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2012 елның 28 декабрендҽге 2607-р номерлы 

боерыгы белҽн расланган Сҽламҽтлек саклау ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясенең 
территориаль планлаштыру схемасы.; 

‒ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 26.02.2013 ел, № 247-р боерыгы белҽн 
расланган югары һҿнҽри белем бирҥ ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясенең территориаль 
планлаштыру схемасы.; 

‒ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2013 елның 19 мартындагы 384-р номерлы 
боерыгы белҽн расланган (Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 02.08.2018 ел, № 1610-р 
боерыгы белҽн расланган редакциясендҽ) Федераль транспорт ҿлкҽсендҽ Россия 
Федерациясенең территориаль планлаштыру схемасы.); 

‒ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2013 елның 13 августындагы 1416-р номерлы 
боерыгы белҽн расланган (Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2017 елның 28 
декабрендҽге 2973-р номерлы боерыгы белҽн расланган редакциясендҽ) торба ҥткҽргеч 
транспорты ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясенең территориаль планлаштыру схемасы.); 

‒ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2013 елның 11 ноябрендҽге 2084-р номерлы 
боерыгы белҽн расланган (Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2017 елның 15 ноябрендҽге 
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2525-р номерлы боерыгы белҽн расланган редакциясендҽ энергетика ҿлкҽсендҽ Россия 
Федерациясенең территориаль планлаштыру схемасы.); 

‒ Россия Федерациясе Президентының 2015 елның 10 декабрендҽге 615сс 
номерлы Указы белҽн расланган оборона һҽм куркынычсызлык ҿлкҽсендҽ Россия 
Федерациясенең территориаль планлаштыру схемасы; 

‒ Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 21.02.2011 ел, № 134 карары 
белҽн расланган (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 9 
июлендҽге 559 номерлы карары белҽн расланган редакциясендҽ) Татарстан 
Республикасының территориаль планлаштыру схемасы; 

- Апас муниципаль район Советының 2014 елның 7 ноябрендҽге 227 номерлы 
карары белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының 
территориаль планлаштыру схемасы 

 
Генераль планны ҽзерлҽгҽндҽ файдаланылды: 
- Җирне дистанцион зондлаштыру материаллары-космик фото;  
‒ дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарҽсенең кадастр исҽбе мҽгълҥматлары; 
- федераль дҽҥлҽт статистикасы хезмҽте мҽгълҥматлары. 

 
1.3. Җирлекнең кыскача характеристикасы 
 
Иске Йомралы авыл җирлеге Апас муниципаль районының кҿньяк ҿлешендҽ 

урнашкан. Аның мҽйданы 5748,966 га тҽшкил итҽ.  
Иске Йомралы авыл җирлеге чиге «Апас муниципаль районы «муниципаль 

берҽмлегенең һҽм аның составындагы муниципаль берҽмлеклҽрнең территориялҽре 
чиклҽрен билгелҽҥ һҽм аларның статусы турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 8-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Законы (2014 елның 30 декабрендҽге 151-ТРЗ 
номерлы закон редакциясендҽ) белҽн билгелҽнгҽн. 

Җирлек чиге турында белешмҽлҽр кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында 
бирелгҽн. 

 
Җирлек территориясендҽ тҥбҽндҽге торак пунктлар урнашкан:  
‒ Иске Йомралы авылы (авыл җирлегенең административ ҥзҽге); 
‒ Карабай авылы; 
‒ Татар Пучинкҽсе авылы. 
2011 елның 1 гыйнварына даими халык саны 599 кеше тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн: 
‒ Иске Йомралы авылында: 386 кеше; 
‒ Карабай авылында: 147 кеше; 
‒ Татар Пҥчинкҽсе авылында: 66 кеше. 
Мҽгълҥмат җирле ҥзидарҽ органнары белешмҽлҽре нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн. 
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2. АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ ХҼЗЕРГЕ ТОРЫШЫ ҺҼМ ТЕРРИТОРИЯДҼН ФАЙДАЛАНУ 
БУЕНЧА АНАЛИЗ. ГЕНЕРАЛЬ ПЛАН ЧАРАЛАРЫН НИГЕЗЛҼҤ 

2.1. Торак фонды 
 
Хәзерге хәле  
Җирлекнең торак тҿзелеше бер - ике катлы шҽхси торак йортлар белҽн тҽкъдим 

ителгҽн, Кҥпфатирлы торак йортлар юк. 
2019 елның 1 гыйнварына торак фондының гомуми кҥлҽме 15,06 мең кв. м торак 

мҽйданы тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн: 
‒ Иске Йомралы авылында: Торак мҽйданы 8,7 мең кв. м.; 
‒ Карабай авылында: 4,08 мең кв. м торак мҽйданы; 
‒ Татар Пҥчинкҽсе авылында: Торак мҽйданы 2,28 мең кв. м. 
Мҽгълҥмат җирле ҥзидарҽ органнары белешмҽлҽре нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн. 
Даими халыкның торак белҽн тҽэмин ителеше кҥрсҽткече-25,14 кв. м/кеше. 
 
Проект тәкъдиме 
Генераль план нигезендҽ, индивидуаль торак йортлар тҿзҥ функциональ зонасын, 

шул исҽптҽн индивидуаль торак йортлар тҿзҥ ҿчен, 6,55 га мҽйданда торак тҿзҥ мҿмкин 
булган территориялҽрне бҥлеп бирҥ кҥздҽ тотыла: 

- Иске Йомралы авылының кҿньяк ҿлешендҽ: 5,32 га; 
- Иске Юмралы авылының кҿнчыгыш ҿлешендҽ: 1,23 га. 
Ҽлеге территориялҽрне ҥзлҽштерҥ белҽн бҽйле торак фонды кҥлҽменең артуы 

3,28 мең кв. метр торак мҽйданы булырга мҿмкин. Торак фонды кҥлҽме артуны билгелҽҥ 
шартлы кабул ителгҽн кҥрсҽткечлҽргҽ нигезлҽнгҽн: 1500 кв.м (15 сутый) һҽм 100 кв. м 
тигез торак йорт мҽйданы ҿчен җир кишҽрлеге мҽйданы; коттедж тҿзелеше составында 
тҿрле функциональ билгелҽнештҽге территориялҽрнең норматив чагыштырмасы 
(коттедж поселогы ҿчен торак тҿзелеш ҿлеше 75% тҽшкил итҽ), СП тарафыннан 
билгелҽнгҽн СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89*актуальлҽштерелгҽн редакциясе. 
«Шҽһҽр тҿзелеше. «Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ»темасына 
семинар- киңҽшмҽ узды». 

Торак тҿзелешен ҥстерҥ шулай ук тҿзелешнең тыгызлыгын арттыру һҽм 
файдаланылмый торган территориялҽрне ҥзлҽштерҥ хисабына да мҿмкин. 

 
2.2. Социаль, иҗтимагый һҽм эшлекле билгелҽнештҽге объектлар 

 
Хәзерге хәле 
Иске Йомралы авыл җирлеге территориясендҽ тҽкъдим ителгҽн социаль, 

иҗтимагый һҽм эшлекле билгелҽнештҽге тҿп объектлар һҽм учреждениелҽр турында 
мҽгълҥмат 1 нче таблицада урнаштырылган. Ҽлеге мҽгълҥматлар 2019 елның 1 
гыйнварына китерелгҽн. 

Таблица 1 

Карта
дагы 

№ 
Атамасы Урнашкан урыны 

Проект 
куҽте 

МҼГАРИФ ОБЪЕКТЛАРЫ 

1 
мҽктҽпкҽчҽ белем 
бирҥ оешмасы 

Балалар бакчасы 
Иске Йомралы авылы 
Адресы: Акберов ур., 2 

20 урын 

2 
гомуми белем 
бирҥ оешмасы 

Урта гомуми белем 
бирҥ мҽктҽбе 

Иске Йомралы авылы 
Адресы: Акберов ур., 2 

150 урын 

- ҿстҽмҽ белем тҽкъдим ителмҽгҽн 
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бирҥне оештыру 

СҼЛАМҼТЛЕК САКЛАУ ОБЪЕКТЛАРЫ 

3 

беренчел медик-
санитар ярдҽм 
кҥрсҽтҥче 
медицина 
оешмасының 
бҥлекчҽсе 

Фельдшер-
акушерлык пункты 

Иске Йомралы авылы 
Адресы: Вахитов ур., 
29 

15 пос./ к. 

4 

беренчел медик-
санитар ярдҽм 
кҥрсҽтҥче 
медицина 
оешмасының 
бҥлекчҽсе 

Фельдшер-
акушерлык пункты 

Карабай авылы 
Адресы: Тукай ур., 6 

6 пос./к. 

5 

беренчел медик-
санитар ярдҽм 
кҥрсҽтҥче 
медицина 
оешмасының 
бҥлекчҽсе 

Фельдшер-
акушерлык пункты 

Татар Пҥчинкҽсе 
авылы 
Адресы: Кызыл Яр ур., 
4 

4 пос./к. 

МҼДҼНИЯТ ОБЪЕКТЛАРЫ 

6 
мҽдҽни-ял 
итҥ(клуб) 
тибындагы объект 

Авыл мҽдҽният 
йорты  

Иске Йомралы авылы 
Адресы: Вахитов ур., 
29 

150 урын 

7 
мҽдҽни-ял 
итҥ(клуб) 
тибындагы объект 

Авыл клубы 
Карабай авылы 
Адресы: Тукай ур., 6 

50 урын 

8 
мҽдҽни-ял 
итҥ(клуб) 
тибындагы объект 

Авыл клубы 

Татар Пҥчинкҽсе 
авылы 
Адресы: Кызыл Яр ур., 
4 

40 урын 

9 
мҽдҽни-
мҽгърифҽт 
объекты 

Авыл китапханҽсе 
Иске Йомралы авылы 
Адресы: Вахитов ур., 
29 

6956 данҽ 

ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺҼМ СПОРТ ОБЪЕКТЛАРЫ 

- спорт объекты тҽкъдим ителмҽгҽн 

10 спорт корылмасы 
спорт мҽйданчыклары  
гомуми белем бирҥ 
мҽктҽбе янында 

Иске Йомралы авылы 
Адресы: Акберов ур., 2 

1500 кв. м. 

ХАЛЫККА ХЕЗМҼТ КҤРСҼТҤ ОБЪЕКТЛАРЫ, АДМИНИСТРАТИВ, ДИНИ ҺҼМ БАШКА 
СОЦИАЛЬ, ИҖТИМАГЫЙ ҺҼМ ЭШЛЕКЛЕ ОБЪЕКТЛАР 

11 
почта элемтҽсе 
объекты 

Почта элемтҽсе 
бҥлеге 

Иске Йомралы авылы 
Адресы: Вахитов ур., 
29 

– 

- 
җҽмҽгать тҽртибен 
саклау объекты 

тҽкъдим ителмҽгҽн 

12 
сҽҥдҽ, җҽмҽгать 
туклануы объекты 

Ваклап сату 
объектлары 

– – 

13 
административ 
бина 

Авыл җирлеге 
Советы бинасы 

Иске Йомралы авылы 
Адресы: Вахитов ур., 
29 

– 
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14 
дини оешма 
объекты  

Мҽчет 
Иске Йомралы авылы 
Адресы: Вахитов ур., 
28а 

– 

15 
дини оешма 
объекты  

Мҽчет 
Карабай авылы 
Адресы: Ленин ур., 15 

– 

16 
дини оешма 
объекты  

Мҽчет 
Татар Пҥчинкҽсе 
авылы 
Адресы: Киров ур., 21 

 

 
Халыкны хастаханҽ учреждениелҽре, шулай ук Ашыгыч медицина ярдҽме белҽн 

тҽэмин итҥ Апас шҽһҽр тибындагы поселогы ҥзҽк хастаханҽсе тарафыннан гамҽлгҽ 
ашырыла. Иске Йомралы авыл җирлегенең административ ҥзҽгеннҽн район ҥзҽк 
хастаханҽсенҽ кадҽр ераклык 9 км чамасы (ашыгыч ярдҽм машинасының килҥ вакыты – 9 
минут тирҽсе) тҽшкил итҽ. 

 
Авыл җирлеге халкының социаль, иҗтимагый һҽм эшлекле билгелҽнешендҽге тҿп 

объектлар белҽн тҽэмин ителешенең факттагы дҽрҽҗҽсен бҽялҽҥ 2 нче таблицада 
китерелгҽн. 

Таблица 2 

Объектларның 
тибы 

Объектларның суммар 
факттагы куҽте 

Тҽэмин 
ителешнең 
факттагы 

дҽрҽҗҽсе, % 

Тҽэмин ителешнең 
тиешле дҽрҽҗҽсенҽ 
ирешҥ ҿчен кирҽкле 

объектларның җитҽрлек 
куҽтлҽре җитми 

ҽһҽмияте 
ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
ҽһҽмияте 

ҥлчҽҥ 
берҽмлеге 

Гомуми белем 
бирҥ 
учреждениелҽре 

150 урын 259 – урын 

Мҽктҽпкҽчҽ белем 
бирҥ 
учреждениелҽре 

20 урын 147 – урын 

Ҿстҽмҽ белем 
бирҥ 
учреждениелҽре 

0 урын 0 48 урын 

Амбулатор-
поликлиника 
учреждениелҽре 

25 
сменага 
бару 

230 – сменага бару 

Клуб 
учреждениелҽре 

240 урын 134 – урын 

Авыл 
китапханҽлҽре 

6956 нҿсхҽ 155 – нҿсхҽ 

Спорт заллары 0 кв. м. идҽн 0 210 кв. м. идҽн 

Спорт (яссы) 
корылмалары 

1500 кв. м 128 – кв. м 

 
Халыкның хезмҽт кҥрсҽтҥ объектлары белҽн тҽэмин ителеше дҽрҽҗҽсен билгелҽҥ " 

шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ», шулай ук «2019 
елга кадҽр иҗтимагый инфраструктура, социаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр белҽн тҽэмин 
ителешнең социаль гарантиялҽре дҽрҽҗҽсен билгелҽҥ турында»2009 елның 26 
гыйнварындагы 42 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты карары 
белҽн расланган. 
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Проект тәкъдиме 
Халыкка социаль, иҗтимагый һҽм эшлекле билгелҽнештҽге объектларда хезмҽт 

кҥрсҽтҥ сыйфатын яхшырту ҿчен Генераль план буенча 3 нче таблицада китерелгҽн 
кайбер объектларны урнаштыру кҥздҽ тотыла. 

Таблица 3 

Объектның 
статусы 

Объектның 
атамасы 

Тҿп 
характеристикалары 

Урнашу 
урыны 

Урнашуны нигезлҽҥ 

җирлекнең 
җирле 
ҽһҽмияттҽге 

Спорт залы 
проект егҽрлеге-288 
кв. м идҽн мҽйданы 

Иске 
Йомралы 
авылы 

халыкны тиешле 
объектлар белҽн 
тҽэмин итҥнең талҽп 
ителгҽн дҽрҽҗҽсенҽ 
ирешҥ; җирле 
ҥзидарҽ органнары 
инициативасы 

Сҽҥдҽ 
предприятиесе 

проект куҽте- 40 кв. 
м сҽҥдҽ мҽйданы 

Татар 
Пҥчинкҽсе 
авылы 

җирле ҥзидарҽ 
органнары 
инициативасы; 
халыкка тиешле 
объектлар белҽн 
хезмҽт кҥрсҽтҥ 
сыйфатын яхшырту 

муниципаль 
районның 
җирле 
ҽһҽмияттҽге 

Ҿстҽмҽ белем 
бирҥ 
учреждениесе 
* 

проект егҽрлеге-50 
урын 

Иске 
Йомралы 
авылы 

халыкны тиешле 
объектлар белҽн 
тҽэмин итҥнең талҽп 
ителгҽн дҽрҽҗҽсенҽ 
ирешҥ; җирле 
ҥзидарҽ органнары 
инициативасы 

 
* чараны тормышка ашыру ҿчен Апас муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемасына ҥзгҽрешлҽр кертҥ кирҽк 
 
Авыл җирлеге халкының социаль, иҗтимагый һҽм эшлекле билгелҽнешендҽге тҿп 

объектлар белҽн тҽэмин ителешенең планлаштырылган дҽрҽҗҽсен бҽялҽҥ, мондый 
объектларны урнаштыру чараларын исҽпкҽ алып, шулай ук кирҽкле дҽрҽҗҽгҽ ирешҥ 
буенча тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алып, 4 нче таблицада китерелгҽн. 

Таблица 4 

Объектларның тибы 

Гамҽлдҽге һҽм 
планлаштырылган 

объектларның суммар куҽте 

Чараларны гамҽлгҽ ашыру 
нҽтиҗҽсендҽ тҽэмин 

ителешнең йомгаклау 
дҽрҽҗҽсе, % ҽһҽмияте 

ҥлчҽҥ 
берҽмлеге 

Гомуми белем бирҥ 
учреждениелҽре 

150 урын 259* 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 
учреждениелҽре 

20 урын 147 * 

Ҿстҽмҽ белем бирҥ 
учреждениелҽре 

50 урын 105** 

Амбулатор-поликлиника 
учреждениелҽре 

25 сменага бару 230 * 

Клуб учреждениелҽре 240 урын 134 * 

Авыл китапханҽлҽре 6956 данҽ 155 * 
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Спорт заллары 288 
кв. м идҽн 
мҽйданы 

137** 

Спорт (яссы) корылмалары 1500 кв. м 128* 

* тҽэмин ителеш кҥрсҽткече, гамҽлдҽге объектларның куҽте талҽп ителгҽн куҽттҽн 
исҽп-хисап срогына артып китҥгҽ бҽйле рҽвештҽ, 100% тан артык тҽшкил итҽ 

** тҽэмин ителеш кҥрсҽткече планлаштырыла торган объектларның типик 
проектларын куллануга бҽйле рҽвештҽ 100% тан артык тҽшкил итҽ 

 
Халыкның хезмҽт кҥрсҽтҥ объектлары белҽн тҽэмин ителеше дҽрҽҗҽсен билгелҽҥ " 

шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ», шулай ук «2019 
елга кадҽр иҗтимагый инфраструктура, социаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр белҽн тҽэмин 
ителешнең социаль гарантиялҽре дҽрҽҗҽсен билгелҽҥ турында»2009 елның 26 
гыйнварындагы 42 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты карары 
белҽн расланган. 

 
Торак фонды кҥлҽмен 3,28 мең кв.метрга арттыру планлаштырылганга кҥрҽ, даими 

халык санының якынча артуы 115 кеше тҽшкил итҽргҽ мҿмкин (гаилҽ коэффициенты 
тигез рҽвештҽ 3,5 кеше кабул ителгҽн).  

Мҿмкин булган халыкның социаль, иҗтимагый һҽм эшлекле билгелҽнештҽге 
объектларына норматив ихтыяҗы турында мҽгълҥмат 5 нче таблицада китерелгҽн. 

 
 
 
 
 
 

Таблица 5 

Объектларның тибы 

Тҽэмин ителешнең 
минималь рҿхсҽт ителгҽн 
дҽрҽҗҽсенең норматив 

кҥрсҽткече * 

Объектларның кирҽкле 
куҽте 

ҽһҽмияте 
ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Гомуми белем бирҥ 
учреждениелҽре 

1000 кешегҽ 180 урын 
(демография турында 
мҽгълҥмат булмаган 
очракта) 

21 урын 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 
учреждениелҽре 

1000 кешегҽ 180 урын 
(демография турында 
мҽгълҥмат булмаган 
очракта) 

21 урын 

Ҿстҽмҽ белем бирҥ 
учреждениелҽре 

82 %мҽктҽп яшендҽге 
балаларны колачлау 

17 урын 

Амбулатор-поликлиника 
учреждениелҽре 

1000 кешегҽ сменага 18,15 
килҥ 

2,09 
сменага 
бару 

Клуб учреждениелҽре 1000 кешегҽ 300 урын 35 урын 

Авыл китапханҽлҽре 

1000 кешегҽ 7,5 мең 
берҽмлек саклау берҽмлеге 

863 
мең саклау 
берҽмлек 

уку залында 6 урын 1000 
кешегҽ исҽплҽнгҽн 

0,69 
уку залында 
урыннар 

Спорт заллары 
10000 кешегҽ 3500 кв. м 
идҽн  мҽйданы исҽплҽнгҽн 

40,25 
кв. м идҽн 
мҽйданы 

Спорт (яссы) корылмалары 10000 кешегҽ 19500 кв. м. 224,25 кв. м 
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*кагыйдҽлҽр җыелмасының  42.13330.2011 пунктына ярашлы рҽвештҽ билгелҽнгҽн. 
*«Шҽһҽр тҿзелеше». Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ», шҽһҽр 
тҿзелешен проектлауның республика нормативлары, Татарстан Республикасын шҽһҽр 
тҿзелешен проектлауның республика нормативлары, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 2009 елның 26 гыйнварындагы 42 номерлы карары белҽн 
«2019 елга кадҽр иҗтимагый инфраструктура, социаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр белҽн тҽэмин 
ителешнең социаль гарантиялҽре дҽрҽҗҽсен билгелҽҥ турында» 

 
Сҽҥдҽ һҽм кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ объектларының куҽтлҽрен арттыру 

мҿмкинлеген ачыклау гамҽлдҽге норматив база ҽлеге объектларга булган ихтыяҗны 
объектив бҽялҽмҽҥгҽ бҽйле рҽвештҽ ҥткҽрелми. Аларны урнаштыру ихтыяҗ барлыкка 
килгҽн саен билгелҽнергҽ тиеш. 

 
2.3. Сҽнҽгать предприятиелҽре һҽм объектлары 
 
2.3.1. Сҽнҽгать җитештерҥе объектлары 
 
Хәзерге хәле 
Җирлек территориясендҽ сҽнҽгать җитештерҥе объектлары тҽкъдим ителмҽгҽн. 
 
Проект тәкъдиме 
Сҽнҽгать җитештерҥе объектларын генераль план белҽн урнаштыру тҽкъдим 

ителми. 
 
2.3.2. Җитештерҥ сҽнҽгате предприятиелҽре һҽм объектлары 
 
Хәзерге хәле 
Җирлектҽ нефть чыгару сҽнҽгате предприятиелҽре һҽм объектлары юк. 
 
Проект тәкъдиме 
Чыгару сҽнҽгате предприятиелҽрен генераль план белҽн урнаштыру тҽкъдим 

ителми. 
 
2.4. Авыл хуҗалыгы, балыкчылык һҽм балыкчылык предприятиелҽре һҽм 

объектлары 
 
2.4.1. Авыл хуҗалыгы, балыкчылык һҽм балыкчылык предприятиелҽре 
 
Хәзерге хәле 
Иске Йомралы авыл җирлеге территориясендҽ авыл хуҗалыгы, балыкчылык һҽм 

Балыкчылык буенча тҥбҽндҽге предприятиелҽр эшли: 
- Иске Йомралы авылында мҿгезле эре терлек фермасы (егҽрлек 730 баш); 
‒ Иске Йомралы авылында ат фермасы (егҽрлек: 70 баш); 
- җирлекнең кҿньяк-кҿнбатыш ҿлешендҽ умарталык; 
- Карабай авылыннан кҿнчыгышка карата гамҽлдҽ булмаган мҿгезле эре терлек 

фермасы; 
- Татар Пҥчинкҽсе авылыннан тҿньякка таба гамҽлдҽ булмаган эре мҿгезле терлек 

фермасы. 
 
Проект тәкъдиме 
Авыл хуҗалыгы җитештерҥе, балыкчылык һҽм балыкчылык предприятиелҽрен 

генераль план белҽн урнаштыру тҽкъдим ителми. 
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Авыл хуҗалыгы җитештерҥенең функциясез предприятиелҽре билҽгҽн 
территориялҽр авыл хуҗалыгы җитештерҥен ҥстерҥ ҿчен резерв буларак яисҽ авыл 
хуҗалыгына хезмҽт кҥрсҽтҥ функциялҽре буларак карала. 

 
2.4.2. Авыл хуҗалыгын тҽэмин итҥ объектлары 
 
Хәзерге хәле 
Җирлек территориясендҽ авыл хуҗалыгын тҽэмин итҥ объектларына тҥбҽндҽгелҽр 

керҽ:: 
- Иске Йомралы авылында ындыр табагы; 
-Иске Йомралы авылыннан тҿньякка таба машина-трактор паркы; 
- Иске Юмралы авылында авыл хуҗалыгы продукциясен саклау складлары; 
- Иске Йомралы авылында ягулык-майлау материаллары склады; 
- Иске Йомралы авылында ветеринария участогы; 
- Иске Йомралы авылында авыл хуҗалыгы продукциясен саклауның гамҽлдҽ 

булмаган складлар; 
-- Иске Йомралы авылыннан кҿньякка таба авыл хуҗалыгы продукциясен 

саклауның гамҽлдҽ булмаган складлар. 
 
Проект тәкъдиме 
Авыл хуҗалыгын тҽэмин итҥ объектларын генераль план белҽн урнаштыру 

тҽкъдим ителми. 
Авыл хуҗалыгын тҽэмин итҥнең функциясез объектлары белҽн шҿгыльлҽнҥче 

территориялҽр тиешле функцияне ҥстерҥ ҿчен резерв буларак карала. 
 
2.5. Склад объектлары 
 
Хәзерге хәле 
Җирлек территориясендҽ склад объектлары юк. 
 
Проект тәкъдиме 
Склад объектларын генераль план белҽн урнаштыру тҽкъдим ителми. 
 
 
 
 
2.6. Зиратлар, махсус билгелҽнештҽге объектлар 

 
Хәзерге хәле 
Иске Йомралы авыл җирлеге территориясендҽге зиратлар турында мҽгълҥмат 6 

нчы таблицада җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан бирелгҽн мҽгълҥмат (хат) 
нигезендҽ китерелгҽн. 

Таблица 6 

Объект 
Урнашу 
урыны 

Факттаг
ы 

мҽйдан
ы, га 

Җир участогының кемнеке булуы турында 
белешмҽлҽр 

Аңлатма 
кадастр 
номеры 

Җир 
категори

ясе 

рҿхсҽт 
ителгҽн 
куллану 

тҿре 

искҽрмҽ 
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Зират 
(гамҽлдҽ
ге) 

Иске 
Йомралы 
авылында 

4,5389 
16: 08: 
190102:2
96 

Торак 
пункт 
җирлҽре 

Зиратлар
ны 
урнашты
ру ҿчен 

‒ 

җир 
кишҽрлегенн
ҽн рҿхсҽт 
ителгҽн 
файдалану 
тҿрен 
кирҽклегҽ 
узгҽртҥ  
талҽп ителҽ* 

Зират 
(гамҽлдҽ
ге) 

Карабай 
авылында 

2,3163 

16: 08: 
190201:2
19 

Торак 
пункт 
җирлҽре 

Зиратлар
ны 
урнашты
ру ҿчен 

‒ 

зират ҿчен 
кирҽкле 
характеристи
калы  җир 
кишҽрлеге 
булдыру; 
гамҽлдҽге 
җир 
кишҽрлеклҽр
енең 
чиклҽрен 
ҥзгҽртҥ талҽп 
ителҽ 

16: 08: 
190406:3 

Авыл 
хуҗалыг
ы 
билгелҽн
ешендҽг
е җирлҽр 

Авыл 
хуҗалыг
ы 
җитеште
рҥе ҿчен 

объект җир 
кишҽрлеге
нең бер 
ҿлешендҽ 
урнашкан 

16: 08: 
190406:5 

Авыл 
хуҗалыг
ы 
билгелҽн
ешендҽг
е җирлҽр 

Авыл 
хуҗалыг
ы 
җитеште
рҥе ҿчен 

объект җир 
кишҽрлеге
нең бер 
ҿлешендҽ 
урнашкан 

16: 08: 
190406:2
5 

Авыл 
хуҗалыг
ы 
билгелҽн
ешендҽг
е җирлҽр 

Авыл 
хуҗалыг
ы 
җитеште
рҥе ҿчен 

объект җир 
кишҽрлеге
нең бер 
ҿлешендҽ 
урнашкан 

Зират 
(гамҽлдҽ
ге) 

Татар 
Пҥчинкҽсе 
авылында 

1,3109 

16: 08: 
190301:1
66 

Торак 
пункт 
җирлҽре 

Зиратлар
ны 
урнашты
ру ҿчен 

‒ 

зират ҿчен 
кирҽкле 
характеристи
калы  җир 
кишҽрлеге 
булдыру; 
гамҽлдҽге 
җир 
кишҽрлеклҽр
енең 
чиклҽрен 
ҥзгҽртҥ талҽп 
ителҽ 

16: 08: 
190402:2 

Авыл 
хуҗалыг
ы 
билгелҽн
ешендҽг
е җирлҽр 

Авыл 
хуҗалыг
ы 
җитеште
рҥе ҿчен 

объект җир 
кишҽрлеге
нең бер 
ҿлешендҽ 
урнашкан 

16: 08: 
190402:9
1 

Авыл 
хуҗалыг
ы 
билгелҽн
ешендҽг
е җирлҽр 

Авыл 
хуҗалыг
ы 
оешмала
ры 

объект җир 
кишҽрлеге
нең бер 
ҿлешендҽ 
урнашкан 

16: 08: 
190402:5
7 

Авыл 
хуҗалыг
ы 
билгелҽн
ешендҽг

Авыл 
хуҗалыг
ы 
җитеште
рҥе ҿчен 

объект җир 
кишҽрлеге
нең бер 
ҿлешендҽ 
урнашкан 
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е җирлҽр 

16: 08: 
190402:9
3 

Авыл 
хуҗалыг
ы 
билгелҽн
ешендҽг
е җирлҽр 

Авыл 
хуҗалыг
ы 
оешмала
ры 

объект җир 
кишҽрлеге
нең бер 
ҿлешендҽ 
урнашкан 

* җир кишҽрлегенең кирҽкле характеристикалары булып торалар: 
Җир категориясе – «сҽнҽгать, энергетика, транспорт, элемтҽ, радиотапшырулар, 

телевидение, информатика җирлҽре, космик эшчҽнлекне тҽэмин итҥ ҿчен җирлҽр, 
оборона, куркынычсызлык җирлҽре һҽм башка махсус билгелҽнештҽге җирлҽр".»; 

рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре – «ритуаль эшчҽнлек» (код 12.1) 01.09.2014 елдан № 
540 «рҿхсҽт ителгҽн җир кишҽрлеклҽреннҽн файдалану тҿрлҽре классификаторын 
раслау турында» РФ Икътисадый ҥсеш министрлыгының Боерыгы (04.02.2009 ел, № 44 
боерыгы редакциясендҽ) нигезендҽ)) 

 
Җирлек территориясендҽ тҽкъдим ителгҽн махсус билгелҽнештҽге объектларга 

карата башка объектлар да керҽ: 
- Иске Йомралы авылыннан тҿньякка таба биотермик чокыр; 
-Татар Пҥчинкҽсе авылыннан кҿньяк-кҿнчыгышка таба Себер тҥлҽмҽсе ҥлҽт базы. 
 
Проект тәкъдиме 
Генераль план нигезендҽ махсус билгелҽнгҽн объектларны урнаштыру тҽкъдим 

ителми. 
 
2.7. Ял һҽм туризм объектлары 
 
Хәзерге хәле 
Җирлек территориясендҽ тҽкъдим ителгҽн ял һҽм туризм объектларына 

тҥбҽндҽгелҽр керҽ:: 
- Иске Йомралы авылыннан кҿньякка таба массакҥлҽм кҥңел ачу чаралары ҥткҽрҥ 

территориясе. 
 
Проект тәкъдиме 
Җирлек территориясендҽ туристлык-рекреацион функцияне ҥстерҥ генераль план 

белҽн тҽкъдим ителми. 
 
2.8. Транспорт инфраструктурасы 
 
2.8.1. Автомобиль транспорты 

 
Хәзерге хәле 
Җирлекнең урам-юл челтҽренең тҿп элементлары турында мҽгълҥмат, аларның 

характеристикалары 7 нче таблицада китерелгҽн.  
Таблица 7 

Объектның 
статусы 

Объектның атамасы 
Тҿп 

характеристикалары 

Җирлек 
чиклҽрендҽге 
озынлыгы, м 

региональ 
ҽһҽмияттҽге 

«Апас-Тҽтеш» транзит 
автомобиль юлы 

категория: IV; 
йҿгертмҽ: 
асфальтобетон 

3319 

муниципаль «Апас – Тҽтеш»- « Карабай – йҿгертмҽ:  3484 
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районның җирле 
ҽһҽмияттҽге 

Татар Пҥчинкҽсе» 
автомобиль юлы 

капланмаган 

кҥчеш ҿслеге булган,ҿслеге 
булмаган башка автомобиль 
юллары 

йҿгертмҽ: кҥчеш, 
капламыйча 

1031 

җирлекнең 
җирле 
ҽһҽмияттҽге 

торак урамнар, торак 
пунктлар территориясендҽ 
юллар 

– 10070 

 
Янгын сҥндерҥ транспортының барлык биналарга һҽм корылмаларга баруы тҽэмин 

ителгҽн. 
Иске Йомралы авылы каты ҿслекле автомобиль юлы белҽн тҽэмин ителгҽн, 

Карабай авылына һҽм Татар Пҥчинкҽсе авылына каты ҿслекле керҥ юлы юк. 
 
Проект тәкъдиме 
Генераль планда автомобиль транспортын ҥстерҥ кҥздҽ тотыла. 
Урам-юл челтҽре элементлары, аларның тҿп характеристикалары һҽм урнашуны 

нигезлҽҥ 8 нче таблицада урнаштырылган. 
Таблица8 

Объектның 
статусы 

Объектның 
атамасы 

Тҿп 
характеристикалары 

Җирлек 
чиклҽрендҽге 
озынлыгы, м 

Объектны 
урнаштыруны 

нигезлҽҥ 

муниципаль 
районның 
җирле 
ҽһҽмияттҽге 
автомобиль 
юллары 

«Апас – Тҽтеш»-« 
Карабай – Татар 
Пҥчинкҽсе» 
автомобиль юлы * 

категория: IV; 
йҿгертмҽ: 
асфальтобетон 

3431 

Карабай һҽм Татар 
Пҥчинкҽсе 
авылларын каты 
ҿслекле керҥ юлы 
белҽн тҽэмин итҥ  

* чараны тормышка ашыру ҿчен Апас муниципаль районының территориаль 
планлаштыру схемасына ҥзгҽрешлҽр кертҥ кирҽк  

 
Автомобиль юлын урнаштыру шулай ук кыргый хайваннарның, шул исҽптҽн кыргый 

хайваннарның миграциялҽренең иминлеген тҽэмин итҥгҽ юнҽлдерелгҽн оештыру 
чараларын да кҥздҽ тота: 

‒ хайваннар ҿчен җир асты һҽм җир ҿсте кичҥлҽрен оештыру (кҥрсҽтелгҽн 
корылмаларның урнашу урыны һҽм конструктив карарлар территорияне планлаштыру 
буенча документлар һҽм планлаштырыла торган автомобиль юлының проект 
документлары белҽн билгелҽнергҽ тиеш); 

- хайваннарның транспорт асларына элҽгҥенҽ юл куймый торган саклагыч 
корылмалар һҽм җайланмалар оештыру. 

Автомобиль юлы тҿзегҽндҽ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 13.08.1996 елдан № 
997 «җитештерҥ процессларын башкарганда, шулай ук транспорт магистральлҽрен, 
торбаҥткҽргечлҽрне, элемтҽ һҽм электр ҥткҽргеч линиялҽрен эксплуатациялҽгҽндҽ 
хайваннар дҿньясы объектларының ҥлҥен булдырмау буенча талҽплҽрне раслау 
турында» гы карарының нигезлҽмҽлҽрен, шулай ук проект документларын Татарстан 
Республикасының Биологик ресурслар буенча Дҽҥлҽт комитеты белҽн килештерергҽ 
кирҽк. 

Моннан тыш, автомобиль юлын тҿзегҽндҽ аеруча саклана торган табигый 
территория – «Улҽмҽ елгасы»региональ ҽһҽмияттҽге табигать һҽйкҽле режимын сакларга 
кирҽк. 
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Шулай ук Генераль планда «Апас – Тҽтеш» - «Карабай –Татар Пҥчинкҽсе» 
автомобиль юлында Ҥлҽмҽ елгасы аша кҥпер урнаштыру кҥздҽ тотыла. 

Ҽлеге чараны тормышка ашыру ҿчен Апас муниципаль районының территориаль 
планлаштыру схемасына ҥзгҽрешлҽр кертҥ зарур. 

Автомобиль кҥперен урнаштыру махсус сакланучы табигый территория – региональ 
ҽһҽмияттҽге табигать һҽйкҽле - «Улҽмҽ елгасы» чиклҽрендҽ кҥздҽ тотыла, шуңа бҽйле 
рҽвештҽ ҽлеге чараны тормышка ашыру, аеруча саклаулы табигать территориясен 
саклауның билгелҽнгҽн режимына ярашлы рҽвештҽ, тормышка ашырылырга тиеш. 

 
 
 
2.8.2. Тимер юл транспорты 
 
Хәзерге хәле 
Җирлек территориясендҽ тимер юл транспорты кҥрсҽтелмҽгҽн. 
 
Проект тәкъдиме 
Җирлек территориясендҽ тимер юл транспортын ҥстерҥ кҥздҽ тотылмый. 
 
2.8.3. Су транспорты 
 
Хәзерге хәле 
Җирлек территориясендҽ су транспорты кҥрсҽтелмҽгҽн. 
 
Проект тәкъдиме 
Җирлек территориясендҽ су транспортын ҥстерҥ кҥздҽ тотылмый. 
 
2.8.4. Һава транспорты 
 
Хәзерге хәле 
Җирлек территориясендҽ һава транспорты кҥрсҽтелмҽгҽн. 
 
Проект тәкъдиме 
Җирлек территориясендҽ һава транспорты ҥсеше кҥздҽ тотылмый. 
 
2.8.5. Торбаҥткҽргеч транспорт 
 
Хәзерге хәле 
Торбаҥткҽргеч транспорт турында мҽгълҥмат 2.9 бҥлегендҽге «инженерлык 

инфраструктурасы һҽм коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ» «Магистраль инженерлык 
коммуникациялҽре» пунктында бирелгҽн. 

 
Проект тәкъдиме 
Җирлек территориясендҽ торбаҥткҽргеч транспортны ҥстерҥ кҥздҽ тотылмый. 
 
2.9. Инженерлык инфраструктурасы һҽм коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ 
 
2.9.1. Магистраль инженерлык коммуникациялҽре 
 
Хәзерге хәле 
Җирлек территориясендҽ тҥбҽндҽге магистраль инженерлык коммуникациялҽре 

тҽкъдим ителгҽн: 
- 6-10 кВ кҿчҽнешле һава электр линиялҽре. 
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Проект тәкъдиме 
Авыл җирлеге территориясендҽ магистраль инженерлык коммуникациялҽрен 

урнаштыру планлаштырылмый. 
 
2.9.2. Электр белҽн тҽэмин итҥ 
 
Хәзерге хәле 
Торак пунктларны һҽм җитештерҥ объектларын электр белҽн тҽэмин итҥ 0,4 кВ 

кҿчҽнешле һава электр линиялҽре белҽн гамҽлгҽ ашырыла. Электр кҿчҽнешен киметҥ 
һҽм бҥлҥ 6-10/0,4 кВ электр подстанциялҽре белҽн тҽэмин ителҽ. 

Биналарның һҽм корылмаларның электр энергиясе белҽн тҽэмин ителеше 100% 
тҽшкил итҽ. 

Проект тәкъдиме 
Торак фонды кҥлҽме 3,28 мең кв. м торак һҽм даими халыкның якынча 115 кешегҽ 

арту ихтималы булганлыктан, , ҿстҽмҽ исҽплҽҥ буенча елына 109250 кВт электр куллану 
кҥрсҽткечен арттыру кҥздҽ тотыла. 

Мҿмкин булган торак тҿзелеше ҿчен бҥлеп бирелҽ торган территориялҽрдҽ һава 
электр тапшыру линиялҽренең талҽп ителгҽн суммар озынлыгы 0,82 км тҽшкил итҽ. 

Электр белҽн тҽэмин итҥнең ҿстҽмҽ чыганакларын урнаштыру, электр куллану 
кҥрсҽткеченең артуына бҽйле рҽвештҽ, гамҽлдҽге электр белҽн тҽэмин итҥ 
чыганакларының резерв егҽрлеклҽре җитҽрлек булу сҽбҽпле, талҽп ителми. 

 
2.9.3. Газ белҽн тҽэмин итҥ 
 
Хәзерге хәле 
Торак пунктлар буенча биналарның һҽм корылмаларның газ белҽн тҽэмин ителеше 

дҽрҽҗҽсе: 
‒Иске Йомралы авылы: 99%; 
‒Карабай авылы: 99%; 
Татар Пҥчинкҽсе авылы: 98 %. 
Биналар һҽм корылмалар газ белҽн тҽэмин итҥнең альтернатив чарасы булып 

автоном чыганаклар тора. 
 
Проект тәкъдиме 
Иске Йомралы авыл җирлеге халкына кҥрсҽтелҽ торган коммуналь хезмҽтлҽрнең 

сыйфатын яхшырту ҿчен барлык торак пунктларда да биналарның һҽм корылмаларның 
газ белҽн тҽэмин ителеше дҽрҽҗҽсен 100% ка җиткерҥ зарур, моның ҿчен Иске Юмралы, 
Карабай һҽм Яңа поселок Ишеево авылларында 0,16 км тҽшкил итҽ торган газ бҥлҥ 
челтҽрлҽре тҿзҥ талҽп ителҽ. 

 
Торак фонды кҥлҽмен 3,28 мең кв. м. торакка арттыру һҽм даими халык санының 

якынча 115 кешегҽ артуы аркасында, эрелҽндерелгҽн исҽп буенча, елына 25300 куб.м. га 
тигез. 

Мҿмкин булган торак тҿзелеше ҿчен бҥлеп бирелҽ торган территориялҽрдҽ газ 
бҥлҥ челтҽрлҽренең якынча суммар озынлыгы 1,64 км тҽшкил итҽ. 

Газ белҽн тҽэмин итҥнең ҿстҽмҽ чыганакларын урнаштыру, газ куллану 
кҥрсҽткеченең артуына бҽйле рҽвештҽ, гамҽлдҽге газ белҽн тҽэмин итҥ чыганакларының 
резерв куҽтлҽренҽ бҽйле рҽвештҽ талҽп ителми. 

 
2.9.4. Су белҽн тҽэмин итҥ 
 
Хәзерге хәле 
Авыл җирлеге территориясендҽ су белҽн тҽэмин итҥ җир асты чыганакларыннан – 

скважина су алу җайланмаларыннан башкарыла. 
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Ҥзҽклҽштерелгҽн су белҽн тҽэмин итҥ барлык торак пунктларда да кҥрсҽтелҽ. 
Торак һҽм иҗтимагый биналарны су белҽн тҽэмин итҥ 100% тҽшкил итҽ. 

 
Җирлекнең эчҽр су белҽн ҥзҽклҽштерелгҽн тҽэмин итҥ чыганагы булып тора: 
- Иске Йомралы авылының тҿньяк ҿлешендҽ су алу скважинасы (егҽрлеге: сҽгатенҽ 

35 куб. м.); 
- Иске Йомралы авылының кҿньяк ҿлешендҽ су алу скважинасы (егҽрлеге: сҽгатенҽ 

35 куб. м.); 
‒ Карабай авылында су алу скважинасы (егҽрлек): сҽгатенҽ 35 куб. м.); 
‒ Татар Пҥчинкҽсе авылыннан тҿньяк-кҿнчыгышка таба су алу скважинасы 

(егҽрлеге: Сҽгатенҽ 25 куб. м.). 
Ҽлеге объектларның урнашу урыны һҽм характеристикасы Апас муниципаль 

районының территориаль планлаштыру схемасы материаллары һҽм җирле ҥзидарҽ 
органнары белешмҽлҽре нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн. 

Җир асты суларының сыйфаты тулаем алганда СанПиН 2.1.4.1074-01 талҽплҽренҽ 
туры килҽ. «Эчҽ торган су.Су белҽн тҽэмин итҥ ҥзҽклҽштерелгҽн системаларының су 
сыйфатына гигиена талҽплҽре. Сыйфат контроле». 

Җир асты байлыкларыннан файдалану хокукына Лицензия юк. 
 
31.13330.2012 кагыйдҽлҽр пункты нигезендэ.«Су белҽн тҽэмин итҥ. Тышкы 

челтҽрлҽр һҽм корылмалар. СНиП 2.04.02-84 актуальлҽштерелгҽн редакциясе " авыл 
җирлеге халкы ҿчен хуҗалык-эчҽр кирҽк-яракларын куллану елына 43,73 мең куб. м 
тҽшкил итҽ. 

 
Проект тәкъдиме 
Торак фонды кҥлҽме 3,28 мең кв. м га һҽм даими халыкның якынча 115 кешегҽ арту 

ихтималы булганлыктан, хуҗалык-эчҽр ихтыяҗлары ҿчен тҽҥлеклек (бер елда) су куллану 
кҥрсҽткечен арттыру кҥздҽ тотыла, аулак исҽплҽҥ буенча елына 8,40 мең куб. м га тигез. 

Мҿмкин булган торак тҿзелеше ҿчен бҥлеп бирелҽ торган территориялҽрдҽ 
суҥткҽргеч челтҽрлҽрнең якынча суммар озынлыгы 0,82 км тҽшкил итҽ. 

Су белҽн тҽэмин итҥнең гамҽлдҽге чыганакларының резерв куҽтлҽренҽ бҽйле 
рҽвештҽ, су белҽн тҽэмин итҥнең хуҗалык-эчҽ торган ихтыяҗларга тҽҥлеклек (бер ел 
эчендҽ) уртача куллану кҥрсҽткече артуга бҽйле рҽвештҽ, ҿстҽмҽ чыганакларны 
урнаштыру талҽп ителми. 

 
2.9.5. Су бҥлҥ 
 
Хәзерге хәле 
Җирлектҽ ҥзҽклҽштерелгҽн ташландык суларны агызу системасы юк. Ташландык 

суларны чистарту буенча индивидуаль станциялҽр яки калдыкларның сыешлы 
тупланмалары ярдҽмендҽ башкарыла. 

 
Проект тәкъдиме 
Җирлек территориясендҽ шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген башкарганда торак 

пунктлар территориялҽрен, ҥсеш алганнан соң, Ҥзҽклҽштерелгҽн ташландык суларны 
агызу системасы белҽн этаплап тҽэмин итҥ мҿмкинлеген кҥздҽ тотарга тҽкъдим ителҽ. 
Ҥзҽклҽштерелгҽн ташландык суларны агызу системасын формалаштыру буенча планлы 
чаралар территорияне планлаштыру буенча документацияне ҽзерлҽҥ стадиясендҽ 
билгелҽнергҽ тиеш. 

 
2.9.6. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ 
 
Хәзерге хәле 
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Җирлектҽ ҥзҽклҽштерелгҽн җылылык юк. Биналарны җылыту тҿрле ягулык 
тҿрлҽрендҽ эшлҽҥче индивидуаль җылыту системалары ярдҽмендҽ башкарыла. 

 
Проект тәкъдиме 
Ҥзҽклҽштерелгҽн җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасын ҥстерҥ кҥздҽ тотылмый. 
 
2.9.7. Элемтҽ 
 
Хәзерге хәле 
Телефон һҽм кҽрҽзле элемтҽ, эфирлы һҽм цифрлы тапшырулар, Интернетка керҥ 

мҿмкинлеге бирелгҽн.  
Җирлек территориясендҽ антенна-мачта корылмаларына һҽм башка элемтҽ 

объектларына тҥбҽндҽгелҽр керҽ: 
- Иске Йомралы авылының ҥзҽк ҿлешендҽ кҽрҽзле элемтҽ база станциясе; 
- Иске Йомралы авылының тҿньяк ҿлешендҽ кҽрҽзле элемтҽ база станциясе. 
 
Проект тәкъдиме 
Җирлек территориясендҽ элемтҽ объектларын урнаштыру генераль план белҽн 

каралмаган. 
 
2.9.8. Коммуналь калдыкларны чыгаруны оештыру 
 
Хәзерге хәле 
Җирлектҽ каты коммуналь калдыклар җыелуның якынча норматив кҥлҽме елына 

659 куб. м, сыек коммуналь калдыклар елына 1198 куб. м тҽшкил итҽ. Каты һҽм сыек 
коммуналь калдыкларның факттагы кҥлҽме турында белешмҽлҽр юк.  

Каты коммуналь калдыкларны чыгару оешкан тҿстҽ Апас шҽһҽр тибындагы 
полигонына башкарыла. Иске Йомралы авыл җирлеге территориясендҽ каты коммуналь 
калдыкларны кҥмҥ урыннары юк. 

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

территориаль схема нигезлҽмҽлҽре буенча, калдыкларны чыгару ш.т.п Апас полигонына 
оештырылырга тиеш. 

 
2.9.9. Янгын куркынычсызлыгы 
 
Хәзерге хәле 
Җирлек территориясендҽ 5 нче дҽрҽҗҽ янгын куркынычы булган торак йортларның 

шактый саны урнашкан (СНиП 21-01-97 «биналарның һҽм корылмаларның янгын 
куркынычсызлыгы нигезендҽ»).  

Иске Йомралы авылының тҿньяк ҿлешендҽ янгын сҥндерҥ бҥлеге урнашкан. 
Торак пункт территориялҽрендҽ янгын гидрантлары яки су алу корылмалары 

янгынга каршы максатлар ҿчен су алу җайланмалары белҽн җиһазландырылган.  
2009 елның 8.13130кагыйдҽлҽр пункты нигезендҽ.«Янгынга каршы саклау 

системалары. Янгынга каршы тышкы су белҽн тҽэмин итҥ чыганаклары. Янгын 
куркынычсызлыгы талҽплҽре» җирлектҽ тышкы янгын сҥндерҥгҽ норматив чыгымнар 5 л/с 
тҽшкил итҽ. 

 
Проект тәкъдиме 
Авыл җирлеге территориясендҽ янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ объектларын 

генераль план белҽн урнаштыру кҥздҽ тотылмый. 
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3. ТОРАК ПУНКТЛАР ЧИКЛҼРЕ 

Иске Йомралы авыл җирлегенең расланган генераль планы булмау сҽбҽпле, торак 
пунктларның элек билгелҽнгҽн чиклҽре юк. Ҽлеге проект нигезлҽмҽлҽрен тормышка 
ашыру максатыннан җирлек составына керҥче торак пунктларның чиклҽрен билгелҽҥ 
талҽп ителҽ.  

Торак пунктлар территориялҽренең гамҽлдҽге чиклҽре һҽм торак пунктларның 
планлаштырылган чиклҽре ҽлеге проектның график материаллары составында торак 
пунктлар чиклҽре картасында чагылыш тапкан. 

Торак пунктларның чиклҽре алар турында мҽгълҥматларны Кҥчемсез милекнең 
Бердҽм дҽҥлҽт реестрына кертҥ максатында ҽлеге генераль план белҽн билгелҽнҽ. 

 
3.1. Торак пунктларның территориялҽре чиклҽрен ҥзгҽртҥне нигезлҽҥ 
 
Ҽлеге проект нигезлҽмҽлҽрен тормышка ашыру ҿчен Иске Йомралы, Карабай һҽм 

Татар пҥчинкҽсе авылларының территориялҽре чиклҽрен ҥзгҽртҥ талҽп ителҽ.  
Торак пунктларның территориялҽре чиклҽрен ҥзгҽртҥ кҥздҽ тотылган 

территориялҽр участоклары, шулай ук аларны ҥзгҽртҥне нигезлҽҥ 9 нчы таблицада һҽм 
график материаллар составында торак пунктлар чиклҽре картасында кҥрсҽтелгҽн. 

Таблица 9 

1! Торак пункт 
кишҽрлекнең 
картадагы № 

Мҽйданы, 
га 

Торак пункты территориясе чиген ҥзгҽртҥне 
нигезлҽҥ 

Иске Йомралы 
авылы 

1 -4,243 

Капиталь тҿзелеш объектларының торак 
пункты чиклҽре белҽн кисешҥен булдырмас 
ҿчен ындыр табагының бер ҿлеше торак 
пункты территориясе чигеннҽн чыгарма 

Карабай авылы 2 -2,323 Зират территориясе чигеннҽн чыгарма 

Татар 
Пҥчинкҽсе 
авылы 

3 -1,469 Зират территориясе чигеннҽн чыгарма 

 
 
3.2. Торак пунктлар территориялҽре чиклҽреннҽн чыгарыла торган торак пунктлар 

территориялҽре чиклҽренҽ кертелҽ торган җир кишҽрлеклҽре исемлеге 
 
Торак пунктлар территориялҽре чиклҽреннҽн чыгарыла торган торак пунктлар 

территориялҽре чиклҽренҽ кертелҽ торган җир кишҽрлеклҽре исемлегендҽ торак 
пунктлар территориялҽре чиклҽрен ҥзгҽртҥ участоклары чиклҽрендҽ урнашкан җир 
кишҽрлеклҽре турында белешмҽлҽр бар.  

Кҥрсҽтелгҽн исемлектҽ шулай ук торак пунктлар территориялҽре чиклҽренҽ 
кертелҽ яисҽ кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында мҽгълҥматлар булмаган 
торак пунктлар территориялҽре чиклҽреннҽн тҿшереп калдырыла торган территориялҽр 
турында мҽгълҥмат бар. Ҽлеге территориялҽр чиклҽрендҽ урнашкан кадастр 
кварталларының бер ҿлеше буларак кҥрсҽтелгҽн. 
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Таблица 10 

 № 
к/п 

Җир 
кишҽрлегене

ң, кадастр 
кварталыны

ң кадастр 
номеры 

Урнашкан 
урыны 

Җир 
категори

ясе 

Рҿхсҽт 
ителгҽн 
куллану 

тҿре 

Чиклҽргҽ 
кертелҽ 
торган 
яисҽ 

чиклҽрдҽн 
чыгарыла 

торган 
мҽйдан, кв. 

м  

Планла
штырылг
ан җир 

категори
ясе 

Рҿхсҽт 
ителгҽн 

файдала
нуның 

планлаш
тырулы 
тҿре* 

ИСКЕ ЙОМРАЛЫ АВЫЛЫ 

Торак пункт чикләренә кертелгән җир кишәрлекләре 

тҽкъдим ителмҽгҽн 

Торак пункт чикләреннән чыгарыла торган җир кишәрлекләре 

1 
16: 08: 
190101:112 

Татарстан 
Республикасы, 
Апас 
муниципаль 
районы, Иске 
Йомралы авыл 
җирлеге 

Торак 
пункт 
җирлҽре 

Гомуми 
файдалану 
ҿчен (урам 
челтҽре) 

2293 

Авыл 
хуҗалыг
ы 
билгелҽ
нешендҽ
ге 
җирлҽр 

Авыл 
хуҗалыг
ы 
җитеште
рҥе 
белҽн 
тҽэмин 
итҥ (код 
1.18) 

2 
16: 08: 
190101:113 

Татарстан 
Республикасы, 
Апас 
муниципаль 
районы, Иске 
Йомралы авыл 
җирлеге,Иске 
Йомралы 
авылы 

Торак 
пункт 
җирлҽре 

Авыл 
хуҗалыгы 
җитештерҥе 
ҿчен 

19219 

Авыл 
хуҗалыг
ы 
билгелҽ
нешендҽ
ге 
җирлҽр 

Авыл 
хуҗалыг
ы 
җитеште
рҥе 
белҽн 
тҽэмин 
итҥ (код 
1.18) 

Торак пункт чикләренә керми торган күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында 
мәгълүматлар булмаган территорияләр 

3 
16: 08: 
190101 

- - - 20910 - - 

КАРАБАЙ АВЫЛЫ 

Торак пункт чикләренә кертелгән җир кишәрлекләре 

тҽкъдим ителмҽгҽн 

Торак пункт чикләреннән чыгарыла торган җир кишәрлекләре 

1 
16: 08: 
190201:219 

Татарстан 
Республикасы, 
Апас 
муниципаль 
районы, Иске 
Йом-ралы 
авыл җирлеге, 
Карабай 
авылы, Ҥзҽк 

Торак 
пункт 
җирлҽре 

Зиратларны 
урнаштыру 
ҿчен 

20944 

Сҽнҽгат
ь 
җирлҽре 
һ. б. 

Ритуаль 
эшчҽнле
к (код 
12.1) 
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урамы 

Торак пункт чикләренә керми торган күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында 
мәгълүматлар булмаган территорияләр 

2 
16: 08: 
190201 

- - - 2281 - - 

ТАТАР ПҤЧИНКҼСЕ АВЫЛЫ 

Торак пункт чикләренә кертелгән җир кишәрлекләре 

тҽкъдим ителмҽгҽн 

Торак пункт чикләреннән чыгарыла торган җир кишәрлекләре 

1 
16: 08: 
190301:166 

Татарстан 
Республикасы, 
Апас 
муниципаль 
районы, Иске 
Җҿмһҥрияте 
авыл җирлеге, 
яңа Ишеево 
авылы, Совет 
урамы 

Торак 
пункт 
җирлҽре 

Зиратларны 
урнаштыру 
ҿчен 

12862 

Сҽнҽгат
ь 
җирлҽре 
һ. б. 

Ритуаль 
эшчҽнле
к (код 
12.1) 

Торак пункт чикләренә керми торган күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында 
мәгълүматлар булмаган территорияләр 

2 
16: 08: 
190301 

- - - 1802 - - 

3 
16: 08: 
190402 

- - - 30 - - 

*Россия Икътисади ҥсеш министрлыгының "Җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн 
файдалану тҿрлҽре классификаторын раслау турында" 01.09.2014 540 номерлы боерыгы 
белҽн расланган җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре 
классификаторы нигезендҽ (Россия Икътисади ҥсеш министрлыгының 2019 елның 04 
февралендҽге 44 номерлы боерыгы редакциясендҽ) 
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4. МҼДҼНИ МИРАС ОБЪЕКТЛАРЫ 

Иске Йомралы авыл җирлеге территориясендҽ мҽдҽни мирас объектлары, шулай 
ук мҽдҽни мирас объектларының билгелҽре булган объектлар юк. 

 
Мҽгълҥмат мҽдҽни мирас объектлары, мҽдҽни мирас объектлары һҽм мҽдҽни 

мирас объектлары исемлеге нигезендҽ тҽкъдим ителҽ. 
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5. АЕРУЧА САКЛАНА ТОРГАН ТАБИГЫЙ ТЕРРИТОРИЯЛҼР 

Иске Йомралы авыл җирлеге территориясендҽ тҥбҽндҽге аеруча саклана торган 
табигый территориялҽр тҽкъдим ителгҽн: 

- «Улҽмҽ елгасы " региональ ҽһҽмияттҽге табигать һҽйкҽле» 
аеруча саклана торган табигый территориялҽргҽ ТАССР Министрлар Советының 
1978 елның 10 гыйнварындагы 25 номерлы карары һҽм Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 2005 елның 29 декабрендҽге 644 номерлы карары белҽн 
кертелгҽн; билгелҽнгҽн чиклҽр турындагы белешмҽлҽр кҥчемсез милекнең Бердҽм 
дҽҥлҽт реестрында тҽкъдим ителгҽн. 
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6. ТЕРРИТОРИЯНЕ ФАЙДАЛАНУНЫҢ МАХСУС ШАРТЛАРЫ БУЛГАН ЗОНАЛАР 

Хәзерге хәле 
Җирлек территориясе ҿчен хас махсус шартлар булган зоналар турында мҽгълҥмат 

11 нче таблицада бирелгҽн. 
Таблица 11 

Зона исеме Чыганакның исеме 
Зона 

Кҥлҽм
е, м 

Зонаның кҥлҽмен һҽм режимын 
билгели торган норматив документ 

предприятиелҽр
нең, 
корылмаларның 
һҽм башка 
объектларның 
санитар-саклау 
зонасы 

себер тҥлҽмҽсе ҥлҽт 
базлары 

1000 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«предприятиелҽрнең, корылмаларның 
һҽм башка объектларның санитар-
саклау зоналары һҽм санитар 
классификациясе» 

биотермик чокырлар 1000 

мҿгезле эре терлек 
фермалары (100-1200 
баш) 

300 

машина-трактор 
парклары 

300 

терлек асраучы 
фермалар (100 башка 
кадҽр) 

100 

ындыр табаклары 100 

ягулык-майлау 
материаллары, 
ашламалар, агу 
химикатлары 
складлары (50 тоннага 
кадҽр) 

100 

авыл хуҗалыгы 
продукциясен саклау 
складлары 

50 

янгын бҥлеклҽре 50 

зират 50 

ҿске су 
объектларының 
су саклау зонасы 

Ҥлҽмэ елгасы 200 

Россия Федерациясе Су кодексы 

башка җир ҿсте су 
объектлары 

50 

җир ҿсте су 
объектларының 
яр буе саклау 
полосасы 

ҿске су объектлары 50 

электр челтҽре 
хуҗалыгы 
объектларының 
саклау зонасы 

ВЛ 6-10 кВ 10 
«Электр челтҽре хуҗалыгы 
объектларының саклау зоналарын 
билгелҽҥ һҽм мондый зоналар 
чиклҽрендҽ урнашкан җир 
кишҽрлеклҽреннҽн файдалануның 
махсус шартларын билгелҽҥ тҽртибе 
турында» Россия Федерациясе 
Хҿкҥмҽтенең 2009 елның 24 
февралендҽге 160 номерлы карары 

ВЛ 0,4 кВ 2 
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**табигать һҽйкҽллҽре урнашкан территориялҽрдҽ хуҗалык эшчҽнлеген чиклҽҥ 
гамҽлдҽ, аерым алганда, аларның сакланышын бозуга китерҽ торган һҽртҿрле эшчҽнлек 
тыела. 

Табигать һҽйкҽллҽрен куллану тҥбҽндҽге максатларда рҿхсҽт ителҽ: 
‒ фҽнни (ҽйлҽнҽ-тирҽ табигый тирҽлекнең торышына мониторинг, табигый 

экосистемаларның һҽм аларның компонентларының эшлҽвен һҽм ҥсешен ҿйрҽнҥ һ. б.); 
‒ экологик белем (уку-укыту экскурсиялҽре ҥткҽрҥ, экологик белем бирҥ 

сукмакларын оештыру һҽм тҿзеклҽндерҥ, видеофильмнар тҿшерҥ, слайдлар, буклетлар 
чыгару максатыннан фотога тҿшерҥ һ. б. лар.); 

- рекреацион (транзит йҿрҥлҽр); 
‒ табигатьне саклау (тере организмнарның генофондын саклау, сирҽк һҽм юкка 

чыга торган ҥсемлеклҽрнең һҽм хайваннарның яшҽҥ шартларын тҽэмин итҥ һ. б.); 
- ҽлеге табигый объектларны һҽм табигать һҽйкҽллҽре комплексларын игълан итҥ 

бурычларына һҽм аларга карата билгелҽнгҽн саклау режимына каршы килмҽгҽн башка, 
шул исҽптҽн җитештерҥ максатларында. 

 
Җирлектҽге территориялҽрне аерым шартлы файдалану зоналары ҽлеге 

проектның график материаллары составында җирлек территориясен махсус шартлары 
булган зоналар чиклҽре картасында (хҽзерге нигезлҽмҽ) кҥрсҽтелгҽн. 

 
Проект тәкъдиме 
Кайбер объектларны урнаштыру планлаштырылаганга кҥрҽ, территорияне 

файдалануның аерым шартлары булган зоналар чиклҽрен билгелҽҥ талҽп ителҽ, алар 
турында белешмҽлҽр 12 нче таблицада китерелгҽн. 

Таблица 12 

Зона исеме Чыганакның исеме 
Зона 

Кҥлҽме, 
м 

Зонаның кҥлҽмен һҽм режимын 
билгели торган норматив 

документ 

бҥлгеч 
газҥткҽргечлҽрн
ең сак зонасы 

бҥлгеч газҥткҽргечлҽр 2 

Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 
20.11.2000 елның 878 номерлы карары 
белҽн расланган газ бҥлҥ челтҽрлҽрен 
саклау кагыйдҽлҽре. 

Су белҽн тҽэмин 
итҥ 
чыганакларын 
санитар саклау 
зонасының I 
поясы 

су алу скважиналар һҽм 
капитациялҽнгҽн 
чишмҽлҽр 

30 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «су белҽн 
тҽэмин итҥ чыганакларын һҽм эчҽргҽ 
яраклы суҥткҽргечлҽрне санитар 
саклау зоналары» 

аеруча саклана 
торган табигый 
территория 

«Улҽмҽ елгасы» 
табигать һҽйкҽле** 

– 
«Аеруча саклана торган табигый 
территориялҽр турында» 14.13.1995 
елның, № 33-ФЗ Федераль законы 

автомобиль 
юлларының юл 
буе полосалары 

III-IV категорияле 
автомобиль юллары 

50 

«Россия Федерациясендҽ автомобиль 
юллары һҽм юл эшчҽнлеге турында 
һҽм Россия Федерациясенең аерым 
закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ 
хакында» 2007 елның 8 ноябрендҽге 
257-ФЗ номерлы Федераль законы 
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Автомобиль 
юлларының юл буе 
полосалары 

III-IV категорияле 
автомобиль юллары 

50 

«Россия Федерациясендҽ 
автомобиль юллары һҽм юл 
эшчҽнлеге турында һҽм Россия 
Федерациясенең аерым закон 
актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ 
хакында» 2007 елның 8 
ноябрендҽге 257-ФЗ номерлы 
Федераль законы 

 
Территорияне файдалануның махсус шартлары булган зоналарның кҥлҽме һҽм 

конфигурациясе ҽлеге зоналар проектларын эшлҽҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ 
тҿгҽллҽштерелергҽ мҿмкин. 

 
 

 
 



 

 
42 

7. ТАБИГАТЬ ШАРТЛАРЫ ҺҼМ ЭКОЛОГИК ХҼЛЕ 

7.1.Табигать шартлары һҽм ресурслары 
 
7.1.1. Рельеф 
 
Иске Йомралы авыл җирлеге территориясе елга ҥзҽннҽре, балкалар һҽм чокырлар 

белҽн бҥленгҽн тигезлектҽн гыйбарҽт. 
Рельефның абсолют биеклеклҽре 68 м дан 211 м га кадҽр җитҽ. Җирлекнең кҿньяк-

кҿнбатыш ҿлешенҽ иң зур тамгалар хас, иң азы - җирлекнең ҥзҽк ҿлешендҽге Улҽмҽ 
елгасы. 

 
7.1.2. Файдалы казылмалар 
 
Җирлек территориясендҽ тҥбҽндҽге файдалы казылма ятмалары урнаштырылган: 
Руда булмаган файдалы казылмалар ятмалары: 
‒ Татар Пҥчинкҽсендҽге известьле мелиорантлар чыганагы (эксплуатациялҽнми 

торган урын); 
‒ Татар Пҥчинкҽсе тҿзелеш (файдаланылмый торган) ташлары ятмасы; 
‒ Известьле мелиорантларның Иске Йомралы чыганагы (кҥренеше); 
‒ Иске Йомралы  (кҥренеше) бентонит балчыклары чыганагы; 
- Бентонит балчыкларының Йомралы чыганагы (эксплуатациялҽнми торган). 
 
Бу ятмалар турындагы мҽгълҥмат Апас муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемасы материалларында бирелгҽн белешмҽлҽр нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн. 
 
7.1.3. Гидрогеологик шартлар 
 
Җир асты суларын яткызу шартлары буенча җирлек территориясендҽ 

гидрогеология бҥлекчҽлҽре бҥлеп бирелҽ, алар турында мҽгълҥматлар 13 нче таблицада 
кҥрсҽтелгҽн. 

Таблица 13 

Атамасы Тҿп характеристикалары Кулланышы 

Аз сулы локаль су 
йҿртҥ котельник 
терриген комплекс 

суның химик составы: 
гидрокарбонат, тҿрле катион 
составы; 
минерализация: 0,4-1,1 г/л 

ҥзҽклҽштерелгҽн хуҗалык-
эчҽ торган су белҽн тҽэмин 
итҥ ҿчен файдаланылмый 

Уржумның локаль 
сулы-аз сулы терриген 
комплексы 

суның химик составы: 
гидрокарбонатлы, сирҽгрҽк хлорид-
гидрокарбонатлы, катионнар буенча 
катнаш; 
минерализация: 0,4-0,8 г/л; 
гомуми катгыйлык: 5-7 ммоль/л 

хуҗалык-эчҽ торган су 
белҽн тҽэмин итҥ ҿчен  киң 
файдаланыла 

Суҥткҽргеч локаль су 
ҥткҽргеч неоген-
бердҽн-дҥртенче 
аллювиаль комплекс 

суның химик составы: 
гидрокарбонатлы магний-кальций, 
натрий яки катион составы буенча 
катнаш; 
минерализация: 0,3-0,7 г/л; 
гомуми катгыйлык:  8 мг-экв/л дан 
артык тҥгел 

хуҗалык-эчҽ торган су 
белҽн тҽэмин итҥ ҿчен 
кулланыла 

Суҥткҽргеч локаль су 
ҥткҽргеч 
эоплейстоценой 

‒ 
хуҗалык-эчҽ торган су 
белҽн тҽэмин итҥ ҿчен 
файдаланылмый 



 

 
43 

аллювиаль комплекс 

 
7.1.4. Ҿслек һҽм җир асты сулары 
 
Өслек сулары 
Авыл җирлеге территориясендҽ урнашкан тҿп су агымнары булып торалар: 
- Ҥлҽмҽ елгасы (Зҿя елгасының уң кушылдыгы; гомуми озынлыгы: 72 км). 
Җирлекнең гидрографик челтҽре шулай ук кҥллҽр һҽм чишмҽлҽр тҽшкил итҽ. 
 
Чишмәләр 
Җирлек территориясендҽ чишмҽлҽр тҽкъдим ителмҽгҽн. 
 
7.1.5. Климат характеристикасы 
 
«Тҿзелеш климаты»  131.13330.2012 кагыйдҽлҽр җыелмасында китерелгҽн 

тҿзелеш ҿчен климатик районлаштыру картасы нигезендҽ Иске Йомралы авыл җирлеге 
ІІВ климат районында урнашкан. 

Җирлек ҿчен хас булган салкын һҽм җылы елның климат параметрлары 14 һҽм 15 
таблицаларында тҽкъдим ителгҽн. 

Таблица 14 
Елның салкын чорының климатик параметрлары 

Климатик Параметрлар Ҽһҽмияте 

Һава температурасы иң салкын тҽҥлеге, °С, тҽэмин 
ителеше 

0,98 - 41 

0,92 - 33 

Һава температурасы иң салкын бишкҿнлеге°С, 
тҽэмин ителеше 

0,98 - 33 

0,92 - 31 

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

Абсолют минималь һава температурасы, °С - 47 

Иң салкын ай температурасының уртача тҽҥлеклек амплитудасы,°С 7,1 

Озынлыгы, тҽҥлекдҽвамындагы һаваның уртача 
температурасы, °С, уртача тҽҥлеклеклек 
температура белҽн ≤ 0 °С ким 

озынлыгы, тҽҥлек. 151 

уртача температура, 
°С 

- 8,1 

Озынлыгы, тҽҥлек дҽвамындагы һаваның уртача 
температурасы, °С, уртача тҽҥлеклеклек һава 
температурасы + 8 °С. кимрҽк 

озынлыгы, тҽҥлек. 208 

уртача температура, 
°С 

- 4,8 

Озынлыгы, тҽҥлек дҽвамындагы һаваның уртача 
температурасы, °С, уртача тҽҥлеклеклек 
температура белҽн ≤ 10 °С ким 

озынлыгы, тҽҥлек. 223 

уртача температура, 
°С 

- 3,8 

Иң салкын айның уртача айлык һава дымлылыгы, % 82 

Уртача айлык чагыштырмача һава дымлылыгыиң салкын айның 15 
сҽгҽтендҽ, % 

81 

Ноябрь - март айларына явым-тҿшемнҽр саны, мм 177 

Җилнең декабрь -февраль айларындагы ҿстенлекле юнҽлеше 
кҿньяк 

кҿнбатыш 

Җилнең гыйнвар аена,  румбалары буенча уртача тизлеклҽреннҽн 
максималь курсҽткече м/с 

4,1 

Җилнең уртача тизлеге, м/с, уртача тҽҥлеклек һава температурасы ≤ 8 °С 
булган чорда 

3,1 

 
Таблица 15 

Җылы чорның климатик параметрлары 

Климатик Параметрлар Ҽһҽмияте 
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Барометрик басым, дпа 1002 

Һава температурасы, °С, тҽэмин ителеше 0,95 24 

Һава температурасы, °С, тҽэмин ителеше 0,98 28 

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

Абсолют максималь һава температурасы, °С 39 

Иң җылы ай температурасының уртача тҽҥлеклек амплитудасы, °С 9,9 

Иң җылы айның уртача айлык чагыштырмача һава дымлылыгы, % 69 

Иң җылы айның 15 сҽгҽттҽге уртача айлык чагыштырмача һава 
дымлылыгы, % 

56 

Апрель-октябрь айларына явым-тҿшемнҽр саны, мм 368 

Тҽҥлеклек максималь явым-тҿшем, мм 75 

Җилнең июнь-август айларындагы ҿстенлекле юнҽлеше 
тҿньяк 

кҿнбатышка 

Румблар буенча уртача тизлеклҽрнең июль аендагы җилнең минималь 
тизлеге , м/с 

0 

 
Җирлек климаты параметрларын бҽялҽҥ кагыйдҽлҽр җыелмасынын 131.13330.2012  

нигезендэ якындагы  торак пунклар ҿчен"Тҿзелеш климатологиясе" мҽгълҥматлары 
буенча ҿчен ҥтҽлгҽн. (Казан ш). 

Уртача еллык һава температурасы 3,9 °С. тҽшкил итҽ.  
Уртача еллык явым – тҿшем саны-484,5 мм. 
Җирлек территориясендҽ Кҿньяк юнҽлештҽге җиллҽр кҥп.  
Җилнең уртача еллык тизлеге 3,7 м/сек тҽшкил итҽ. 
 
7.1.6. Инженер-геологик шартлар 
 
Җирлек территориясендҽ тҽкъдим ителгҽн куркыныч физик-геологик процессларга 

тҥбҽндҽгелҽр керҽ:: 
- эрозия процесслары (чокырлар, ерганаклар) - су агымнары ҥрлҽренҽ хас;  
‒ авыш процесслар (җимерелҥлҽр, ишелҥ, җир коелу) - аз ҥсеш алган; 
- карст-суффозия процесслары (карст бҥрҽнҽлҽре, суффозион блюд.). 
Җирлек территориясендҽ махсус грунт тҽкъдим ителмҽгҽн. 
 
7.1.7. Ландшафт, туфрак катламы, ҥсемлеклҽр 
 
Җирлек территориясе Идел-Кубнҽ калку ландшафт районы чиклҽрендҽ урнашкан. 
Туфракның характерлы тҿрлҽренҽ керҽ: 
-куе-соры урман туфраклары; 
‒ соры урман туфраклары; 
‒ болын-кара туфраклы яшелчҽ туфраклары; 
‒ кҽсле-карбонатлы туфрак; 
- аллювиаль кҽсле-туендырылган карбонат туфраклары. 
Ҥсемлеклҽр капламы урманнар, болыннар, куак куаклары һҽм авыл хуҗалыгы 

җирлҽре белҽн тҽкъдим ителгҽн. 
 
7.2.Ҽйлҽнҽ-тирҽлекнең торышын бҽялҽҥ 
 
7.2.1. Атмосфера һавасының торышы 
 
Атмосфера һавасын пычратуның тҿп чыганаклары булып торалар: 
– эшлҽп килҥче авыл хуҗалыгы предприятиелҽре (Иске Йомралы авылында 

мҿгезле эре терлек фермасы һҽм  ат фермасы); 
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- машина-трактор парклары; 
- ындыр табаклары; 
- автомобиль транспорты. 
Җирлектҽ һава пробаларына лаборатор анализ ҥткҽрелми. 
 
7.2.2. Су ресурсларының торышы 
 
Су объектларының пычрану чыганагы булып тора: 
– авыл хуҗалыгы предприятиелҽре территориялҽреннҽн чистартылмаган ҿслек 

суларын агызу; 
– торак пунктлар территориялҽреннҽн чистартылмаган ҿске юынты суларны агызу. 
Су ресурсларын пычратуга шулай ук су саклау зоналары режимын һҽм ҿслек су 

объектларының яр буе саклау полосаларын сакламау да китерҽ. 
Шулай ук Иске Йомралы авылының тҿньяк ҿлешендҽ санитар-саклау зонасы 

чиклҽрендҽ су алу скважинасы урнашу да тискҽре факт булып тора. 
Хҽзерге вакытта җирлектҽ ҥзҽклҽштерелгҽн су белҽн тҽэмин итҥ системалары юк. 
Җирлектҽ су ресурсларының пычрануына Мониторинг ҥткҽрелми. 
 
7.2.3. Туфрак катламының һҽм җир ресурсларының торышы 
 
Авыл җирлеге территориясе ҿчен авыл хуҗалыгы җирлҽренең сҿрелҥе, чокыр-

балка челтҽренең таралуы, сҿрҥлек җирлҽренең тҥбҽн булуы хас. Нҽтиҗҽ булып ҥсеш 
алган эрозион процесслар, туфрак деградациясе тора. 

Җирлек территориясендҽ эрозиягҽ каршы чаралар ҥткҽрелҽ, алар ҥз эченҽ 
саклагыч урман ҥсентелҽре булдыру, туфрак саклау чҽчҥ ҽйлҽнешен оештыру, 
деградациялҽнгҽн сҿрҥлеклҽрне табигый азык җирлҽренҽ кҥчерҥ. 

Җирлҽрнең торышына аларның техноген пычрануы тискҽре йогынты ясый: 
пестицидлар, агынты сулар, җитештерҥ һҽм куллану калдыклары белҽн пычрату. 

Җирлек территориясендҽ туфрак пробалары тикшерелми. 
 
7.2.4. Җитештерҥ һҽм куллану калдыклары, биологик калдыклар 
 
Биологик калдыклар чыганагы булып тора: 
– себер тҥлҽмҽсе ҥлҽт базлары; 
– биотермик чокырлар; 
– зиратлар. 
Аларның тискҽре йогынтысына торак пунктларның шактый территориялҽре дучар 

ителгҽн. 
Терлекчелек калдыкларының барлыкка килҥе терлекчелек объектларының 

эшчҽнлеге белҽн бҽйле. Терлекчелек объектларын утильлҽштерҥ тирес саклагычлары 
булмау һҽм вакытлыча тирес туплаучыларның тҽртипкҽ китерелмҽве белҽн бҽйле 
рҽвештҽ җитҽрлек ҥсеш алмый. Тиресне саклау, Җир һҽм су ресурслары пычрануга 
куркыныч тудырып, терлекчелек фермалары янында башкарыла. 

Коммуналь калдыклар барлыкка килҥ торак пунктлар территориялҽре ҿчен хас. 
Җирлек территориясен санитар чистарту торак пунктларның контейнер 

мҽйданчыклары белҽн җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ тҽэмин ителмҽвенҽ бҽйле рҽвештҽ талҽп 
ителгҽн дҽрҽҗҽгҽ туры килми. 

 
7.2.5. Физик йогынты факторлары 
 
Халыкка йогынты ясауның физик факторларына электромагнит нурланыш, акустик 

һҽм радиацион йогынты керҽ. 
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Электр ҥткҽргеч линиялҽр, элемтҽ объектлары җирлектҽ урнашкан электромагнит 
нурланыш чыганагы булып тора. Электромагнит кырның дҽрҽҗҽсе рҿхсҽт ителгҽн чиктҽн 
кимрҽк һҽм халык ҿчен куркыныч тудырмый. 

Тискҽре акустик йогынты чыганакларына керҽ: 
– эшлҽп килҥче авыл хуҗалыгы предприятиелҽре (мҿгезле эре терлек фермасы 

һҽм Иске Йомралы авылындагы ат фермасы); 
- ындыр табаклары; 
- автомобиль транспорты. 
Авыл җирлегенең радиацион хҽле кҥбесенчҽ табигый радиацион фон белҽн 

билгелҽнҽ. 
 
7.2.6. Яшел утыртмаларның торышы 
 
Җирлек территориясендҽ бирелгҽн яшеллҽндерелгҽн территориялҽргҽ 

тҥбҽндҽгелҽр керҽ: 
‒ басма; 
- елгаларны һҽм елгаларны агу ҿчен хас булган ҥзбушаткыч һҽм куак ҥсентелҽр;  
- махсус билгелҽнештҽге яшеллҽндерҥ (зиратлар территориясен); 
‒ чиклҽнгҽн файдалануны яшеллҽндерҥ (белем бирҥ һҽм рекреация 

объектларының яшеллҽндерелгҽн территориялҽре). 
Җирлектҽ гомуми файдаланудагы яшеллҽндерелгҽн территориялҽр юк. 
Авыл җирлегендҽ яшеллҽндерелгҽн территориялҽрнең гомуми мҽйданы 1011,78 га 

(җирлекнең гомуми мҽйданының 17,60% ы) тҽшкил итҽ.  
кагыйдҽлҽр җыелмасының 42.13330.2011 буенча СНиП 2.07.01-89 

актуальлҽштерелгҽн редакциясе. «Шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен 
планлаштыру һҽм тҿзҥ» темасына багышланган " халыкның гомуми файдаланудагы 
яшеллҽндерелгҽн территориялҽр белҽн тҽэмин ителешенең минималь рҿхсҽт ителгҽн 
кҥрсҽткече бер кешегҽ 12 кв.м тҽшкил итҽ. Шулай итеп, кҥрсҽтелгҽн территориялҽрнең 
тҽкъдим ителгҽн мҽйданы 0,72 га тҽшкил итҽ. 

 
Тулаем алганда, Иске Йомралы авыл җирлеге территориясендҽ экологик хҽл уңай. 

 
7.3.Экологик хҽлне оптимальлҽштерҥ чаралары 
 
Җирлектҽ экологик хҽлне яхшырту ҿчен Генераль план белҽн тҥбҽндҽге 

юнҽлешлҽр буенча оештыру чаралары комплексын ҥткҽрҥ тҽкъдим ителҽ: 
‒ ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычрату чыганакларын локальлҽштерҥ; 
- һава бассейнын саклау; 
‒ су ресурсларын саклау һҽм рациональ файдалану; 
- җир фондын саклау һҽм җирлек территориясен инженерлык яклавы; 
‒ калдыклар белҽн эш итҥ системасын ҥстерҥ; 
- халыкны физик йогынты факторларыннан саклау; 
- яшеллҽндерҥ системасын ҥстерҥ. 
 
Иске Йомралы авыл җирлегенҽ карата тҥбҽндҽге чаралар актуаль: 
‒ ҥлҽт базларын биологик калдыкларны җыю, утильлҽштерҥ һҽм юк итҥнең 

ветеринария-санитария кагыйдҽлҽренҽ туры китерҥ; 
-ҥлҽт базларының санитар-саклау зоналары территориялҽрендҽге микробиологик 

кҥрсҽткечлҽрнең торышына, шул исҽптҽн туфракка һҽм грунт суларына лаборатор 
контроль оештыруны тикшереп тору; 

- санитар-саклау зоналары кҥлҽмен киметҥ мҿмкинлеген билгелҽҥ ҿчен, гамҽлдҽге 
яки ниятлҽнгҽн торак тҿзелеше янында урнашкан ҥлҽт базларының санитар-саклау 
зоналары проектларын эшлҽҥ; 
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-Иске Йомралы авылында мҿгезле эре терлек фермасының куҽтен киметҥ һҽм 
территориясен киметҥ, аннан соң куркыныч классын ҥзгҽртҥ һҽм санитар-яклау зонасы 
кҥлҽмен киметҥ мҿмкинлеге белҽн; 

‒ эшлҽп килҥче предприятиелҽрнең санитар-саклау зоналары проектларын эшлҽҥ 
(мҿгезле эре терлек фермасы һҽм Иске Йомралы авылында ат фермасы); 

- предприятиелҽр тарафыннан ташландык суларны киметҥ буенча чаралар 
ҥтҽлеше (шул исҽптҽн тузан, газ чистарту җайланмалары белҽн тҽэмин итҥ); 

- предприятиелҽрдҽ ябык яки ҽйлҽнештҽге су белҽн тҽэмин итҥне кертҥ; 
-санитар-саклау зоналарының территориялҽрен максималь яшеллҽндерҥ-яшел 

утыртмаларның газ-тузан  тотрыклы токымнары белҽн; 
- автомобиль юлларының юл ҿслеге сыйфатын яхшырту; 
- пычраткычларның гамҽлдҽ булу зоналарында атмосфера торышына мониторинг 

тикшеренҥлҽре ҥткҽрҥ; 
- автотранспорт чараларын мотор ягулыгының экологик чиста тҿрлҽренҽ кҥчерҥ йҽ 

традицион ягулык тҿрлҽрен кулланучы автотранспорттан ташлауларны чистарту ҿчен 
катализаторлар һҽм нейтрализаторлар кертҥ; 

- физик тузганлык дҽрҽҗҽсе югары булган гамҽлдҽге суҥткҽргеч челтҽрлҽрне 
реконструкциялҽҥ ‒ ; 

‒ торак пунктларны яңгыр сулары һҽм хуҗалык-кҿнкҥреш канализациясе 
челтҽрлҽре белҽн тҽэмин итҥ, алга таба агып тҿшҥче суларны билгелҽнгҽн 
нормативларга кадҽр чистартырга; 

- ҿске су объектларының су саклау зоналарында урнашкан торак йортларны 
беренчел канализация, чистарту корылмалары тҿзҥ; 

- предприятиелҽрне һҽм торак пунктларны су белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽренең 
техник торышына мониторинг челтҽрен оештыру һҽм ҥстерҥ, ҿске су объектларын 
гидромониторинглау; 

- су саклау зоналары, яр буе саклау полосалары һҽм ҿске су объектларының яр буе 
полосалары һҽм су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын санитар саклау зоналары чиклҽрендҽ 
урнашкан җир кишҽрлеклҽрен һҽм башка кҥчемсез милек объектларыннан файдалануның 
махсус хокукый режимын ҥтҽҥ; 

‒ эшлҽп килҥче авыл хуҗалыгы предприятиелҽре ҿчен локаль чистарту 
корылмалары тҿзҥ (Иске Йомралы авылындагы мҿгезле эре терлек фермасы һҽм ат 
фермасы); 

‒ су хуҗалыгы системаларының куркынычсызлыгын һҽм эксплуатациясен тҽэмин 
итҥ, су объектларына агып җыела торган суның тискҽре йогынтысын булдырмау (шул 
исҽптҽн юынты суларны чистарту, явым-тҿшемнҽрне чистарту корылмаларыннан 
чистартуның алдынгы технологиялҽрен кертҥ һҽм утильлҽштерҥ); 

‒ ҿске су объектларының су саклау зоналарында урнашкан объектларны, су 
агымнарын һҽм сулыкларны пычратудан, бозауланудан, чҥптҽн һҽм пычрактан саклауны 
тҽэмин итҽ торган корылмаларны җиһазлау; 

‒ ҿске су объектларының су саклау зоналары чиклҽрендҽ пестицидлар һҽм 
агрохимикатлар куллануны тыю; 

- эчҽргҽ яраклы суның сыйфатын яхшырту (су ҽзерлҽҥ станциялҽренең су алу 
корылмаларын, тимерне бетеру һҽм йомшарту системалары белҽн тҽэмин итҥ); 

‒ җир асты суларын чыгару максатында җир асты байлыкларыннан файдалану 
хокукына лицензиялҽр рҽсмилҽштерҥ; 

‒ су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын, су саклау зоналарын һҽм ҿске су 
объектларының яр буе саклау полосаларын санитар саклау зоналарының чиклҽрен 
билгелҽҥ, аларның чиклҽрен урыннарда махсус мҽгълҥмат билгелҽре белҽн беркетҥ; 

-эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итҥ максатларында, санитар-саклау зоналарында 
урнашкан су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларында җир асты суларыннан файдалануны тою; 

‒ ягулык-майлау материалларын махсус поддоннар белҽн саклау мҽйданчыкларын 
җиһазландыру яки тирҽ-юньдҽге туфрак катламының пычрануын булдырмас ҿчен, нигез 
ҿчен таш салу; 
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‒ авыл хуҗалыгы культураларын эшкҽртҥнең югары нҽтиҗҽле технологиялҽрен 
гамҽлгҽ кертҥ юлы белҽн туфракның уңдырышлылыгын торгызу; 

- җирлҽрне инвентаризациялҽҥ һҽм агрохимик тикшерҥ; 
‒ игенчелекнең адаптив экологик-ландшафт системасын гамҽлгҽ кертҥ; 
‒ агрохимикатлар кулланыла торган кҥлҽмне киметҥ ҿчен ресурсларны сак тоту 

һҽм туфракны эшкҽртҥнең экологик куркынычсыз технологиялҽрен кертҥ; 
- ҥсемлеклҽрне биологик саклау чараларын куллану; 
‒ игенчелекнең адаптив экологик-ландшафт системасын гамҽлгҽ кертҥ; 
- тҿзелеш процессында бозылган җирлҽрне рекультивациялҽҥ, линияле 

корылмалар салу; 
- эрозиягҽ каршы чаралар ҥткҽрҥ: кҿтҥлеклҽр һҽм печҽнлеклҽр мҽйданын арттыру, 

саклау утыртмалары мҽйданын арттыру, туфракны эрозиягҽ каршы эшкҽртҥ, яңгыр һҽм 
кар суларының ҿске агымын оештыру; 

- карстка каршы чаралар ҥткҽрҥ (шул исҽптҽн карст куышлыкларын һҽм ярыкларны 
тампонирлау, туктатылган токымнарны һҽм чыккан грунтларны цемент измҽлҽре 
иньекциясе белҽн беркетҥ, фундаментларның махсус конструктив чишелешлҽрен 
куллану, җир ҿслегенҽ утыруны һҽм биналарның һҽм корылмаларның деформациялҽрен 
даими геодезик контрольдҽ тоту); 

- автомобиль юлларының кар басуын киметҥ; 
‒ торак пунктлар территориялҽрен коммуналь калдыкларны җыю ҿчен контейнер 

мҽйданчыклары һҽм контейнерлар белҽн тҽэмин итҥ; 
‒ калдыкларны селектив җыюны оештыру, калдыкларны эшкҽртҥнең һҽм 

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

проектлаганда авыл хуҗалыгы продукциясен ҥстерҥне кҥздҽ тоткан радиоактив 
тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ; 

‒ туфракның экологик куркынычсызлыгы турында тҿзегҽндҽ яки аны 
рекультивациялҽҥ программасы булганда гына туфрак катламының теркҽлгҽн яки 
потенциаль пычранган зоналарда торак тҿзелешенҽ кишҽрлеклҽр бҥлеп бирҥ; 

‒ табигатьне саклау һҽм санитар-эпидемиология законнары талҽплҽре нигезендҽ 
тҿзеклҽндерелгҽн терлекчелек калдыкларын вакытлыча туплау урыннарын оештыру; 

- терлекчелек фермаларын биологик калдыкларны утильлҽштерҥ ҿчен Биогаз 
җайланмалары белҽн тҽэмин итҥ; 

- ферментациянең вермикомпостлаштыру, гҿмбҽче тизлҽткечлҽре кулланып 
терлекчелек калдыкларын утильлҽштерҥ чаралары һ. б.; 

- каты коммуналь калдыкларны Апас штп., гамҽлдҽге каты коммуналь калдыклар 
полигонына чыгаруны оештыру, алга таба Югары Ослан муниципаль районында 
муниципальара тармак комплексына транспортировка белҽн (калдыклар белҽн эш итҥ 
ҿлкҽсендҽ территориаль схема нигезендҽ, шул исҽптҽн каты коммуналь калдыклар белҽн 
эш итҥ ҿлкҽсендҽ Татарстан Республикасы); 

‒ торак пунктлар территориясендҽ тавыш саклау чаралары ҥткҽрҥ (акустик 
экраннар урнаштыру, автомобиль юллары буенда тавыш саклау полосалары булдыру, 
беренче эшелонда торак булмаган биналардан файдалану, тҽрҽзҽлҽрне тавыш 
изоляциялҽҥ); 

- автомобиль юллары буенда саклагыч яшеллҽндерҥне оештыру; 
- торак пунктлар территориялҽрендҽ гомуми файдаланудагы яшеллҽндерҥне 

оештыру; 
- кҥчемсез милек объектларын проектлаганда, тҿзегҽндҽ һҽм эксплуатациялҽгҽндҽ, 

авыл җирлеге территориясен тҿзеклҽндерҥне оештырганда яшел  стандартлар кертҥ һҽм 
куллану; 

- планлаштырыла торган «Апас – Тҽтеш» -« Карабай –Татар Пҥчинкҽсе» 
автомобиль юлын урнаштырганда агач-куак ҥсемлеклҽрен юк итҥгҽ дучар ителҽ торган 
агач-куак утыртмаларына компенсация утыртмаларын гамҽлгҽ ашыру; 
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‒ аеруча саклаулы табигать территориялҽрен саклау режимын ҥтҽҥ (шул исҽптҽн 
аеруча саклаулы табигать территориялҽре булган су объектларына юынты су агызуны 
булдырмау); 

- радиоешлык диапазонының электромагнит нурланышы чыганакларының санитар-
сак зоналары проектларын эшлҽҥ; 

- инженерлык коммуникациялҽренең саклау зоналары режимын ҥтҽҥ; 
‒ ҥсемлеклҽр һҽм хайваннар дҿньясын саклау чараларын ҥткҽрҥ (шул исҽптҽн 

хайваннарның яшҽҥ тирҽлеген, аларның миграция юлларын, Балыкларның уылдык чҽчҥ 
урыннарына керҥ юлларын саклау чаралары; хайваннарның транспорт чаралары ҿчен 
элҽгҥен, балыкларның һҽм башка су биологик ресурсларының су алу корылмаларына 
элҽгҥен булдырмау ҿчен конструктив карарлар куллану һ. б.). 
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8. ТАБИГЫЙ ҺҼМ ТЕХНОГЕН ХАРАКТЕРДАГЫ ГАДҼТТҼН ТЫШ ХҼЛЛҼР 
БАРЛЫККА КИЛҤ КУРКЫНЫЧЫ ТҾП ФАКТОРЛАРНЫҢ ИСЕМЛЕГЕ ҺҼМ 
ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 

8.1. Җирлек территориясенҽ йогынты ясарга мҿмкин булган табигый характердагы 
гадҽттҽн тыш хҽллҽр исемлеге 

 
Куркыныч геологик процесслар 
1. Убылма 
Шаккаттыргыч факторлар-тау токымнарының кҥчеше (хҽрҽкҽте), авышлыкны 

юдырту, артык дымлану, сейсмик этҽргечлҽр, катнаш массаларның механик басымы, 
бҽрҥ. 

Моның нҽтиҗҽсе-корылмалар аз гына зарарлану, инженерлык 
коммуникациялҽренең сирҽк җимерелҥе. 

Куркынычны киметҥ чаралары-кҥмелҥ зонасында һҽм аның янҽшҽсендҽге 
территориялҽрдҽ ҿслек сулары агуны оештыру, җир асты суларын дреннирлау, тышкы 
йҿклҽнешлҽрне киметҥ, сҿзҽклеклҽрне киметҥ һҽм аларны юдыртудан һҽм юдырудан 
саклау, терҽк диварлар тҿзҥ, сҿзҽклек ҿслеге буенча яшел ҥсентелҽр оештыру. 

Иске Йомралы авыл җирлеге территориясендҽ калкулыклар барлыкка килҥ 
мҿмкинлеге Улҽмҽ елгасы ҥзҽненҽ туры килҽ.  

СНиП буенча 22-01-95 «куркыныч табигый йогынты геофизикасы» дигҽн СНиП 
нигезендҽ җирлек территориясендҽ убылмалар барлыкка килҥ куркынычы категориясе 
«уртача куркыныч» дип бҽялҽнҽ. 

 
2. Җир тетрҽҥлҽр 
Шаккаттыргыч факторлар-кинҽттҽн җир алышулар һҽм җир кырындагы ҿзеклҽр, 

җир асты карсталары бушлыклары җимерелҥ. 
Моның нҽтиҗҽсе – биналар һҽм корылмалар җимерелҥ, грунт утырту, ишелҥ, 

плотиналар җимерелҥ һҽм цуналар барлыкка килҥ. 
Куркынычны киметҥ буенча чаралар-җир тетрҽҥлҽрендҽ тҿзелешне чиклҽҥ, 

корылмаларны ныгыту, сейсмик мониторинг ҥткҽрҥ. 
Россия Федерациясе территориясен сейсмик районлаштыру һҽм кагыйдҽлҽр 

җыентыгы карталары нигезендҽ 14.13330.2014 Иске Йомралы авыл җирлеге 
территориясе 6 баллы зонага керҽ (В картасы). 

СНиП 22-01-95 «куркыныч табигый йогынты геофизикасы» нигезендҽ җирлек 
территориясендҽ җир тетрҽҥлҽренең килеп чыгу куркынычы категориясе «куркыныч» дип 
бҽялҽнҽ. 

 
3. Абразия, сусаклагыч ярларын эшкҽртҥ 
Шаккаттыргыч факторлар-дулкыннарның һҽм прибой  су объектларының ярларына 

бҽрелҥе, җиллҽтҥ, грунтларны юдыру. 
Нҽтиҗҽлҽре – ярларның юылуы, авыл хуҗалыгы җирлҽреннҽн яр буе 

территориялҽрен тартып алу, биналар һҽм корылмалар җимерелҥ. 
Куркынычны киметҥ чаралары - саклагыч корылмалар (дулкынлы дивар, буналар, 

дулкын кайтаргычлар) тҿзҥ, ярлар участокларын тимер-бетон плитҽлҽр һҽм тҥшҽклҽр 
белҽн беркетҥ, су асты сҿзҽклеклҽрен юдыру, яр буе зонасында дым яратучы яшел 
ҥсентелҽр утырту. 

Иске Йомралы авыл җирлеге территориясе ҿчен су саклагычларның абразиясе 
барлыкка килҥ һҽм эшкҽртҥ куркынычы хас тҥгел. 

 
4. Карст 
Шаккаттыргыч факторлар-тау токымнарын эретҥ, токым структурасын җимерҥ, 

токымның бер ҿлешен кҥчерҥ (юу), җир ҿслеген деформациялҽҥ. 
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Нҽтиҗҽлҽре-сҽнҽгать һҽм гражданлык корылмаларының деформациясе, сҽнҽгать 
объектлары эшендҽге тҽнҽфеслҽр, территорияне эксплуатациялҽҥдҽн вакытлыча чыгу. 

Куркынычны киметҥ буенча чаралар – ҿслек сулары агып тҿшҥне оештыру, җир 
асты суларын дренажлау, тышкы йҿклҽнешлҽрне киметҥ, биналарның һҽм 
корылмаларның нигезлҽрен саклау. 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы материаллары 
буенча Иске Йомралы авыл җирлеге территориясендҽ карст кҥренешлҽре ҥзҽк ҿлеш ҿчен 
хас. 

СНиП буенча 22-01-95 «куркыныч табигый йогынты геофизикасы» дигҽн СНиП 
нигезендҽ җирлек территориясендҽ карст барлыкка килҥ куркынычы категориясе «уртача 
куркыныч» дип бҽялҽнҽ. 

 
5. Суффозия 
Шаккаттыргыч факторлар-арыган грунтлар утыру, Тау токымнарын алыштыру, җир 

ҿслеген деформациялҽҥ. 
Моның нҽтиҗҽсе-корылмаларның нигезлҽренең начарлануы һҽм аларны 

деформациялҽнҥе һҽм җимерелҥ, сҽнҽгать объектлары эшендҽге ҿзеклеклҽр, 
территорияне эксплуатациялҽҥдҽн вакытлыча чыгу. 

Рискны киметҥ чаралары – ҿслек сулары агымын оештыру, җир асты суларын 
дренажлау, фильтрациягҽ каршы саклану завеслары кору, силикатизация, цементация 
куышларын юк итҥ һ. б. 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы материаллары 
буенча Иске Йомралы авыл җирлеге территориясендҽ суффзия барлыкка килҥ ҥзҽк ҿлеш 
ҿчен хас. 

СНиП нигезендҽ 22-01-95 «куркыныч табигый йогынты геофизикасы» җирлек 
территориясендҽ суффозия барлыкка килҥ куркынычы категориясе "уртача куркыныч" дип 
бҽялҽнҽ. 

 
6. Урман токымнарының утырылышы 
Җир ҿслегенең деформациясе, грунт деформациясе шаккатыргыч факторлар. 
Моның нҽтиҗҽсе-корылмаларның нигезлҽренең начарлануы һҽм аларны 

деформациялҽнҥе һҽм җимерелҥ, сҽнҽгать объектлары эшендҽге ҿзеклеклҽр, 
территорияне эксплуатациялҽҥдҽн вакытлыча чыгу. 

Куркынычны киметҥ чаралары-ҿслек суларын агызуны оештыру; җир асты суларын 
дренажлау; трамблау, вибрация, йомышлау юлы белҽн грунт утыру ҥзенчҽлеклҽрен 
бетерҥ; силикатлаштыру, цемент измҽсе белҽн туендыру; биналарны конструктив 
кҿчҽйтҥ.  

22-01-95 «куркыныч табигать йогынтылары геофизикасы» СНиП нигезендҽ җирлек 
территориясендҽ урман токымнарының утыруы куркынычы барлыкка килҥ категориясе 
«уртача куркыныч »дип бҽялҽнҽ. 

 
7. Яссылык һҽм чокырлар эрозиясы 
Шаккаттыргыч факторлар-грунт юу, ерганаклар һҽм чокырлар барлыкка килҥ. 
Моның нҽтиҗҽлҽре – туфракның уңдырышлы катламын юк итҥ; елгаларга һҽм 

сулыкларга коелу; сугару һҽм дренаж системаларына су басу; биналар һҽм корылмалар 
җимерелҥ; юлларны юдырту. 

Куркынычны киметҥ буенча чаралар – ҿслек суларының агынуын оештыру, 
саклагыч урман полосалары булдыру, ҥсемлеклеклҽрнең текҽ ярларын ныгыту, 
чокырларны юдыру һҽм кҥмҥ. 

Иске Йомралы авыл җирлеге территориясендҽ эрозия процесслары авыл хуҗалыгы 
җирлҽре территориялҽренҽ туры килҽ. 

СНИП нигезендҽ 22-01-95 «куркыныч табигый йогынты геофизикасы» җирлек 
территориясендҽ яссылык һҽм чокырлар эрозиясе барлыкка килҥ куркынычы категориясе 
«уртача куркыныч» дип бҽялҽнҽ. 
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8. Туң 
Шаккаттыргыч факторлар-боз барлыкка килҥ, грунт кҥлҽменең механик 

ҥзгҽрешлҽре. 
Моның нҽтиҗҽсе-биналарның һҽм корылмаларның нигезлҽренҽ зыян китерҥ, 

инженерлык коммуникациялҽрен бозу. 
Куркынычны киметҥ буенча чаралар-биналарның һҽм корылмаларның нигезлҽрен 

грунтка туң ҥтҥ тирэнлегеннҽн тирҽнрҽк итҥ, ҿслек суларының агынтысын оештыру, 
юллар тҿзегҽндҽ саклагыч җайланмалар (подложкалар, рҽшҽткҽлҽр) куллану. 

СНиП нигезендҽ 22-01-95 «куркыныч табигый йогынты геофизикасы»җирлек 
территориясендҽ туң барлыкка килҥ куркынычы категориясе "уртача куркыныч" дип 
бҽялҽнҽ. 

 
Куркыныч гидрологик күренешләр һәм процесслар 
1. Су тҿшҥ 
Зарарлаучы факторлар-грунт суларының дҽрҽҗҽсен артуы, грунт сулары 

агымының гидродинамик басымын артуы, туфрак һҽм грунт пычрану (тозлану), җир асты 
металл конструкциялҽренең коррозиясе артуы. 

Моның нҽтиҗҽлҽре – биналарның һҽм җир асты коммуникациялҽренең 
подвалларын су басу, инженерлык коммуникациялҽрендҽге авариялҽр, биналарның һҽм 
корылмаларның бер ҿлешлҽрен утыруы һҽм кҥперҥе, ишелҥ. 

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

СНиП 22-01-95 нигезендҽ «Табигать йогынтыларының куркыныч геофизикасы» 
җирлек территориясендҽ су басу куркынычы категориясе «уртача куркыныч» дип бҽялҽнҽ. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 27 апрелендҽге 
1001-р номерлы боерыгы белҽн расланган язгы ташу чорында су басу (су басу) зонасына 
керҽ торган торак пунктлары исемлеге нигезендҽ, Иске Йомралы авыл җирлегендҽ 
мондый торак пунктлар юк. 

 
2. Су басу 
Зарарлаучы факторлар-су агымы (агымы), гидросфера, туфрак, грунт пычрану.  
Моның нҽтиҗҽсе – су басу, су тҿшҥ, туфрак юдырту, туфракның агымдагы торышы, 

корылмаларны җимерҥ, транспорт эшендҽ һҽм тышкы эшлҽрне башкаруда кыенлыклар, 
инженерлык коммуникациялҽрендҽге авариялҽр, юл-транспорт һҽлакҽтлҽре. 

Хҽвеф-хҽтҽрне киметҥ чаралары - территориялҽрне, биналарны һҽм 
корылмаларны инженерлык саклауны оештыру; гидродинамик факторларның 
йогынтысына дучар булган территориялҽрдҽн тыш объектларны урнаштыру; су басуга 
һҽм су басуга китерелҽ торган территориялҽрдҽ пычрануның потенциаль чыганакларын 
урнаштыруга юл куймау; су агымнары һҽм сулыклар ярлары буйлап саклагыч гидротехник 
корылмалар урнаштыру. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 27 апрелендҽге 
1001-р номерлы боерыгы белҽн расланган язгы ташу чорында су басу (су басу) зонасына 
керҽ торган торак пунктлары исемлеге нигезендҽ, Иске Йомралы авыл җирлегендҽ 
мондый торак пунктлар юк. 

 
3. Елга эрозиясы 
Шаккаттыргыч факторлар-су агымының гидродинамик басымы, елга ҥзҽненең 

деформациясе. 
Нҽтиҗҽлҽре-юлларны, коммуналь системаларны, биналарны һҽм корылмаларны 

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

Куркынычны киметҥ буенча чаралар – ярларны ныгыту корылмалары тҿзҥ, 
елгаларда даими чаралар оештыру (елга ҥзҽнен оештыру), барражлар системасы 



 

 
53 

ярдҽмендҽ елга тҿбенең озын буйларын киметҥ, яр буе зонасында дым тартучы яшел 
ҥсентелҽр оештыру. 

Иске Йомралы авыл җирлеге территориясендҽ елга эрозиясе барлыкка килҥ су 
агымнарына һҽм аларның узҽненҽ туры китерелҽ. 

СНиП 22-01-95 нигезендҽ «Куркыныч табигать йогынтысы геофизикасы» елга 
эрозиясе барлыкка килҥ куркынычы категориясе җирлек территориясендҽ «уртача 
куркыныч» дип бҽялҽнҽ. 

 
 
 
 
Куркыныч метеорологик күренешләр һәм процесслар 
1. Кҿчле җил, давыл, смерчлар 
Зарарлаучы факторлар-җил агымы, җил йҿклҽнеше, аэродинамик басым, кҿчле 

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

эшендҽге һҽм тышкы эшлҽр башкарудагы кыенлыклар, инженерлык 
коммуникациялҽрендҽге авариялҽр, юл-транспорт һҽлакҽтлҽре, халыкның тормышына 
һҽм сҽламҽтлегенҽ куркыныч янау. 

Куркынычны киметҥ чаралары - куркыныч производстволарны урнаштыруны 
чиклҽҥ, искергҽн яисҽ ҥтеп булмаслык биналарны һҽм корылмаларны демонтажлау, 
зарарланган һҽм иске агачларны кисҥ, халыкны кисҽтҥ һҽм коткару хезмҽтлҽре 
персоналын гадҽттҽн тыш хҽл шартларында эшлҽргҽ ҽзерлҽҥ буенча чаралар кҥрҥ. 

«Куркыныч табигый йогынты геофизикасы» СНиП 22-01-95 нигезендҽ, җирлек 
территориясендҽ ураганнар һҽм смерчлар барлыкка килҥ куркынычы категориясе «уртача 
куркыныч» дип бҽялҽнҽ. 

 
2. Кҿчле явым-тҿшем 
Зарарлаучы факторлар-су агымы (агымы), территорияне су басу, кар йҿклҽнеше, 

җил кҿче, кар кҿртлҽре, бозлавык, бҽрелҥ. 
Моның нҽтиҗҽлҽре-биналар һҽм корылмаларның су басу, җимерелҥ яки җимерелҥ, 

транспорт эшендҽге һҽм тышкы эшлҽрне башкарудагы кыенлыклар, инженерлык 
коммуникациялҽрендҽге авариялҽр, юл-транспорт һҽлакҽтлҽре, халыкның тормышына 
һҽм сҽламҽтлегенҽ куркыныч янау. 

Куркынычны киметҥ чаралары-территориялҽрне, биналарны һҽм корылмаларны 
инженер яклавын оештыру, халыкны кисҽтҥ һҽм коткару хезмҽтлҽре персоналын гадҽттҽн 
тыш хҽл шартларында гамҽллҽргҽ ҽзерлҽҥ буенча чараларны ҥз вакытында фаразлау 
һҽм кабул итҥ. 

 
Табигать янгыннары 
Зарарлаучы факторлар-ут, җылылык агымы белҽн кызу, җылылык бҽрҥ, һаваны 

бутау, атмосфераны пычрату, туфрак, грунт, гидросфералар пычрану. 
Нҽтиҗҽдҽ-тҿтенлҽҥ, урман яну, халыкның тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ 

куркыныч янау, корылмаларга зыян китерҥ, транспорт эшендҽ һҽм тышкы эшлҽр 
башкаруда кыенлыклар, юл-транспорт һҽлакҽтлҽре. 

Куркынычны киметҥ буенча чаралар-янгынга каршы ҿзеклеклҽр урнаштыру, янгын 
саклау бҥлекчҽлҽренең урнашуын оптимальлҽштерҥ, корткычлардан һҽм янгыннан зыян 
кҥргҽн агачларны кисҥ.  

Иске Йомралы авыл җирлеге территориясендҽ табигый (урман) янгыннарның килеп 
чыгу ихтималы кҿньяк-кҿнбатыш һҽм тҿньяк-кҿнчыгыш ҿлешлҽрендҽге эре урман 
массивларына туры килҽ. Дала һҽм ландшафт табигый янгыннарының барлыкка килҥе 
хас тҥгел. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 24 мартындагы 163 
номерлы «Татарстан Республикасында янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥгҽ 
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юнҽлдерелгҽн чаралар турында»  2014 елның 12 апрелендҽге 236 номерлы карарына 
ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 
елның 24 мартындагы 163 номерлы карары нигезендҽ Иске Йомралы авыл җирлегенең 
торак пунктлары һҽм башка территориялҽре һҽм объектлары (торак пунктлар; 
гражданнарның бакчачылык, яшелчҽчелек һҽм дача коммерциягҽ карамаган 
берлҽшмҽлҽре; балаларның ялын оештыручы оешмалар һҽм аларны сҽламҽтлҽндерҥ; 
Татарстан Республикасы икътисад объектлары, сҽламҽтлҽндерҥ оешмалары) һҽм урман 
янгыннарына янаган объектлар исемлегенҽ керми.  

 
Табигый характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килҥ куркынычы янаган 

территориялҽр чиклҽре Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органнарының 
норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн.  

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшлҽре һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр 
министрлыгы биргҽн мҽгълҥматларда (Хат № 3428/Т-3-1-7, 2018 елның 18 апрелендҽге 
18.04.7), табигый характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу куркынычына дучар 
булган территориялҽр чиклҽре турында мҽгълҥмат юк. 

Моннан тыш, «Су басу, су тҿшҥ зоналарының чиклҽрен билгелҽҥ турында» Россия 
Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2014 елның 18 апрелендҽге 360 номерлы карары нигезендҽ су 
басу зоналарын су басу, су басу зоналарын билгелҽҥ турында аларның чиклҽре 
хакындагы мҽгълҥматларның кҥчемсез милек бердҽм дҽҥлҽт реестрына кертелгҽн 
датадан билгеле бер мҽгълҥматлар булып санала. Иске Йомралы авыл җирлеге 
территориясенҽ карата су басу, су тҿшҥ зоналары чиклҽре турында мҽгълҥматлар 
кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында юк. 

 
8.2. Авыл җирлеге территориясендҽ, шулай ук җирлек территориясендҽ техноген 

характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр чыганаклары исемлеге 
 
Химик куркыныч объектлар 
Территориядҽ химик куркыныч объектлар булу нҽтиҗҽсендҽ, авария-химик 

куркыныч матдҽлҽр чыгару куркынычы янап, авариялҽр булырга мҿмкин. 
Зыян китерҥче факторлар - куркыныч химик матдҽлҽрнең ташуы яки ыргытылуы.  
Моның нҽтиҗҽлҽре-кешелҽрнең, авыл хуҗалыгы хайваннарының һҽм 

ҥсемлеклҽрнең ҥлеме яки химик зарарлануы; азык-тҿлек, азык чималы һҽм азыкның 
химик зарарлануы; ҽйлҽнҽ-тирҽ табигать мохитенең химик зарарлануы. 

Куркынычны киметҥ чаралары-химия сҽнҽгате предприятиелҽренең торышын 
мониторинглау, җитештерҥ процессларының технологик куркынычсызлыгын һҽм мондый 
предприятиелҽрнең җиһазларының эксплуатацион ышанычлылыгын арттыру; химик 
авариялҽр килеп чыгу мҿмкинлеген фаразлау; химик куркыныч матдҽлҽр булган сак 
астында авария резервуарларын, ау мылтыкларын урнаштыру. 

Иске Йомралы авыл җирлеге территориясендҽ химик яктан куркыныч объектлар 
тҽкъдим ителмҽгҽн. 

 
Янгын куркынычы булган объектлар 
Территориядҽ янгын куркынычы булган объектлар булу нҽтиҗҽсендҽ янгыннар һҽм 

шартлаулар булырга мҿмкин. 
Шаккаттыргыч факторлар-ялкын, очкын, шартлау,  шартлау дулкыны бҽрҥе, 

җылытылган һава, токсин продуктлары, тҿтен. 
Нҽтиҗҽлҽре-кеше сҽламҽтлегенҽ зыян килҥ яки һҽлак булу; биналар һҽм 

корылмалар җимерелҥ яки зыян килҥ; халык хуҗалыгына, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыян килҥ. 
Куркынычны киметҥ чаралары-электр приборларын һҽм электр челтҽрлҽрен 

эксплуатациялҽҥ тҽртибен саклау; янгын куркынычы булган объектларга караган 
предприятиелҽр хезмҽткҽрлҽренең янгынга каршы инструктаж ҥткҽрҥ; ирекле янгын сагы 
оештыру; янгынга каршы матдҽлҽр һҽм материаллар куллану; янгынга каршы 
кагыйдҽлҽрне һҽм нормаларны ҥтҽҥ. 
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Иске Йомралы авыл җирлеге территориясендҽ янгын куркынычы булган 
объектларга тҥбҽндҽгелҽр керҽ::  

- Иске Юмралы авылында ягулык-майлау материаллары складлары (потенциаль 
куркыныч матдҽ: нефть эшкҽртҥ продуктлары; зарарлаучы йогынты чиклҽре 
билгелҽнмҽгҽн). 

 
Радиацион-куркыныч объектлар 
Радиация-куркыныч объектлар территориядҽ радиоактив матдҽлҽр чыгару 

куркынычы янаган авариялҽр булу нҽтиҗҽсе булып тора. 
Зарарлаучы факторлар- радиоактив матдҽлҽрнең һҽм (яисҽ) ионлаштыручы 

нурланышларның ыргытылуы яки чыгарылуы. 
Моның нҽтиҗҽлҽре – кешелҽрне, авыл хуҗалыгы хайваннарын һҽм ҥсемлеклҽрен, 

халык хуҗалыгы объектларын, шулай ук ҽйлҽнҽ-тирҽ табигый мохитне ионнар белҽн 
нурланышы яки радиоактив пычрату. 

Хҽвефне киметҥ чаралары – дозиметрик һҽм радиометрик контроль ҥткҽрҥ, халык 
арасында йод профилактикасы ҥткҽрҥ, пычранган җирлекне дезактивациялҽҥ. 

Иске Йомралы авыл җирлеге территориясендҽ радиацион-куркыныч объектлар 
тҽкъдим ителмҽгҽн. 

Гидродинамик куркыныч объектлар 
Гидродинамик куркыныч объектлар территориясендҽ гидротехник корылмаларның 

терҽк фронты корылмаларын җимерҥгҽ, катастрофик су басу зонасына, 
шламсаклагычларның ишелҥ вакытында токсик матдҽлҽр белҽн зарарлануга бҽйле 
авариялҽр булу нҽтиҗҽсе булып тора. 

Шаккаттыргыч факторлар- дулкын, су агымы. 
Нҽтиҗҽлҽре-катастрофик су басу; кешелҽрнең, авыл хуҗалыгы хайваннарының 

һҽм ҥсемлеклҽренең һҽлак булуы; биналар һҽм корылмаларның җимерелҥе яки зыян 
килҥе; җитештерҥ яки транспорт процессын бозлуы; ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыян килҥ. 

Хҽвеф-хҽтҽрне киметҥ чаралары- территориядҽ торак биналар һҽм икътисад 
объектлары тҿзҥне чиклҽҥ, дулкын бэрҥнең мҿмкин булган йогынтысына дучар булу; 
җимерелҥ; җир асты суларын дренажлау; яр буе эшлҽрен ҥткҽрҥ; алга китешнең тизлеген 
киметергҽ сҽлҽтле тҥбҽн сулы урманнарны утырту. 

Иске Йомралы авыл җирлеге территориясендҽ гидродинамик яктан куркыныч 
объектлар куелмаган. 

 
Куркыныч йөк ташыганда транспортта куркыныч хәлләр 
Куркыныч йҿклҽр ташыганда транспорттагы куркыныч хҽллҽргҽ керҽ: 
1. Куркыныч йҿклҽр ташыганда автомобиль транспортында мҿмкин булган 

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

янгын куркынычы яну, ташыла торган шартлаткыч йҿкне шартлау һҽм яну, ташыла торган 
куркыныч химик йҿкне тҿзҥ (таралу, парга ҽйлҽнҥ). 

Моның нҽтиҗҽсе-кешелҽрнең травма алу һҽм ҥлҥе, янгыннар, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит 
пычрану, транспорт чараларына зыян китерҥ, ташыган йҿклҽрне юк итҥ. 

Хҽвеф-хҽтҽрне киметҥ чаралары-куркыныч йҿклҽр ташу ҿлкҽсендҽ норматив 
документлар талҽплҽрен ҥтҽҥ, куркыныч йҿк турында мҽгълҥмат системаларын 
(мҽгълҥмат таблицаларын, авария һҽм мҽгълҥмати карточкаларны) куллану, юл 
шартларын исҽпкҽ алып, автотранспорт чараларының хҽрҽкҽт тизлеген чиклҽҥ, махсус 
җиһазландырылган транспорт чараларын куллану, йҿк ташу ҿчен махсус 
җиһазландырылган тара куллану. 

Иске Йомралы авыл җирлеге территориясенҽ «Апас – Тҽтеш» транзит автомобиль 
юлы ҥтҥгҽ бҽйле рҽвештҽ, куркыныч йҿклҽр ташыганда, шулай ук җирлек 
территориясендҽ ягулык-майлау материаллары складлары (потенциаль куркыныч 
матдҽлҽр: нефть эшкҽртҥ продуктлары, аммиак, сыекландырылган газ, кислоталар һ.б.; 
зарарлаучы йогынты чиклҽре билгелҽнмҽгҽн). 
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2. Куркыныч йҿклҽр ташыганда тимер юл транспортында мҿмкин булган авариялҽр  
Зыян китерҥче факторлар-транспорт чарасына зыян салу, яну, ташыла торган 

янгын куркынычы яну, ташыла торган шартлаткыч йҿкне шартлау һҽм яну, ташыла торган 
куркыныч химик йҿкне тҿзҥ (таралу, парга ҽйлҽнҥ). 

Нҽтиҗҽдҽ – кешелҽрнең травма алу һҽм ҥлҥе, янгыннар, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит 
пычрану, транспорт чараларына зыян китерҥ, тимер юлны җимерҥ, йҿк ташыган йҿклҽрне 
юк итҥ. 

Хҽвефне киметҥ буенча чаралар-куркыныч йҿклҽр ташу ҿлкҽсендҽ норматив 
документлар талҽплҽрен ҥтҽҥ, куркыныч йҿк турында мҽгълҥмат бирҥ системаларын 
куллану, махсус вагоннар һҽм контейнерлар куллану, йҿклҽрне махсус ҽзерлҽҥ һҽм 
тҿргҽклҽҥ, тиешле белгечлҽр тарафыннан йҿклҽрне озата бару һҽм саклау. 

Иске Йомралы авыл җирлеге территориясенҽ тимер юл транспортында куркыныч 
йҿклҽр ташыганда һҽлакҽтлҽр килеп чыгу мҿмкин тҥгел. 

 
 
 
3. Куркыныч йҿклҽр ташыганда су транспортында мҿмкин булган авариялҽр 
Зыян китерҥче факторлар-транспорт чарасына зыян салу, яну, ташыла торган 

янгын куркынычы яну, ташыла торган шартлаткыч йҿкне шартлау һҽм яну, ташыла торган 
куркыныч химик йҿкне тҿзҥ (таралу, парга ҽйлҽнҥ). 

Нҽтиҗҽдҽ – кешелҽр һҽм хайваннарның травма алу һҽм ҥлҥе, янгыннар, ҽйлҽнҽ-
тирҽ мохит пычрану, транспорт чараларына һҽм гидротехник объектларга зыян китерҥ, 
ташыла торган йҿклҽрне юк итҥ. 

Хҽвефне киметҥ чаралары-куркыныч йҿклҽр ташу ҿлкҽсендҽ норматив 
документлар талҽплҽрен ҥтҽҥ, куркыныч йҿк турында мҽгълҥмат бирҥ системаларын 
куллану, йҿк ташу ҿчен махсус җиһазландырылган тара куллану. 

Иске Йомралы авыл җирлеге территориясенҽ куркыныч йҿк ташыганда су 
транспортында һҽлакҽтлҽр килеп чыгу мҿмкин тҥгел. 

 
4. Куркыныч матдҽлҽрне транспортлаштырганда торбаҥткҽргеч транспортта 

ихтимал авариялҽр  
Зарарлаучы факторлар-куркыныч химик яки шартлаткыч матдҽлҽр басымы 

астында ташлану яки җимерҥ, шартлау. 
Моның нҽтиҗҽлҽре-кешелҽрнең һҽм хайваннарның травма алуы һҽм ҥлҥе, ҽйлҽнҽ-

тирҽ мохитнең пычрануы, икътисадка зыян китерҥ. 
Куркынычны киметҥ буенча чаралар-физик яктан тузган яки мораль яктан искергҽн 

труба ҥткҽргечлҽрнең участокларын ҥз вакытында ремонтлау, реконструкциялҽҥ һҽм 
техник хезмҽт кҥрсҽтҥ, торбаҥткҽргечлҽрнең торышын мониторинглау системасын 
оештыру, торба ҥткҽргечлҽрне эксплуатациялҽҥнең технологик алымнарын куллану, 
торбаҥткҽргечлҽрне коррозиядҽн саклауның нҽтиҗҽле алымнарын куллану. 

Иске Йомралы авыл җирлеге территориясенҽ торбаҥткҽргеч транспортта куркыныч 
матдҽлҽрне йҿрткҽндҽ һҽлакҽтлҽр килеп чыгу мҿмкин тҥгел. 

 
Техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килҥ куркынычы янаган 

территориялҽр чиклҽре Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органнарының 
норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн.  

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшлҽре һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр 
министрлыгы биргҽн мҽгълҥматларда (Хат № 3428/Т-3-1-7, 2018 елның 18 апрелендҽге), 
техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу куркынычына дучар булган 
территориялҽр чиклҽре турында мҽгълҥмат юк. 
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8.3. Җирлек территориясендҽ биологик-социаль характердагы гадҽттҽн тыш 
хҽллҽрнең мҿмкин булган чыганаклары исемлеге 

 
Биологик-куркыныч объектлар 
Зарарлаучы факторлар-куркыныч биологик матдҽлҽр таралу. 
Нҽтиҗҽлҽре-кешелҽрнең, Авыл хуҗалыгы хайваннарының һҽм ҥсемлеклҽренең 

биологик зарарлануы яки ҥлҥе; ҽйлҽнҽ-тирҽ табигый тирҽлекнең биологик зарарлануы. 
Куркынычны киметҥ буенча чаралар-санитар-гигиена һҽм санитар-эпидемиология 

кагыйдҽлҽрен, технологик һҽм оештыру-техник талҽплҽрне ҥтҽҥ; фармацевтика һҽм 
микробиология сҽнҽгате предприятиелҽренең торышын мониторинглау, җитештерҥ 
процессларының технологик куркынычсызлыгын һҽм мондый предприятиелҽр 
җиһазларының эксплуатацион ышанычлылыгын арттыру. 

Иске Йомралы авыл җирлеге территориясендҽ биологик куркыныч объектларга 
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:: 

- Иске Йомралы авылыннан тҿньякка таба биотермик чокыр; 
-Татар Пҥчинкҽсе авылыннан кҿньяк-кҿнчыгышка таба Себер тҥлҽмҽсе ҥлҽт базы. 
 
 
 
Табигый йогышлы авырулар чыганаклары 
Зарарлаучы факторлар-йогышлы авыру (патоген микроорганизмнар). 
Моның нҽтиҗҽлҽре – эпидемия, эпизоотия, эпифитотия. 
Куркынычны киметҥ чаралары-карантин, обсервация, йогышлы авыруларны 

изоляциялҽҥ, санитар һҽм эпидемиологик кҥзҽтчелекне ҥткҽрҥ, территорияне санитар 
саклауны оештыру, эпизоотиягҽ каршы чаралар ҥткҽрҥ, ветеринария-санитария 
кҥзҽтчелеген оештыру. 

Җирлек территориясендҽ йогышлы авыруларның табигый чыганаклары юк. 
 
Биологик-социаль характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килҥ куркынычы 

янаган территориялҽр чиклҽре, Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте 
органнарының норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн.  

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшлҽре һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр 
министрлыгы биргҽн мҽгълҥматларда (Хат № 3428/Т-3-1-7 от 18.04.2018), биологик-
социаль характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу куркынычына дучар булган 
территориялҽр чиклҽре турында мҽгълҥмат юк. 

 
8.4. Янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ буенча чаралар исемлеге 
 
Янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ системасының торышы турындагы 

белешмҽлҽр, шул исҽптҽн янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ объектларының урнашуы 
турындагы белешмҽлҽр 2.9 «Янгын куркынычсызлыгы» бҥлегенең 2.9.9 «Инженерлык 
инфраструктурасы һҽм коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ» 2  бҥлекчҽсендҽ «Җирлек 
территориясенең хҽзерге торышына һҽм кулланылышына анализ. Ҽлеге томның 
генераль планы»  чараларын нигезлҽҥ. 

Иске Йомралы авыл җирлеге территориясе ҿчен актуаль булган янгын 
куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ чараларына кертергҽ кирҽк: 

– янгын чыганагыннан читкҽ таралуны чикли торган кҥлҽм-планлаштыру ысулларын 
һҽм чараларны куллану; 

- Эвакуация юлларын, янгынны ачыклау системаларын (янгын сигнализациясе 
җайланмалары һҽм системалары) урнаштыру; 

– янгын куркынычлыгы класслары һҽм бина һҽм корылмаларның янгын 
куркынычсызлыгы классларына туры килҽ торган тҿп тҿзелеш конструкциялҽрен куллану; 
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- янгын саклау составлары (шул исҽптҽн антипиреннар һҽм уттан саклаучы 
буяулар) һҽм тҿзелеш конструкциялҽренең ут ныклыгы чиклҽрен арттыру ҿчен тҿзелеш 
материаллары куллану; 

- шартлатуга каршы саклау системаларын технологик җиһазлауда җайланма; 
- янгын сҥндерҥ автомат һҽм (яки) автоном җайланмаларын куллану; 
– янгын саклау бҥлекчҽлҽре эшчҽнлеген оештыру; 
– янгын сҥндерҥ техникасының янгын урынына тоткарлыксыз баруын тҽэмин итҥ; 
- янгын турында халыкка хҽбҽр итҥ һҽм элемтҽ белҽн тҽэмин итҥ; 
– халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына ҿйрҽтҥне оештыру һҽм янгын 

куркынычсызлыгы ҿлкҽсендҽ пропаганда. 
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9. ТҾП ТЕХНИК-ИКЪТИСАДЫЙ КҤРСҼТКЕЧЛҼР 

Таблица 16 

5! 
№ 
п/п 

Кҥрсҽткеч атамасы 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге  
Хҽзерге хҽле Исҽплҽҥ вакыты 

1 Җирлек мҽйданы га 5748,966 5748,966 

2 
Торак пункт территориялҽре 
мҽйданы 

га 264,498 256,468 

 шул исҽптҽн:    

 Иске Йомралы авылы га 161,365 157,122 

 Карабай авылы га 58,146 55,823 

 Татар Пҥчинкҽсе авылы га 44,988 43,522 

3 Халык саны кеше 599 714 * 

4 Торак фонды кҥлҽме мең кв. м. 15,06 18,34 * 

5 Территориялҽр балансы **    

 
шҽхси торак йортлар тҿзҥ 
территориялҽре 

га / % 159,891 / 2,78 166,718 / 2,9 

 
социаль, иҗтимагый һҽм 
эшлекле билгелҽнештҽге 
объектлар территориялҽре 

га / % 5,957 / 0,1 5,957 / 0,1 

 

гражданнарның коммерциягҽ 
карамаган бакчачылык һҽм 
яшелчҽчелек берлҽшмҽлҽре 
территориялҽре 

га / % 16,244 / 0,28 16,244 / 0,28 

 
рекреацион билгелҽнештҽге 
территориялҽр 

га / % 2,358 / 0,04 2,358 / 0,04 

 

авыл хуҗалыгы 
предприятиелҽре һҽм авыл 
хуҗалыгын тҽэмин итҥ 
объектлары территориялҽре 

га / % 30,806 / 0,54 30,806 / 0,54 

 
инженерлык инфраструктурасы 
һҽм коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ 
объектлары территориялҽре 

га / % 0,488 / 0,01 0,488 / 0,01 

 
транспорт инфраструктурасы 
объектлары территориялҽре 

га / % 6,5 / 0,11 12,543 / 0,22 

 
махсус билгелҽнештҽге 
территориялҽр 

га / % 0,04 / 0,0 0,04 / 0,0 

 зиратлар территориясе га / % 8,167 / 0,14 8,167 / 0,14 

 
торак пунктларның 
территорияларын яшеллҽндерҥ 

га / % 19,978 / 0,35 44,767 / 0,78 

 авыл хуҗалыгы җирлҽре:    

 сҿрҥлек га / % 4353,874 / 75,73 4348,268 / 75,64 

 
кҿтҥлеклҽр, печҽнлеклҽр, 
ятмалар 

га / % 93,634 / 1,63 93,634 / 1,63 

 урманнар, башка ҥсемлеклҽр:    

 басмалар га / % 948,221 / 16,49 948,221 / 16,49 

 куаклык га / % 43,582 / 0,76 43,532 / 0,76 

 акваториялары:    
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 ҿске су объектлары га / % 27,264 / 0,47 27,225 / 0,47 

 
торак пунктларның башка 
территориялҽре 

га / % 31,964 / 0,56 0,0 / 0,0 

* торак тҿзелеше территориялҽренең мҽйданнарын арттыру мҿмкинлеген исҽпкҽ 
алып, якынча кҥрсҽткечлҽр кҥрсҽтелгҽн  

** гамҽлдҽге нигезлҽмҽдҽ территориялҽр балансын исҽплҽгҽндҽ факттагы 
функциональ файдалану территориялҽре мҽйданнары, исҽп- хисап чорына 
территориялҽр балансын-функциональ зоналар тҽкъдим иткҽн функциональ файдалану 
территориялҽре мҽйданы исҽпкҽ алынды. 

 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


