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КЕРЕШ 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Каратун авыл 

җирлегенең генераль планы «Татинвестгражданпроект» ДУП тарафыннан 

проектлау биреме нигезендҽ эшлҽнгҽн. 

Генераль план проектын эшлҽҥгҽ заказ бирҥче-«ТР Баш инвестицион-

тҿзелеш идарҽсе»ДКУ. 

Апас муниципаль районы Каратун авыл җирлегенең генераль планы – 

территориаль планлаштыру документы, ул шҽһҽр тҿзелеше стратегиясен, 

яшҽеш мохитен формалаштыру шартларын, җирлек территориялҽренең ҥсеш 

юнҽлешлҽрен һҽм чиклҽрен, җирлек составындагы торак пунктларның 

чиклҽрен билгелҽҥ һҽм ҥзгҽртҥ, территориялҽрне функциональ зоналаштыру, 

инженерлык, транспорт һҽм социаль инфраструктураларны ҥстерҥ, тарихи-

мҽдҽни мирас объектларын һҽм аеруча саклана торган табигать 

территориялҽрен саклауга карата шҽһҽр тҿзелеше талҽплҽрен, экологик һҽм 

санитар иминлекне билгели. 

Генераль план аны гамҽлгҽ ашыруның килҽсе вакытлы срокларына 

эшлҽнгҽн: 

Генераль планны тормышка ашыру буенча беренчел чаралар 

билгелҽнгҽн беренче чират – 2025 елга кадҽр. 

Генераль планның барлык тҿп проект карарлары планлаштырылган 

исҽп-хисап вакыты-2040 елга кадҽр. 

Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 23 статьясы 

нигезендҽ Каратун авыл җирлегенең генераль планы проекты ҥз эченҽ ала: 

1 ҿлеш (раслана торган) текст һҽм график материаллар составында: 

Текст материаллары-территориаль планлаштыру турында Нигезлҽмҽ, 

аңа территориаль планлаштыру максатлары һҽм бурычлары, территориаль 

планлаштыру буенча чаралар исемлеге һҽм генераль планны гамҽлгҽ ашыру 

этаплары буенча аларны ҥтҽҥ эзлеклелеге керҽ. 

График материалларда территориаль планлаштыру картасы бар. 

2 ҿлеш территориаль планлаштыру тҽкъдимнҽрен нигезлҽҥ һҽм 

аңлату максатларында, авыл җирлегенең генераль планын раслау процессын 

килештерҥ һҽм тҽэмин итҥ ҿчен, текст һҽм график материаллардан торган 

проектны нигезлҽҥ буенча материаллар. 

Текст материаллары җирлек территориясе торышын, аның 

комплекслы ҥсеше проблемаларын һҽм юнҽлешлҽрен анализлауны, 

территориаль һҽм пространство-планлаштыру ҥсешен нигезлҽҥне, 

территориаль планлаштыру буенча чаралар исемлеген, аларны тормышка 

ашыру этапларын, табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

килеп чыгу куркынычы булган тҿп факторлар исемлеген ҥз эченҽ ала. 

График материалларда генераль план нигезлҽмҽлҽрен нигезлҽҥ 

схемалары бар.  

Апас муниципаль районы Каратун авыл җирлегенең генераль планын 

эшлҽгҽндҽ тҥбҽндҽге материаллар файдаланылды: 

– Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 21 

февралендҽге 134 номерлы Карары (Министрлар Кабинетының 2017 елның 
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15 августындагы 577 номерлы карары редакциясендҽ) белҽн расланган 

Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру схемасы); 

– Апас муниципаль район Советының 2014 елның 7 ноябрендҽ кабул 

ителгҽн 227 номерлы карары белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 

– Апас муниципаль районы һҽм аның составына керҥче Каратун авыл 

җирлеге администрациясе тарафыннан бирелгҽн рҽсми мҽгълҥматлар. 
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1. КАРАТУН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫНЫҢ 

МАКСАТЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ 

 

Җирлекнең генераль планы-территориаль планлаштыру документы. 

Генераль план халык һҽм дҽҥлҽт мҽнфҽгатьлҽрендҽ яшҽеш мохитен 

формалаштыру шартларын, җирлеклҽрнең ҥсеш юнҽлешлҽрен һҽм чиклҽрен, 

территориялҽрне зоналаштыру, инженер, транспорт һҽм социаль 

инфраструктураны ҥстерҥ, тарихи-мҽдҽни мирас объектларын һҽм аеруча 

саклана торган табигать территориялҽрен саклауга карата шҽһҽр тҿзелеше 

талҽплҽрен, экологик һҽм санитар иминлекне билгели торган тҿп шҽһҽр 

тҿзелеше документы булып тора. 

Каратун авыл җирлегенең генераль планын эшлҽгҽндҽ территориаль 

планлаштыруның тҿп максатлары булып торалар: 

– федераль законнар һҽм Россия Федерациясе субъекты законнары 

нигезендҽ территория ҥсеше белҽн идарҽ итҥнең нҽтиҗҽле инструментын 

булдыру;  

– муниципаль берҽмлек буларак авыл җирлегенең бҿтенлеген 

территориаль планлаштыру чаралары белҽн тҽэмин итҥ; 

– инженерлык һҽм транспорт инфраструктурасы ҥсешен исҽпкҽ алып, 

җирлекнең социаль-икътисади потенциалын максималь рҽвештҽ ачуга туры 

килҽ торган, территорияне планлаштыру, функциональ зоналаштыру һҽм 

шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру ҿчен шартлар тудыру буенча рациональ 

карарлар эшлҽҥ. 

Генераль планның проект карарлары планлаштыру структурасын 

оештыру, җирлекнең территориаль, инфраструктура һҽм социаль-икътисади 

ҥсеше мҽсьҽлҽлҽрен комплекслы хҽл итҥ, җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш 

кагыйдҽлҽрен эшлҽҥ, территориаль зоналардан файдалануның хокукый 

режимын билгелҽҥче, инвестицион ҥсеш зоналарын билгелҽҥ ҿчен нигез 

булып тора. 

Ҽлеге максатларны тормышка ашыру территориаль планлаштыруның 

тҥбҽндҽге бурычларын хҽл итҥ юлы белҽн гамҽлгҽ ашырыла: 

– муниципаль берҽмлектҽ яшҽҥ мохитенең параметрларын, яшҽешне 

тҽэмин итҥнең гамҽлдҽге ресурсларын анализлау нигезендҽ ҽлеге 

проблемаларны хҽл итҥне тҽэмин итҽ торган торак пунктлар 

территориялҽренең шҽһҽр тҿзелеше ҥсеше проблемаларын, шулай ук кабул 

ителгҽн шҽһҽр тҿзелеше карарларының аерым проблемаларын ачыклау; 

– территорияне функциональ зоналаштыру (функциональ зоналарның 

планлаштырылган чиклҽрен чагылдыру); 

– торак пунктларның оптималь функциональ-планлаштыру 

структурасын эшлҽҥ, алга таба шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру, җирдҽн 

файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽрен ҽзерлҽҥ ҿчен территориялҽрне 

гармонияле һҽм тотрыклы ҥстерҥ ҿчен алшартлар тудыра торган; 

– Каратун авыл җирлегенең шҽһҽр тҿзелеше, инфраструктура, 

табигать, социаль һҽм рекреацион компонентларның ҥзара килешенгҽн һҽм 

балансланган динамикасын тҽэмин итҥче ҥсеш параметрларын билгелҽҥ; 
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– ҽйлҽнҽ-тирҽ табигый мохитне саклау шартларында авыл 

җирлегенең инвестицион җҽлеп итҥчҽнлеген тҽэмин итҥ буенча беренчел 

чаралар һҽм гамҽллҽр исемлеген ҽзерлҽҥ; 

– капиталь тҿзелеш объектларын планлаштырыла торган урнаштыру, 

сҽнҽгать, энергетика, транспорт һҽм элемтҽ җирлҽренең гамҽлдҽге һҽм 

планлаштырылган чиклҽре. 
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2. КАРАТУН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕНЕҢ ТОРЫШЫ 

ҺҼМ КУЛЛАНЫЛЫШЫ 

 

2.1. Икътисадый-географик урыны.  

Каратун авыл җирлегенең Апас муниципаль районы халыкны 

кҥчерҥ системасында урыны 

 

Каратун авыл җирлеге чиге «Апас муниципаль районы «муниципаль 

берҽмлегенең һҽм аның составындагы муниципаль берҽмлеклҽрнең 

территориялҽре чиклҽрен билгелҽҥ һҽм аларның статусы турында» 2005 

елның 31 гыйнварындагы 15-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы 

нигезендҽ кабул ителде (2014 елның 30 декабрендҽге ҥзгҽрешлҽр һҽм 

ҿстҽмҽлҽр белҽн). 

Хҽзерге вакытта Каратун авыл җирлеге территориясендҽ дҥрт торак 

пункт урнашкан: Каратун тимер юл станциясе поселогы (авыл җирлегенең 

административ ҥзҽге), Каратун ашлык кабул итҥ пункты бистҽсе, Свияжский 

бистҽсе һҽм Морзалар авыллары. 

Каратун авыл җирлеге Татарстан Республикасының кҿньяк-кҿнбатыш 

ҿлешендҽ, Апас муниципаль районының кҿнбатыш ҿлешендҽ урнашкан һҽм 

Биеш, Болын-Балыкчы, Урта Балтай һҽм Шҽмбалыкчы авыл җирлеклҽре 

белҽн чиктҽш. 

Авыл җирлегенең гомуми мҽйданы 1438,23 га тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн 

торак пунктларның мҽйданы 441,82 га, шулардан: Каратун тимер юл 

станциясе поселогы-120,05 га, Каратун ашлык кабул итҥ пункты-127,46 га, 

Свияжский бистҽсе-102,16 га, Морзалар авылы-92,15 га. 

Каратун авыл җирлегендҽ тҥбҽндҽге иҗтимагый объектлар бар: балалар 

мҽктҽпкҽчҽ учреждениелҽре, гомуми белем бирҥ мҽктҽбе, дҥрт фельдшер-

акушерлык пункты, ике авыл мҽдҽният йорты, почта элемтҽсе бҥлеге, 

стационар участок полиция пункты, банк бҥлекчҽсе һҽм сҽҥдҽ объектлары. 

Апас муниципаль районы Идел алды икътисадый зонасы составына 

керҽ. Идел алды икътисадый зонасы икътисадында тҿп чагыштырма 

авырлыкны авыл хуҗалыгы җитештерҥе, эшкҽртҥ производстволары, 

тҿзелеш алып тора. Бу икътисадый зонаның стратегик ҥсешенең ҿстенлекле 

юнҽлешлҽре-разведкаланган сергель запасларын эшкҽртҥ, хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҿлкҽсен ҥстерҥ (санатор-курорт, аграр туризм һ.б.), агач эшкҽртҥ һҽм агачтан 

эшлҽнмҽлҽр ясау, тҿзелеш материаллары җитештерҥ, логистика, авыл 

хуҗалыгын интенсификациялҽҥ һҽм авыл хуҗалыгы продукциясен эшкҽртҥ. 

Апас муниципаль районының икътисадый-географик хҽле районның 

алга таба да югары ҥсеш алган авыл хуҗалыгы, җитештерҥ-эшлекле, 

инфраструктура, рекреацион регионы буларак формалашуы ҿчен уңайлы, бу 

тулаем Татарстан Республикасының интенсив ҥсешенҽ ярдҽм итҽчҽк. 

Каратун авыл җирлегенең Татарстан Республикасының башка 

җирлеклҽре һҽм районнары белҽн транспорт элемтҽсе хҽзерге вакытта 

региональ автомобиль юллары һҽм тимер юл транспорты аша гамҽлгҽ 

ашырыла. Җирлек территориясе буенча тҿбҽк яки муниципальара 

ҽһҽмияттҽге «Олан – Каратун», «Свияжский – Кормаш», «Казан – 
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Ульяновск», Апас - «Олан – Каратун», «Буа – Каратун», «Олан-Каратун» - 

Морзалар- Ябалак», шулай ук «Карамалы Тау - Чынлы»Горький тимер юлы 

участогы уза. 

Халыкны кҥчерҥ системасында роле 
Каратун авыл җирлегенең территориаль оешмасы Апас муниципаль 

районын кҥчерҥ системасының бер ҿлеше булып тора, ул аның территориясе 

ҥсешенең гомуми билгелҽре белҽн дҽ, конкрет шҽһҽр тҿзелеше ситуациялҽре 

белҽн дҽ характерлана. Агросҽнҽгать комплексын ҥстерҥ, сҽнҽгать һҽм 

җитештерҥ-эшлекле функциялҽрне ҥтҽҥ ҿчен уңайлы табигый, социаль-

икътисади, демографик шартлар ярашуы буенча, Апас муниципаль районы 

халыкны кҥчерҥ системасы буларак карала. 

Татарстан Республикасы муниципаль районнарының халыкны кҥчерҥ 

тҿбҽк системасында урынны чагылдыручы интеграль потенциалы Апас 

районы халыкны кҥчерҥ системасының потенциалга тҥбҽн бҽя бирҥен 

кҥрсҽтҽ.  

Халыкны кҥчерҥ системасында тҿп система барлыкка китерҥче фактор-

автомобиль юлы, аның буенча торак пунктларның бер-берсе белҽн һҽм шҽһҽр 

тибындагы бистҽнең район ҥзҽге белҽн элемтҽлҽре алып барыла. Апас 

муниципаль районы 

Халыкның тыгызлыгы кҥрсҽткече халыкны кҥчерҥ системасының 

торышын характерлый. Татарстан Республикасының территориаль 

планлаштыру схемасы буенча Апас районы авыл халкының тыгызлыгын 

бҽялҽҥ буенча уртача кҥрсҽткечлҽрдҽн (11-21 кеше/кв. км) кимрҽк булган 

тҿркемгҽ керҽ. Ҽмма Каратун авыл җирлеге халкының уртача тыгызлыгы 1 

кв.километрга 188 кеше булса да, карала торган авыл җирлеге районда иң 

тыгыз урнашкан территория булып тора. 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ 2017 елның 1 гыйнварына 2710 

кеше яши. Даими халык дҥрт торак пункт территориясендҽ – Каратун тимер 

юл станциясе бистҽсендҽ (җирлек ҥзҽге), Каратун икмҽк кабул итҥ 

пунктында, Свияжск бистҽсендҽ һҽм Мурзино авылында (гади торак 

пунктлар) урнашкан. 

Каратун авыл җирлеген кҥчерҥ системасы ике транглы характерга ия. 

Анда административ функциялҽр, белем бирҥ һҽм медицина 

оешмалары, мҽдҽният учреждениелҽре, физик культура һҽм спорт 

объектлары, сҽҥдҽ предприятиелҽре һҽм җитештерҥ объектлары урнашкан. 

Халык саны 579 кеше булган Свияжск, халык саны 433 кеше булган 

Каратун икмҽк кабул итҥ пункты, 540 кеше булган Мурза авылы икенче 

рангны били. 

 

2.2. Җир фонды характеристикасы 

Җир фондын категориялҽр буенча бҥлҥ 

Теге яки бу территория чиклҽрендҽ урнашкан барлык җирлҽр дҽ аның 

җир ресурслары буларак карала, алар йҽ хуҗалык ҽйлҽнешенҽ кертелгҽн, йҽ 

аннан файдаланылырга мҿмкин. 
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Россия Федерациясе Җир кодексының 1 п. 7 статьясы нигезендҽ Россия 

Федерациясендҽ җирлҽр максатчан билгелҽнеше буенча тҥбҽндҽге 

категориялҽргҽ бҥленҽ:: 

– авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽр; 

– торак пунктлар җирлҽре; 

– сҽнҽгать, энергетика, транспорт, элемтҽ, радиотапшырулар, 

телевидение, информатика җирлҽре, космик эшчҽнлекне тҽэмин итҥ ҿчен 

җирлҽр, оборона, куркынычсызлык һҽм башка махсус билгелҽнештҽге 

җирлҽр;  

– аеруча саклана торган территориялҽр һҽм объектлар җирлҽре; 

– урман фонды җирлҽре; 

– су фонды җирлҽре; 

– запас җирлҽр. 

Каратун авыл җирлегенең гомуми мҽйданы 1438,23 га яки 14,38 кв. км 

тҽшкил итҽ. 

Урман фонды җирлҽре 138,8 га мҽйданны били, бу җирлекнең барлык 

мҽйданының 9,65% ын тҽшкил итҽ (картографик материал буенча). 

Калган категориялҽр буенча мҽгълҥмат авыл җирлеге территориясе 

чиклҽрендҽ юк. 

Милек рҽвешлҽре буенча җир фондын бҥлҥ 

Гамҽлдҽге законнар нигезендҽ бҥгенге кҿндҽ тҥбҽндҽге милек тҿрлҽре 

бҥлеп бирелҽ: 

– дҽҥлҽт милке (федераль һҽм республика милке); 

– муниципаль милек; 

– шҽхси милек. 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ федераль милектҽ булган 

җирлҽр турында мҽгълҥмат юк. Ҽмма Урман кодексының 8 статьясы 

нигезендҽ урман кишҽрлеклҽре урман фонды җирлҽре составында Федераль 

милектҽ тора. Шулай итеп, Каратун авыл җирлеге чиклҽрендҽ 138,8 га җир 

Федераль милектҽ. 

ТР Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы мҽгълҥматлары 

буенча, Каратун авыл җирлеге территориясендҽ республика милкендҽ булган 

ике җир кишҽрлеге урнашкан, аларның гомуми мҽйданы 0,10009 га тҽшкил 

итҽ. 

Таблица 2.2.1 

Каратун авыл җирлеге чиклҽрендҽ республика милкендҽге җир 

кишҽрлеклҽре исемлеге 

т/б 
Участокның 

урнашу урыны 
Җир категориясе 

Җирдҽн 

файдаланучының 

исеме 

Участок 

мҽйданы, 

га 

1 

Апас районы, 

Каратун тимер юл 

станциясе поселогы 

Сҽнҽгать җирлҽре 

"Главтатдортранс» 

(Казан-Ульяновск-Апас-

Каратун) 

0,008121 

2 

Апас районы, 

Каратун тимер юл 

станциясе поселогы 

Сҽнҽгать җирлҽре 

"Главтатдортранс» 

(Казан-Ульяновск-Апас-

Каратун) 

0,091988 

 Барлыгы   0,100109 
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2.3. Территориянең социаль-икътисади потенциалы 

 

2.3.1 Демографик потенциал 

Демографик фактор территорияне хуҗалык итеп ҥзлҽштерҥ һҽм 

җҽмгыятьнең икътисади ҥсешенҽ сизелерлек йогынты ясый. 

Каратун авыл җирлеге башкарма комитеты биргҽн мҽгълҥматларга 

караганда, 2017 ел башына халык саны 2710 кеше тҽшкил иткҽн. 

Каратун авыл җирлегенең демографик структурасы торак пунктлар 

киселешендҽ 2.3.1 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 
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2.3.1 Таблица 

Каратун авыл җирлегенең 2017 ел башына демографик структурасы һҽм 

халык хҽрҽкҽте  

курсэткечлҽре 

Торак пунктлар 

Каратун авыл 

җирлеге буенча 

барлыгы 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

поселогы 

Каратун 

ашлык 

кабул итҥ 

пункты 

бистҽсе 

Морзалар 

авылы 

Свияжский 

бистҽсе 

Халык саны, 

барлыгы 
1158 433 540 579 2710 

Сабыйлар 

яшендҽ: 
147 54 81 89 371 

1 яшькҽ кадҽр 12 6 8 3 29 

1-6 яшь 69 19 28 34 150 

7-15 яшь 66 29 45 52 192 

Эшкҽ 

яраклылар 
628 254 304 345 1531 

16-17 яшь 14 6 6 6 32 

18-54 яшь 

хатын-кызлар 

ҿчен 

280 111 133 151 675 

18-59 яшь 

ирлҽр ҿчен 
334 137 165 188 824 

Хезмҽткҽ 

сҽлҽтсез 

яшьтҽгелҽр 

383 125 155 145 808 

55 яшьтҽн 

ҿлкҽнрҽк 

хатын-кызлар 

ҿчен 

196 73 82 74 425 

60 яшьтҽн 

ҿлкҽнрҽк ир-

атлар ҿчен 

187 52 73 71 383 

Халыкның 

гомуми ҥсеше 

(кимҥ)  

-7 3 5 -11 -10 

Табигый -4 2 4 -5 -3 

Яралу 6 7 7 2 22 

Кату 10 5 3 7 25 

Механик -3 1 1 -6 -7 

Килҥ 27 19 14 6 66 

Китҥ 30 18 13 12 73 

 

Таблицадан кҥренгҽнчҽ, халыкның кҥп ҿлеше авыл җирлегенең 

административ ҥзҽгендҽ – Каратун ст.т. п. 1158 кеше (42,7%) яши.  

Эшкҽ яраклы яшьтҽге халык саны – 1531 кеше (56,5%); эшкҽ яраксыз 

яшьтҽ – 1179 кеше (43,5%), шул исҽптҽн эш яшеннҽн ҿлкҽнрҽк – 808 кеше 

(68,5%), эшкҽ яраклы яшьтҽн кечерҽк-371 кеше (31,5%). Шулай итеп, 

җирлектҽ халыкның демографик йҿклҽнеше зур, ул эшкҽ яраклы булмаган 

100 кешегҽ 77 кеше тҽшкил итҽ. 
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Югарыда китерелгҽн мҽгълҥматлардан кҥренгҽнчҽ, 2017 ел башына 

ҥлҥчелҽр саны туучылар саныннан артып китҽ. Нҽтиҗҽдҽ, халыкның табигый 

артуы тискҽре ҽһҽмияткҽ ия. Миграция ҥсеше, шулай ук, тискҽре ҽһҽмияткҽ 

ия. Шулай итеп, Каратун авыл җирлегендҽ халыкның гомуми кимҥе кҥзҽтелҽ. 

 

2.3.2 Җитештерү территориялҽре 

Апас муниципаль районында бары тик бер генҽ сҽнҽгать секторы бар, ҽ 

нҽкъ менҽ эшкҽртҥ производстволары. Эшкҽртҥ сҽнҽгате кҥбесенчҽ азык-

тҿлек, он-ярма сҽнҽгате һҽм тҿзелеш материаллары сҽнҽгате 

предприятиелҽре тарафыннан тҽкъдим ителҽ. 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ урнашкан: 

– он-ярма сҽнҽгате предприятиелҽре: "Каратун ХПП" ААҖ ашлык 

эшкҽртҥ һҽм саклау буенча махсуслашкан. Составына гомуми егҽрлеге 32 

мең тонна булган 10 ашлык склады, тегермҽн, ярма цехы керҽ); 

– «Апас МСО ТАПС» ЯАҖнең Каратун ст. т/ю. пилорама агач 

эшкҽртҥ сҽнҽгате предприятиесе; 

– «Ак барс " МТК " ҖЧҖнең җитештерҥ базасы (авыл хуҗалыгы 

техникасын ремонтлау) техникалар) Каратун ст. т/п.; 

– «Апасагрохимсервис» ААҖнең Каратун ХПП поселогында 

урнашкан җитештерҥ-склад базасы; 

– Каратун ХПП бистҽсендҽ урнашкан " Техцентр» ҖЧҖ тҿзелеш-

склад базасы; 

– Каратун ХПП поселогында урнашкан «Втормет-Индустрия» ҖЧҖ 

металл кабул итҥ пункты; 

– "Татавтодор «ААҖ асфальт-бетон заводы тҿзелеш материаллары 

сҽнҽгате предприятиесе»; 

– Каратун тимер юл станциясе поселогында тҿзелеш материаллары 

склады; 

– Каратун тимер юл станциясе поселогында җитештерҥ бинасы 

(металл келҽмнҽре) ; 

– Каратун тимер юл станциясендҽ  урнашкан тегҥ цехы; 

– Каратун ашлык кабул итҥ пункты поселогында җитештерҥ-склад 

базалары; 

– Каратун тимер юл станциясе поселогы гомумтоварлар склады; 

– Каратун тимер юл станциясе поселогында урнашкан 

«Каратуннефтепродукт " нефтебазасы; 

– җитештерҥ базасы («Сельхозснаб Апас»ООО) Свияжский бистҽсе; 

– Свияжск бистҽсендҽге гомумтовар склады. 

Моннан тыш, Каратун авыл җирлегендҽ гамҽлдҽн чыккан объектлар да 

бар: 

– җитештерҥ базасы («Волгодорстрой» ООО) Каратун  тимер юл 

станҿиясе поселогында (гамҽлдҽ булмаган); 

– азык-тҿлек сҽнҽгате предприятиелҽре: «ВАМИН Татарстан» ХК 

ЯАҖ сҿт комбинаты (гамҽлдҽ тҥгел); 

– «Буа шикҽр заводы» ААҖнең җитештерҥ-склад базасы (гамҽлдҽ 

булмаган), Каратун ашлык кабул итҥ пункты поселогында урнашкан; 
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– Каратун тимер юл станциясе поселогы җитештерҥ-склад базасы 

(гамҽлдҽ булмаган); 

– Каратун ашлык кабул итҥ пункты поселогында җитештерҥ-склад 

базасы (гамҽлдҽ булмаган); 

– Каратун тимер юл станциясе поселогында торак-склад 

билгелҽнешендҽге объектлар (гамҽлдҽ булмаган); 

– Каратун тимер юл станциясе поселогында тҿзелеш цехы (гамҽлдҽ 

булмаган) ; 

– җитештерҥ базасы (ШЭ Гарифуллина Г. Н.) (гамҽлдҽ булмаган) 

Свияжский бистҽсендҽ; 

– җитештерҥ базасы (гамҽлдҽ булмаган) Свияжский бистҽсендҽ. 

 

2.3.3 Агросҽнҽгать комплексы 

Агросҽнҽгать комплексы азык-тҿлек продуктлары җитештерҥ һҽм 

халыкны алар белҽн тҽэмин итҥ, авыл хуҗалыгы ҿчен җитештерҥ чаралары 

җитештерҥ һҽм авыл хуҗалыгына хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн шҿгыльлҽнҥче 

макроикътисад тармаклары җыелмасыннан гыйбарҽт. 

Ҥсемлекчелек һҽм терлекчелек тармаклары агросҽнҽгать 

комплексының мҿһим тармаклары булып тора. 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ авыл хуҗалыгы эшчҽнлеген 

«Свияга» АХП ҖЧҖ, ашлык һҽм бҿртекле культуралар ҥстерҥ буенча 

махсуслашкан «Апас авыл хуҗалыгы СХТ» ҖЧҖ алып бара, шулай ук авыл 

җирлеге территориясендҽ 3000 баш кошчылык фермасы урнашкан. Каратун 

авыл җирлеге территориясендҽ урнашкан агросҽнҽгать комплексы 

объектлары исемлеге 2.3.2 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 

2.3.2 Таблица 

2017 елның 1 гыйнварына Каратун авыл җирлеге территориясендҽ 

АПК объектларының исемлеге һҽм характеристикасы 

№ 

т/б 
Объектның атамасы Адрес: (урнашу урыны) 

Объектны

ң куҽте 

1 
Терлекчелек комплексы, шул 

исҽптҽн:  
  

1.1

. 
Кошчылык Морзалар авылы 3000 гол. 

2 
Машина-трактор паркы, шул 

исҽптҽн: 
  

2.1 "Апас авыл хуҗалыгы" ҖЧҖ» Свияжский бистҽсе  

3 Ындыр табагы, шул исҽптҽн:   

3.1 «Свияга " АХП ҖЧҖ» Свияжский бистҽсе  

 

Моннан тыш, Каратун авыл җирлегендҽ авыл хуҗалыгына хезмҽт 

кҥрсҽтҥче гамҽлдҽге объектлар урнашкан: Каратун ХПП бистҽсендҽ-

гамҽлдҽге дуңгыз фермасы. 

 

2.3.4 Урман комплексы 

Россия Федерациясе Җир кодексы, урман фонды җирлҽренҽ урман 

белҽн капланмаган һҽм урман белҽн капланмаган җирлҽр керҽ. 
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Россия Федерациясе Җир кодексы нигезендҽ, урман фонды җирлҽренҽ 

урман җирлҽре (урман ҥсемлеклҽре белҽн капланган һҽм аның белҽн 

капланмаган җирлҽр, лҽкин аны торгызу ҿчен билгелҽнгҽн җирлҽр - кисҥ, 

гари, Ватан, прогалин һҽм башкалар) һҽм урман хуҗалыгын алып бару ҿчен 

билгелҽнгҽн урман булмаган җирлҽр (кисҥлҽр, юллар, сазлыклар һҽм 

башкалар) керҽ. Барлык урманнар, оборона җирлҽрендҽ һҽм торак пункт 

җирлҽрендҽ урнашкан урманнардан, шулай ук урман фондына кермҽгҽн 

урман утыртмаларыннан тыш, урман фонды барлыкка килҽ. 

Каратун авыл җирлегенең урман фонды 138,8 га мҽйдан били, бу авыл 

җирлегенең барлык мҽйданының 9,65% ын тҽшкил итҽ. Авыл җирлеге 

территориясендҽ«Кайбыч урманчылыгы» ДКУ урманнары  Балтай 

урманчылыгының ҿлеше урнашкан.  

Урман фонды урманнарыннан тыш, җирлек территориясендҽ шулай ук 

урман фондына кермҽгҽн урман җирлҽре һҽм урман утыртмалары да бар. 

Ҽлеге урман утыртмалары авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽрдҽ, 

сҽнҽгать, энергетика, транспорт, элемтҽ, радио, телевидение, информатика 

җирлҽрендҽ, космик эшчҽнлекне тҽэмин итҥ ҿчен, оборона, куркынычсызлык 

һҽм башка махсус билгелҽнештҽге җирлҽрдҽ урнашкан һҽм җирлҽрне 

тискҽре, антропоген һҽм техноген кҥренешлҽрдҽн яклауны тҽэмин итҥ ҿчен 

билгелҽнгҽн. 

Максатчан билгелҽнеше һҽм яклау категориялҽре буенча урман 

фондын бҥлҥ  

Каратун авыл җирлеге чиклҽрендҽ урнашкан урман фондының барлык 

җирлҽре дҽ эксплуатацион урманнар белҽн тҽкъдим ителгҽн. 

Эксплуатация урманнарының тҿп билгелҽнеше урман ҽзерлҽҥчелҽрнең 

югары сыйфатлы агач, башка урман ресурслары, аларны эшкҽртҥ 

продуктларының ихтыяҗын канҽгатьлҽндерҥдҽн тора. 

 

2.3.5 Торак фонды һҽм торак тҿзелеше 

2017 ел башына Каратун авыл җирлегенең торак фонды кҥлҽме 75,05 

мең кв.метр тҽшкил иткҽн (Каратун авыл җирлеге башкарма комитеты 

биргҽн мҽгълҥматларга караганда).  

Хҽзерге вакытта Каратун авыл җирлегенең торак фонды Кҥпфатирлы 

һҽм индивидуаль торак тҿзелеше белҽн тҽкъдим ителгҽн.  

Кҥп фатирлы торак йорт мҽйданы 14,65 мең кв. м. булган 1 һҽм 2 катлы 

торак йортлар белҽн тҽкъдим ителгҽн. 

Шҽхси торак фонды гомуми торак мҽйданы 60,4 мең кв.м тҽшкил итҽ.  

 



2.3.3 нче Таблица 

Каратун авыл җирлегенең гамҽлдҽге торак фонды характеристикасы  

Атамасы 
Торак фонды, 

мең кв. м. 
Йортлар саны 

Каратун авыл җирлеге, 

шул исҽптҽн: 
60,4 617 

Каратун тимер юл станциясе 

бистҽсе 
26,3 276 

Каратун ашлык кабул итҥ 

пункты бистҽсе 
8,7 97 

Морзалар авылы 17,8 187 

Свияжский бистҽсе 7,6 79 

 

2.3.4 Таблица 

Каратун күпфатирлы торак төзелешенең характеристикасы  

авыл җирлеге башлыгы 2017 ел башына  

Торак пункт 

исеме 
Адресы 

Катлылы

к 

Фатирла

р саны 

Фатирларны

ң гомуми 

мҽйданы, кв. 

м. 

Тҿзелеш 

елы 

Каратун тимер юл 

станциясе бистҽсе 

Мҽктҽп урамы 1 16 1174,67 
1989-

1990 

Тҿзелеш урамы 2 89 508,30 1973 

Шоссейная ур. 1 2 132,72 1986 

Тҿзелеш урамы 1 2 80,50 1980 

Магистраль 

урамы 
1 12 872,93 1990 

Тукай урамы 1 4 246 1979 

Химиклар ур. 1 18 1012,86 
1984-

1986 

Һ. Такташ ур. 1 2 203,80 1990 

Барлыгы   4231,78  

Каратун ашлык 

кабул итҥ пункты 

бистҽсе 

Зур урам 1 20 1463,80 
1995,199

2 

Ҥзҽк ур. 1 23 974,33 
1959,198

9 

Яшьлҽр урамы 1 12 633,11 
1972-

1980 

Луговая ур. 1 5 271 2005 

Барлыгы   3342,24  

Свияжский бистҽсе 

Заводская ур. 1 12 446,10 1958 

Шоссейная ур. 2 15 701,78 1976 

Шоссейная ур. 1 8 297,57 1970 

Совет урамы 1 27 1702,51 1987 

Яшьлҽр ур 1 39 2067,99 
1971-

1989 

Яр буе урамы 1 16 892,60 1985 

Гаражная ур 1 9 760,25 
1995-

1996 

Барлыгы   6868,8  
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Морзалар авылы 
Яшьлҽр ур 1 2 208,62 1976 

Барлыгы   208,62  

Барлыгы   14651,4  

 

Тормыш дҽрҽҗҽсен һҽм сыйфатын характерлый торган 

кҥрсҽткечлҽрнең берсе-халыкның торак белҽн тҽэмин ителеше кҥрсҽткече 

(бер кешегҽ гомуми мҽйданның квадрат метры).  

Каратун авыл җирлеге буенча 2017 ел башына бер кешегҽ 27,7 кв.м 

торак мҽйданы туры килҽ, бу авыл җирендҽ халыкның торак белҽн тҽэмин 

ителешенең уртача республика кҥрсҽткеченнҽн тҥбҽнрҽк – бер кешегҽ 30,1 

кв. м торак мҽйданы. 

Соңгы 5 елда Каратун авыл җирлегендҽ 13 индивидуаль торак йорт 

файдалануга тапшырылган, бер йортның уртача кҥлҽме 102 кв. м. тҽшкил 

итҽ. Шунысын да билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк, бары тик шҽхси торак йортлар 

тҿзелҽ. 

2.3.5 Таблица 

2012-2016 еллар өчен торак төзелеше (гомуми мҽйданы кв. м.) 

Еллар 
Йортлар 

саны 

Гомуми 

мҽйданы, кв. м. 

Йорт тҿрлҽре 

кҥпфатирлы шҽхси 

2012 3 444 - 444 

2013 2 179 - 179 

2014 1 80 - 80 

2015 4 311 - 311 

2016 3 309 - 309 
Искҽрмҽ: таблица авыл җирлеге администрациясе биргҽн мҽгълҥматлар буенча тҿзелгҽн.  

 

2.3.6 Социаль һҽм мҽдҽни-кҿнкүреш хезмҽте күрсҽтү объектлары 

Мҽгариф оешмалары 

Мҽктҽпкҽчҽ белем. Хҽзерге вакытта Каратун авыл җирлегендҽ ике 

балалар бакчасы бар: Каратун станциясендҽ 61 урынлы «Гҿлчҽчҽк «балалар 

бакчасы һҽм Свияжский бистҽсендҽ 80 урынга исҽплҽнгҽн Лҽйсҽн  балалар 

бакчасы. Балалар бакчаларына йҿрҥче балалар саны 157 кеше тҽшкил итҽ. 

Димҽк, балалар бакчалары проект сыйдырышлылыгының 111% - ка тулган. 

Халыкны балалар бакчасында урыннар белҽн тҽэмин итҥ норматив 

ихтыяҗның 110% ын тҽшкил итҽ. Балалар бакчалары бинасы нормаль техник 

хҽлдҽ. 

Гомуми белем бирҥ оешмалары. Хҽзерге вакытта Каратун тимер юл 

станциясе  поселогында 184 укучы проект егҽрлеге белҽн «аерым фҽннҽрне 

тирҽнтен ҿйрҽнҥче Каратун урта гомуми белем бирҥ мҽктҽбе» МББУ эшли, 

мҽктҽптҽ укучылар саны 198 кеше тҽшкил итҽ, димҽк, мҽктҽп проект 

сыйдырышлылыгының 108% ын тҽшкил итҽ. 

Нормативлар буенча, урта белем 7-15 яшьлек балаларның 100% ын һҽм 

16-17 яшьлҽрдҽге 75% ын колачларга тиеш. Моннан чыгып, авыл җирлегенең 

гомуми белем бирҥ мҽктҽплҽре куҽтенҽ булган норматив ихтыяҗы 224 укучы 

тҽшкил итҽ. 
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Ҽйтергҽ кирҽк, Каратун урта мҽктҽбендҽ башка авыл җирлеклҽреннҽн 

74 укучыны мҽктҽп автобусында йҿртҽлҽр. Шулай итеп, җирлекара хезмҽт 

кҥрсҽтҥне исҽпкҽ алып, авыл җирлегенең гомуми белем бирҥ мҽктҽплҽренең 

норматив ихтыяҗы 298 укучы тҽшкил итҽ. 

Гомуми белем бирҥ мҽктҽбендҽ урыннар белҽн тҽэмин ителеш 

норматив ихтыяҗның 62% ын тҽшкил итҽ. 

Ҿстҽмҽ белем бирҥне оешмалары. Бҥгенге кҿндҽ җирлектҽ Каратун 

урта мҽктҽбе базасында балалар иҗаты тҥгҽрҽклҽре эшли. Тҥгҽрҽклҽрдҽ 

шҿгыльлҽнҥчелҽр саны 198 кеше тҽшкил итҽ. Балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥ 

100% тҽшкил итҽ. 

Халыкны ҿстҽмҽ белем бирҥ объектлары белҽн тҽэмин итҥ норматив 

ихтыяҗның 55% ын тҽшкил итҽ. 

Дҽвалау-профилактика медицина оешмалары  

Апас муниципаль районы халкына медицина хезмҽте кҥрсҽтҥне Апас 

район хастаханҽсе (тҽҥлек ҽйлҽнҽсе 76 койка), поликлиника (сменага 467 

кеше керҽ) һҽм Урта Балтай табиблык амбулаториясе (тҽҥлек ҽйлҽнҽсе 3 

койка, сменага 50 кеше килҽ) башкара. Тулаем алганда, район буенча тҽэмин 

ителеш норманың 27% ын гына тҽшкил итҽ. Больничный койкалар белҽн 

тҽэмин ителешнең җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ булмавы койка-кҿннҽр саны (койкада 

булу кҿннҽре) кимҥнең Гомумроссия тенденциясенҽ һҽм беренчел медик-

санитар ярдҽмнең ролен кҿчҽйтҥгҽ һҽм сыйфатын кҥтҽрҥгҽ юнҽлдерелгҽн 

структур ҥзгҽртеп корулар ҥткҽрҥгҽ бҽйле рҽвештҽ, койка эше кҿннҽренең 

санын арттыруга бҽйле.  

Апас муниципаль районы халкына ашыгыч медицина ярдҽме кҥрсҽтҥ 

ҿчен ҥзҽк район хастаханҽсе каршындагы ашыгыч медицина ярдҽме 

станциясе бар, аның карамагында 5 махсуслаштырылган автомобиль бар. 

РҤХ каршындагы ашыгыч медицина ярдҽме станциясе бҿтен районга хезмҽт 

кҥрсҽтҽ.  

Ашыгыч медицина ярдҽме станциясе кҿче нормадан чыгып, 10 мең 

кешегҽ исҽплҽнгҽн 1 автомобиль нормасыннан чыгып, махсуслаштырылган 

автомобильдҽ 15 минутлык зона чиклҽрендҽ исҽплҽнҽ. Каратун авыл җирлеге 

Апас ш.т. п. урнашкан Ашыгыч медицина ярдҽме станциясенең норматив 

радиусында урнашкан. 

Каратун авыл җирлеге халкына медицина хезмҽте кҥрсҽтҽ: 

– Каратун станциясе тимер юл поселогында урнашкан проект 

егҽрлеге 25 булган фельдшер-акушерлык пункты нормаль техник хҽлдҽ; 

– Мурзино авылында урнашкан сменага 15 кеше проект егҽрлеге 

булган фельдшер-акушерлык пункты нормаль техник халҽттҽ; 

– Свияжский бистҽсендҽ урнашкан проект егҽрлеге 15 кеше булган 

фельдшер-акушерлык пункты нормаль техник хҽлдҽ; 

– Каратун АКП бистҽсендҽ урнашкан, сменага 20 килҥ проект 

егҽрлеге булган фельдшер-акушерлык пункты нормаль техник хҽлдҽ. 

Җирлектҽ дҽвалау-профилактика медицина оешмалары белҽн тҽэмин 

ителеш норматив ихтыяҗның 153% ын тҽшкил итҽ. 

Шулай ук Каратун авыл җирлегендҽ Свияжский һҽм Каратун тимер юл 

станциясе поселогында 2 даруханҽ пункты бар. 
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Мҽдҽни-ял итҥ учреждениелҽре 

Каратун авыл җирлегендҽ тҥбҽндҽге мҽдҽни-ял итҥ учреждениелҽре 

эшли: 

– Морзалар авылында 200 урынлы проектлы авыл мҽдҽният йорты, 

бина яхшы техник хҽлдҽ; 

– Каратун тимер юл станциясе  поселогында 300 урынга исҽплҽнгҽн 

проектлы авыл мҽдҽният йорты, бина яхшы техник хҽлдҽ; 

– Каратун тимер юл станциясе поселогында  8928 мең данҽ китап 

фонды егҽрлеге белҽн авыл китапханҽсе авыл мҽдҽният йорты бинасында 

урнашкан; 

– морза авылында китап фонды 9078 мең данҽ егҽрлекле авыл 

китапханҽсе авыл мҽдҽният йорты бинасында урнашкан; 

Шулай итеп, җирлектҽге клуб учреждениелҽренең гомуми проект 

сыйдырышлыгы 500 урын тҽшкил итҽ. Халыкны клуб учреждениелҽре белҽн 

тҽэмин итҥ норматив ихтыяҗның 123% ын тҽшкил итҽ. 

Каратун авыл җирлеге халкының китапханҽлҽргҽ ихтыяҗы 18 мең данҽ 

китап фонды тҽшкил итҽ. Халыкны китапханҽлҽр белҽн тҽэмин итҥ норматив 

ихтыяҗның 83% ын тҽшкил итҽ.  

Мҽдҽни билгелҽнештҽге объектлар 

Каратун авыл җирлегендҽ мҽдҽни билгелҽнештҽге объектлардан 

Каратун станциясенең тимер юл бистҽсендҽ мҽчет, Морзалар авылында 

мҽчет һҽм Свияжский поселогында мҽчет эшли. 

Физик культура һҽм спорт объектлары 

Авыл җирлеге халкының гомуми кулланылыштагы спорт залларына 

ихтыяҗы 949 кв. м. идҽнне тҽшкил итҽ. Каратун авыл җирлегендҽ Каратун 

станциясенең тимер юл бистҽсендҽ гомуми белем бирҥ мҽктҽбендҽ гомуми 

мҽйданы 162 кв. м булган спорт залы бар. Җирлек ҿчен тҽэмин ителеш 17% 

тҽшкил итҽ. 

Авыл җирлеге халкының яссы спорт корылмаларына ихтыяҗы 5283 кв. 

м тҽшкил итҽ. Каратун авыл җирлегендҽ Каратун станциясенең тимер юл 

поселогында гомуми мҽйданы 2700 кв. м булган хоккей тартмасы бар. 

Җирлек ҿчен тҽэмин ителеш 51% тҽшкил итҽ. 

Сҽҥдҽ, кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ һҽм туклану предприятиелҽре 

Каратун авыл җирлеге кибетлҽренең гомуми сҽҥдҽ мҽйданы 676 кв. м 

тҽшкил итҽ. Барлык авыл җирлеге кибетлҽренең сҽҥдҽ мҽйданы норматив 

ихтыяҗның 83% ын тҽшкил итҽ. 

Кредит-финанс учреждениелҽре һҽм элемтҽ предприятиелҽре 

Каратун авыл җирлегендҽ Каратун тимер юл станциясендҽ почта 

элемтҽсе бҥлеге бар, шулай ук җирлектҽ Каратун тимер юл станциясе 

авылында банк бҥлекчҽсе бар. 

Полиция 

Каратун авыл җирлегендҽ Каратун тимер юл станциясе поселогында 

полиция участок пункты бар, анда 1 участок полиция хезмҽткҽре эшли. Ҽлеге 
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участок пункты нормативларны тулысынча канҽгатьлҽндерҽ (авыл 

җирлегендҽ 1 участковый 3-3, 5 мең сҽгатькҽ). 

Каратун авыл җирлегенең хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларына булган ихтыяҗ 

халыкның гамҽлдҽге демографик структурасы, шулай ук СНиП 2.07.01-89 / 

«шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ» һҽм 

" 2019 елга кадҽр иҗтимагый инфраструктура, социаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр 

белҽн тҽэмин ителешнең социаль гарантиялҽре дҽрҽҗҽсен билгелҽҥ турында 

«2009 елның 26 гыйнварындагы 42 номерлы ТР Министрлар Кабинеты 

Карары, ТР шҽһҽр тҿзелеше проектлаштыруның республика нормативлары ( 

Министрлар кабинетының №1071 нче 27.12.2013 г. карары белҽн расланган) 

һҽм башка тармак нормалары.  

Хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларының кирҽкле егҽрлеклҽрен исҽплҽҥ 

гамҽлдҽге нормативлар буенча 2.3.6 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 

Җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре 

Каратун авыл җирлегендҽ Каратун станциясе тимер юл поселогында 30 

урынлы «Уют» кафесы бар һҽм Свияжск поселогында 60 урынлы «Лаззат» 

кафесы бар. Җирлек ҿчен тҽэмин ителеш 83% тҽшкил итҽ. 
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2.3.6 Таблица 

Каратун авыл җирлеге халкының тҽэмин ителешен анализлау 

социаль-мҽдҽни һҽм коммуналь-көнкүреш хезмҽте күрсҽтү объектлары 

Атамасы 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
Кагыйдҽ 

Барлыгы 

нормалар 

буенча кирҽк 

Башлангыч елга 

гамҽлдҽге 

нигезлҽмҽ 

Җитешлек 

,% 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ оешмалары урыннар 1-6 яшьлек балалар 85% ы 128 141 110 

Гомуми белем бирҥ оешмалары урыннар 7-17 яшьлек балалар 100%  298 184 62 

Балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥ 

оешмалары 
урыннар Мҽктҽп укучыларының 120% 358 198 55 

Хастаханҽлҽр койка 1000 кешегҽ 13,47 койка 37 юк 0* 

Ашыгыч медицина ярдҽме станциясе автомобиль 1 автомобиль-10 000 кеше. 0 юк 0* 

Дҽвалау-профилактика медицина 

оешмалары 
посещ./к. 

18,15 кеше килҥ сменага 1000 

кешегҽ 
49 75 153 

Даруханҽлҽр корылма 1 объект-6,2 мең кешегҽ 1 2 200 

Гомуми кулланылыштагы 

спортзаллар 
кв. м. идҽн 1000 кешегҽ 350 кв. м. 949 162 17 

Яссы корылмалар кв. м. 1949,4 кв. м. - 1000 кешегҽ 5283 2700 51 

Бассейннар 
кв.м.утҽ-

куренмҽле.су 
1000 кешегҽ 75 кв. м. 203 юк 0* 

Клублар, мҽдҽният йортлары урыннар 150 урын 407 500 123 

Китапханҽлҽр мең том 1000 кешегҽ 8 мең том 21,7 18 83 

Кибет 
кв.м. 

сҽҥдҽ.мҽйданы 
1000 кешегҽ 300 кв. м. 813 676 146 

Туклану предприятиелҽре утыру урыны 40 урын-1000 кешегҽ 108 90 83 

Кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ 

предприятиелҽре 
эш урыны 7 эш.урыны-1000 кешегҽ 19 юк 0 

Элемтҽ бҥлеклҽре корылма 1 объект-0,5-6,0 мең кешегҽ 1 1 100 

Полиция кешегҽ 1 участковый-3-3, 5 мең кешегҽ 1 1 100 

Банк бҥлеклҽре һҽм филиаллары корылма 
1000 кешегҽ  0,5 объект 

исҽплҽнгҽн 
1,4 1 100 

* Хастаханҽлҽр, ашыгыч медицина ярдҽме станциясе һҽм бассейннар район хезмҽт кҥрсҽтҥ дҽрҽҗҽсенҽ ия һҽм районның административ ҥзҽгендҽ урнашкан. 

Ҽлеге объектлар белҽн тҽэмин ителеш район халкыннан, тулаем алганда, исҽплҽнҽ 



23 

2.3.7 Коммуналь хезмҽт күрсҽтү объектлары (зиратлар) 

Каратун авыл җирлегендҽ гомуми мҽйданы 5,51 га булган алты зират 

бар, шуларның бишесе-5,45 га мҽйданлы гамҽлдҽге зират. Гамҽлдҽге 

зиратларның тулылануы 30-80% тҽшкил итҽ. Шулай итеп, җирлҽҥдҽн буш 

җирлҽр 2,2 га тҽшкил итҽ (2.3.7 таблицасын карагыз). 

2.3.7 Таблица 

Каратун авыл җирлеге зиратларының характеристикасы 

Урнашкан 

урыны 

Кадастр 

номеры 

Территор

иясе, га 

Дини 

тартымы 

Тулылы

к, % 

Функцио

нальлек 

Тулмаган 

территор

ия, га 

Свияжский 

бистҽсе 

Җир 

кишҽрлег

е 

территори

ясенең 

бер ҿлеше 

16: 08: 

150301:1 

һҽм 

Кадастр 

кварталы 

территори

ясенең 

бер ҿлеше 

16: 08: 

150301 

1,17 
мҿселманна

рча 
30 гамҽлдҽге 0,82 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе  

16: 08: 

150103:47

3 

0,43 
мҿселманна

рча 
80 гамҽлдҽге 0,09 

Каратун 

ашлык кабул 

итҥ пункты 

бистҽсе 

16: 08: 

150107:48 
1,05 

мҿселманна

рча 
30 гамҽлдҽге 0,73 

Морзалар 

Авылы (торак 

пунктның 

ҥзҽк 

ҿлешендҽ ) 

16: 08: 

150202:28

4 

0,97 
мҿселманна

рча 
80 гамҽлдҽге 0,19 

Морзалар 

Авылы,(торак 

пунктның 

тҿньяк 

ҿлешендҽ) 

16: 08: 

150201:27

3 

1,83 
мҿселманна

рча 
80 гамҽлдҽге 0,37 

Морзалар 

авылыннан 

Кҿнчыгышка 

таба  

16: 08: 

150402:2 
0,06 

мҿселманна

рча 
100 

гамҽлдҽ 

тҥгел 
- 

Барлыгы  5,51    2,20 
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Каратун авыл җирлегенең хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларына булган халык 

ихтыяҗы гамҽлдҽге демографик структурага, шулай ук «СНиП 2.07.01-89 " 

СНиП кагыйдҽлҽре җыелмасы тҽкъдим ителгҽн нормативларга туры китереп 

исҽплҽнҽ. Шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм 

тҿзҥ» (1000 кешегщ 0,24 га) 

Авыл җирлеге халкының зиратлар территориялҽрендҽ норматив 

ихтыяҗы 0,65 га тҽшкил итте. Авыл җирлегенең зиратлар белҽн тҽэмин 

ителеше 338% тан артык тҽшкил итҽ.  

 

2.4. Тарихи-мҽдҽни мирас 

«Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектлары (тарих 

һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽре) турында» 2002 елның 25 июнендҽге 73-ФЗ 

номерлы Федераль закон нигезендҽ (Дҽҥлҽт Думасы тарафыннан 2002 елның 

24 маенда кабул ителгҽн, Федерация Советы тарафыннан 2002 елның 14 

июнендҽ хупланган), Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас 

объектларына (тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽренҽ) (алга таба - мҽдҽни мирас 

объектлары), рҽсем сҽнгате, скульптура, декоратив-гамҽли сҽнгать ҽсҽрлҽре, 

фҽн һҽм техника объектлары һҽм тарихи вакыйгалар нҽтиҗҽсендҽ барлыкка 

килгҽн башка матди мҽдҽният предметлары белҽн бҽйле кҥчемсез мҿлкҽт 

объектлары керҽ.Сҽнгать, Фҽн һҽм техника, эстетика, Этнология һҽм 

антропология, социаль мҽдҽният һҽм чорлар һҽм цивилизациялҽр шаһиты, 

Мҽдҽният барлыкка килҥ һҽм ҥсеше турында чын мҽгълҥмат чыганагы булып 

тора. 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ, Свияжский бистҽсенең кҿньяк 

читендҽ, Апас муниципаль районының «Биеш шҽһҽрчеге» – ачыкланган 

тарих һҽм мҽдҽният объекты урнашкан. 

 

2.5. Рекреацион потенциал. Җирле халыкның ялын оештыру 

Туристлык индустриясендҽ җҽлеп ителгҽн объектларның һҽм 

ресурсларның булуы һҽм территориаль урнашуы Татарстан Республикасы 

Апас муниципаль районын территориаль планлаштыру схемасы 

кысаларында бҽялҽнгҽн территориянең туристлык-рекреацион потенциалын 

формалаштыра. 

Территориянең туристлык-рекреацион потенциалын бҽялҽҥгҽ шактый 

факторлар йогынты ясый, шул исҽптҽн, Залесный территориялҽре, су 

объектлары булу, ҽйлҽнҽ-тирҽлекнең эре пычрану чыганаклары булмау, 

махсус сакланыла торган табигый территориялҽр булу, тарихи-мҽдҽни 

объектлар булу. 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 

нигезендҽ Каратун авыл җирлеге территориясендҽ урнашкан рекреацион 

объектларга Морзалар авылыннан кҿнбатыштарак урнашкан чишмҽ керҽ. 

Моннан тыш, җирлек территориясендҽ Билле елгасы ага. Хҽзерге 

вакытта елга җҽйге чорда коену ҿчен, шулай ук кышкы һҽм җҽйге балык тоту 

ҿчен файдаланыла торган җирле халыкның ял итҥ урыны булып тора. 
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Рекреацион ресурслар шулай ук җирле халык тарафыннан ял итҥ ҿчен 

файдаланыла торган урманнар тарафыннан тҽкъдим ителҽ (урман җилҽк-

җимеш, декоратив ҥсемлеклҽр, дару ҥлҽннҽре җыю һҽм ҽзерлҽҥ). 

 

2.6. Транспорт-коммуникация инфраструктурасы 

Транспорт, башка инфраструктура тармаклары белҽн беррҽттҽн, 

социаль һҽм икътисадый максатларга ирешҥдҽ мҿһим инструмент булып, 

җҽмгыять тормышының база шартларын тҽэмин итҽ. 

Каратун авыл җирлегенең транспорт структурасы Апас муниципаль 

районының транспорт структурасының бер ҿлеше булып тора, ул, ҥз 

чиратында, Татарстан Республикасының транспорт челтҽренҽ кертелгҽн һҽм 

автомобиль транспорты белҽн тҽкъдим ителгҽн. 

Ҽлеге бҥлектҽ Каратун авыл җирлегенең милек формасы буенча 

гомуми файдаланудагы автомобиль юллары челтҽре карала. 

 

Автомобиль юллары һҽм транспорт 

Автомобиль юллары 

Каратун авыл җирлегенең гамҽлдҽге автомобиль юллары милек 

рҽвешендҽ тҿбҽк яки муниципальара ҽһҽмияткҽ ия булган юллар белҽн 

тҽэмин ителгҽн.  

Төбҽк ҽһҽмиятендҽге яки муниципальара ҽһҽмияттҽге автомобиль 

юллары булып тора: 

– җирлек чиклҽрендҽ 1,58 км озынлыктагы «Олан – Каратун» 

автомобиль юлы IV техник категориягҽ ия, асфальт-бетон ҿслек тибы булган, 

районнар арасында транспорт элемтҽсен тҽэмин итҽ һҽм райондагы барлык 

мҿһим торак пунктларны тоташтыра.; 

– «Свияжск – Кормаш» автомобиль юлы, IV техник категориягҽ ия 

булган, асфальт-бетон ҿслекле, җирлектҽге торак пунктлар арасында элемтҽ 

тҽэмин итҽ; 

– «Казан – Ульяновск» - Апас – Олан-Каратун «автомобиль юлы 2,4 

км озынлыкта IV техник категориягҽ ия, кҥчеш тибы ҿслекле, районнар 

арасында транспорт элемтҽлҽрен тҽэмин итҽ һҽм райондагы барлык мҿһим 

торак пунктларны тоташтыра.; 

– җирлек чиклҽрендҽ 1,1 км озынлыктагы «Каратун-Чирмешҽн-Зур 

Подберезье» автомобиль юлы IV техник категориягҽ ия, асфальт-бетон 

ҿслекле, авыл җирлеклҽре арасында транспорт элемтҽсен тҽэмин итҽ һҽм 

райондагы барлык мҿһим торак пунктларны тоташтыра.; 

– «Олан - Каратун» - Морзалар - Ябалак» автомобиль юлы, җирлек 

чиклҽрендҽ 1,2 км озынлыкта IV техник категориягҽ ия булган, асфальт-

бетон ҿслекле булган, җирлекнең торак пунктлары арасында элемтҽне тҽэмин 

итҽ. 

Каратун авыл җирлеге чиклҽрендҽге автомобиль юлларының исемлеге 

һҽм озынлыгы 2.6.1 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 

2.6.1 Таблица 
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Каратун авыл җирлегенең автомобиль юллары исемлеге 

№ 

т/б 
Юл исеме 

Озынлыгы 

(җирлек 

чиклҽрендҽ), км 

шул исҽптҽн 

асфальт-

бетон 
кҥчмҽ грунт 

Региональ яисҽ муниципальара ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары 

1 Олан-Каратун Авылы» 1,58 1,58 - - 

2 
Свияжский – Кормаш 

Авылы» 
0,48 0,48 - - 

3 

« Казан – Ульяновск "- 

Апас – "Олан-

Каратун"» 

2,4 2,4 - - 

4 
«Каратун-Чирмешҽн-

Зур Подберезье» 
1,1 1,1 - - 

5 
«Олан - Каратун " – 

Морзалар-Ябалак» 
1,2 1,2 - - 

 Барлыгы: 6,76 6,76 - - 

 

Тимер юл транспорты 

Җирлекнең кҿнбатыш ҿлешендҽ 4,2 км озынлыктагы «Карамалы Тау – 

Чынлы» Горький тимер юлы участогы уза. Каратун тимер юл станциясе дҽ бар. 

Юл буе сервисы 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ Каратун АКП поселогында 

«Казан – Ульяновск» - Апас «Олан – Каратун» автомобиль юлы буенда 

автозаправка станциясе, шулай ук «Олан-Каратун»автомобиль юлы буенда 

Каратун тимер юлында техник хезмҽт кҥрсҽтҥ станциясе урнашкан. 

Торбаҥткҽргеч транспорт 

Торбаҥткҽргеч транспорты-сыек, газ барлыкка китерҥче яки каты 

ярымпродуктларны торбаҥткҽргечлҽр буенча тапшыручы (кҥчерҥче) 

ҥзенчҽлекле транспорт тҿре. Җирлекнең кҿнбатыш ҿлешендҽ «Холмогоры – 

Клин» магистраль нефтьҥткҽргече һҽм Буа шҽхҽренҽ магистраль газҥткҽргече 

ҥтҽ. 

 

2.7. Инженерлык инфраструктурасы 

2.7.1. Су белҽн тҽэмин итү 

Каратун авыл җирлеге авыл халкы хуҗалык-эчҽр су белҽн тҽэмин итҥ 

ҿчен җир асты суларын куллана. Халык артезиан скважиналарыннан, 

тҿзеклҽндерелгҽн чишмҽлҽрдҽн, ҥз кое һҽм скважиналардан 10-20 м 

тирҽнлектҽге су белҽн файдалана.  

Торак пунктларны су белҽн тҽэмин итҥ системасы корылмалары су алу 

скважиналарыннан, суэтем башняларыннан һҽм суҥткҽргеч челтҽрлҽрдҽн 

тора. Каратун авыл җирлегенең су белҽн тҽэмин итҥ системасы корылмалары 

турында гомуми мҽгълҥмат 2.7.1.1 таблицасында тҽкъдим ителгҽн. 

2.7.1.1 Таблица 
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Атамасы 

авыл җирлеге  

торак пункт 

Су белҽн тҽэмин 

итҥ чыганагы, 

шт. 

Насос 

җиһазларының 

җитештерҥчҽнл

еге  

м³/сҽгҽтенҽ 

саны,сыйд

ырышы, 

шт. 

Суҥткҽргеч 

челтҽрлҽрене

ң озынлыгы, 

км 

Каратун авыл 

җирлеге 
6  4 22,91 

Каратун тимер юл 

станциясе 

бистэсендҽ 

Арт.скважина - 3 ЭЦВ6-10-110 3х25 9,610/3,0 

Каратун ашлык 

кабул итҥ пункты 

бистҽсе 

Арт.скважина - 3 ЭЦВ6-10-110 3х25 4,5/0,3 

Морзалар авылы Арт.скважина - 5 ЭЦВ6-10-110 4х25 4,620/- 

Свияжский бистҽсе Арт.скважина-2 ЭЦВ6-10-110 2х25 4,180/- 

 

Су скважиналар белҽн алына. 1 кҥтҽрелештҽге насос станциясе Су 

кабул итҥ корылмалары белҽн берлҽштерелгҽн, скважиналар Тамагы 

павильон белҽн ябылган. Скважинадан су башнясына, аннан су челтҽренҽ 

ҥзлегеннҽн килҽ һҽм кулланучыларга тапшырыла. Чистарту корылмалары, 

суны исҽпкҽ алу узелы юк, кулланучыларга башлангыч (табигый) су бирелҽ. 

Химик состав буенча су гидрокарбонат магниево-кальций һҽм СанПин 

2.1.4.1074-01 «эчҽргҽ яраклы су»талҽплҽренҽ җавап бирҽ. 

Су белҽн тҽэмин итҥ системасы тҥбҽн басымлы, хуҗалык-эчҽ торган 

һҽм янгынга каршы ихтыяҗларны канҽгатьлҽндерҥне исҽпкҽ алып кабул 

ителгҽн.  63,110 мм диаметрлы ПНДТАН суҥткҽргечлҽр салынган, яхшы 

хҽлдҽ, алыштыру талҽп ителми.  

Су башнясы торак пунктны су белҽн тҽэмин итҥне кҿйли, челтҽрдҽ 

кирҽкле басым ясый, шулай ук 10 минутлык янгынга каршы су запасы 

саклый. 

Агросҽнҽгать комплексы объектларын (фермалар, кошчылык 

фермалары, «Апас авыл хуҗалыгы предприятиесе» ҖЧҖ) су белҽн тҽэмин 

итҥ ҥз чыганакларыннан (артезиан скважиналары) башкарыла. 

Суҥткҽргеч челтҽренең проблемалы характеристикалары : 

– су челтҽренең тузган участокларын ҥз вакытында алыштыру, шуңа 

бҽйле рҽвештҽ еш авариялҽр һҽм агулар була; 

– су ҥткҽргечлҽр тузган аркасында икенчел су пычрану    ; 

– торак тҿзелешенең су чыгымнарын исҽпкҽ алу приборлары белҽн 

тҽэмин ителешенең җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ булмавы. 

 

2.7.2. Канализация 

Каратун авыл җирлегендҽ Ҥзҽклҽштерелгҽн ташландык суларны агызу 

системасы юк. Кҥп фатирлы йортлар һҽм социаль, мҽдҽни-кҿнкҥреш 

хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ объектларыннан агынты сулар септикка җыела.  

Йорт яны җир кишҽрлеклҽре булган шҽхси йортларда яшҽҥче халык 

гидроизоляция дҽрҽҗҽсе җитҽрлек булмаган септик яки чокырлы 

чокырлардан файдалана, бу исҽ Территория пычрануга китерҽ. 
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Җирлек территориясендҽ яңгыр канализациясе юк. Яңгыр һҽм кар 

суларын бҥлеп бирҥ җайга салынмый һҽм гамҽлдҽге рельефның 

тҥбҽнҽйтелгҽн урыннарына гамҽлгҽ ашырыла. 

 

2.7.3. Территорияне санитар чистарту 

Ҽлеге бҥлектҽ каты һҽм сыек кҿнкҥреш калдыкларын , җыю, бетерҥ, 

зарарсызландыру, шулай ук поселок территориялҽрен җыештыру 

мҽсьҽлҽлҽрен оештыру карала. 

Атмосфера һавасын, су ресурсларын саклау, зарарлы йогынты 

чыганакларын ачыклау, утильлҽштерелмҽгҽн сҽнҽгать калдыкларын бетерҥ, 

зарарсызландыру мҽсьҽлҽлҽре «ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау»бҥлегендҽ 

карала. 

Гамҽлдҽге тҿзелеш каты коммуналь калдыклар барлыкка килҥ 

чыганагы булып тора. Аларны шартлы рҽвештҽ 4 һҽм 5 класслы куркыныч 

калдыкларына кертергҽ мҿмкин.  

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ каты кҿнкҥреш калдыкларын 

җыю ҿчен 24 контейнер урнаштырылган, Свияжский бистҽсендҽ – 2 

мҽйданчык, каты кҿнкҥреш калдыкларын җыю ҿчен 5 контейнер 

урнаштырылган. Авыл җирлегенең башка торак пунктларында яшҽҥчелҽр 

(Каратун АКП бистҽсендҽ, Морзалар авылында) шҽхси йорт 

җыентыкларыннан чҥп-чар җыюны турыдан-туры чҥп-чар транспортының 

кабул итҥ бункерына (ККК «капчык» җыю системасы) ташый. 

Ҥзҽклҽштерелгҽн каты кҿнкҥреш калдыкларын җыю «Чиста район» ҖЧҖнең 

махсус автотранспорты кҿче белҽн башкарыла һҽм Чҥри-Бураш авыл 

җирлеге территориясендҽ урнашкан Апас авылы ТКК полигонына чыгарыла. 

Калдыклар белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽ территориаль схеманы эшлҽҥ 

кысаларында, шул исҽптҽн каты коммуналь калдыклар белҽн эш итҥ ( 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 26 

сентябрендҽге 683 номерлы карары белҽн расланган)гамҽлдҽге каты 

кҿнкҥреш калдыклары полигоннарының калдык ресурсын билгелҽҥ буенча 

инструменталь чаралар ҥткҽрелде. Бу ҥлчҽҥлҽр буенча Апас каты кҿнкҥреш 

калдыклары полигонының кертелгҽн куҽтлҽреннҽн калган ресурс 37,253 мең 

куб. м тҽшкил итҽ.  

Авыл җирлеге территориясендҽ генҽ чҥплеклҽр юк. 

Авыл җирлеге территориясендҽ тирес барлыкка килҥ чыганагы булып 

кош фермасы (3000 ҥрдҽк) һҽм халыкның шҽхси ярдҽмче хуҗалыклары тора. 

Авыл җирлеге территориясендҽ тирес саклау урыннары юк. Терлекчелек 

калдыклары вакытлыча ферма территориясендҽ, йорт яны участокларында 

бортлана, алга таба органик ашлама буларак файдаланыла. 

Шулай ук авыл җирлеге территориясендҽ 1 себерязвалы ҥлҽт базы бар. 

2.7.4. Җылылык белҽн тҽэмин итү 

Хҽзерге хҽле 

Каратун авыл җирлеге, нигездҽ, утар тҿзелешендҽге шҽхси йортлар белҽн 

тҿзелгҽн. 
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Утарларын җылыту тҥбҽн басымлы табигый газда эшлҽҥче 2 яки бер 

контурлы шҽхси кҿнкҥреш казаннарын җылылык белҽн тҽэмин итҥнең локаль 

чыганакларыннан башкарыла. 

Авыл җирлегенең иҗтимагый оешмалары (мҽктҽплҽр, мҽдҽният 

йорты,СК) 100 кВт һҽм аннан да ким булмаган автоном котельныйлардан 

файдалана. Табигый газ пар казаннары һҽм шҽхси газ казаннары ҿчен ягулык 

булып тора.  

Каратун авыл җирлегенең җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасы 

җиһазларының составы һҽм казаннарның характеристикасы турында 

мҽгълҥматлар юк. 

 

2.7.5. Газ белҽн тҽэмин итү 

Хҽзерге хҽле 

Хҽзерге вакытта Каратун авыл җирлеген газ белҽн тҽэмин итҥ югары 

басымлы магистраль газҥткҽргечтҽн, бҥлгеч газҥткҽргечлҽр һҽм газ тарату 

станциясе аша башкарыла. 

Табигать газы Каратун авыл җирлегенең торак пунктларына югары 

басымлы газҥткҽргечлҽр буенча «Каратун» ГРСыннан алып газ бҥлҥ 

пунктларына кадҽр җибҽрелҽ. Аннан соң турыдан-туры кулланучыга басым 

тҥбҽн булган челтҽрлҽр буенча. 

Авыл җирлегенҽ хезмҽт күрсҽтүче ГРС характеристикалары 

2.7.5.1 Таблица 
ГРС исеме Р проект Р исҽп Q проект Q фактта Q исҽп 

Каратун 0,6 МП 0,6 МП 
Сҽгатенҽ 3,0 

мең куб. м 

Сҽгатенҽ 1,75 

мең куб. м. 

Сҽгатенҽ 3,89 

мең куб. м. 

«Каратун» ГРС җитештерҥчҽнлекне арттыру белҽн реконструкциялҽҥ 

кирҽк. 

Авыл җирлегендҽ газ куллану 

2.7.5.2 Таблица 

номерлы 

пп 
Газ кулланучылар  Басымы Р, МПа Куллану Q, куб. м/сҽг 

1 Свияжский – 1 0,59 333,3 

2 Свияжский – 2 0,59 333,3 

3 Биеш 0,59 266,2 

4 Каратун АКП 0,59 363,1 

5 Каратун тимер юл 

станциясе 
0,58 965,6 

6 Каратун-1 0,6 21,6 

7 Каратун-3 0,6 21,6 

 

2.7.6. Электр белҽн тҽэмин итү 

Каратун авыл җирлеген электр белҽн тҽэмин итҥ 2.7.6.1 таблицасында 

бирелгҽн югары вольтлы подстанциялҽрдҽн башкарыла. 

2.7.6.1 Таблица 

Буа электр челтҽрлҽре подстанциялҽре буенча мҽгълүматлар 
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Урнашу урыны 

ПС 

диспетчерлык 

номеры 

Подстанция 

кҿчҽнеше 

Трансформаторларның 

Ном. егҽрлеге, 

кВА 

ПС, кВА 

туклану 

ҥзҽклҽренең 

егҽрлеклҽре 

резервы 

ТР, Апас р-н, 

Каратун авыл 

җирлеге 

Каратун ПС» 110/35/10 10000/10000 0 

 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ 10 трансформатор подстанциясе 

урнашкан, 2.7.6.2 таблица 

2.7.6.2 Таблица 

№ т/б 
Диспетчер 

КТП номеры 
Кҿчҽнеше, кВ 

КТП егҽрлеге, 

кВА 

КТП 

егҽрлеклҽре 

резервы, кВА 

1 № 523 10/0, 4 кВ 63 0,00 

Биеш 

1 № 154 10/0, 4 кВ 250 120,00 

2 № 153 10/0, 4 кВ 400 28,00 

Дҽүлҽки 

1 № 129 10/0, 4 кВ 250 91,00 

2 № 130 10/0, 4 кВ 160 26,00 

3 № 131 10/0, 4 кВ 250 66,00 

4 № 200 10/0, 4 кВ - - 

5 № 176 10/0, 4 кВ 160 0,00 

6 № 133 10/0, 4 кВ 400 111,00 

7 № 132 10/0, 4 кВ 160 24,00 

Колчык 

1 № 110 10/0, 4 кВ 60 18,00 

 

Районны электр белҽн тҽэмин итҥ ВЛ-10 кВ һава линиялҽре белҽн 

башкарылды. 

 тимер-бетон һҽм агач  т/б кертеп куелган терҽклҽр тибы  Физик халҽте 

канҽгатьлҽнерлек. Терҽклҽрне алыштыру кирҽк тҥгел. Электр энергиясен 

тапшыруның барлык линиялҽре дҽ резервлана. 

Каратун авыл җирлеге электр челтҽрлҽрен схемалы хҽл итҥнең 

гамҽлдҽге тибы-кольцевая һҽм радиальная. Ҽлеге схемалар торак пунктларны 

һҽм сҽнҽгать производстволарын электр белҽн тҽэмин итҥ категориясен 

кирҽкле дҽрҽҗҽдҽ тҽэмин итҽ һҽм кҿчле ҥзгҽрешлҽр талҽп итми. 

РФ Хҿкҥмҽтенең 31.08.06 ел, № 530 карары нигезендҽ, актив һҽм 

реактив егҽрлекне куллану нисбҽтенең мҽгънҽлҽрен исҽплҽҥ тҽртибе 

расланган ҽлеге кулланучыда косинусның ҽлеге ҽһҽмиятен саклап калу 

чараларын кҥздҽ тотарга кирҽк. Актив һҽм реактив егҽрлек арасындагы 

мҿнҽсҽбҽтлҽр аермасы ҥзгҽргҽн очракта, φ косинусын 0,94 чиклҽрендҽ тоту 

чараларын кҥздҽ тотарга.  

Югары вольтлы җиһазларны саклау ҿчен Каратун авыл җирлеге 

станциялҽрендҽ тҿрле саклау һҽм автоматикалар урнаштырылган: кҿч 

трансформаторларында: газ яклавы, дифференциаль ток яклавы, Максималь 
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ток саклау,елыну һҽм авырлык артып китҥдҽн яклау, май дҽрҽҗҽсен 

тҿшерҥдҽн саклау, кҿчҽнеш югалудан саклану. 

 

2.7.7. Эз токлы челтҽрлҽр 

Гамҽлдҽге нигезлҽмҽ: 

Хҽзерге вакытта Биеш авыл җирлеген телефонлаштыру автоматик 

телефон станциясеннҽн алып барыла. 

Чыбык ҥткҽргечле тапшыру станциясенең, радиоузелларның урнашу 

урыны турында мҽгълҥматлар юк. 

Элемтҽ шкаф системасы буенча турыдан-туры туклану зонасы белҽн 

оештырылган. Линия хуҗалыгы – кабель-һава, траншеяда, кабель 

канализациясендҽ һҽм һава буенча терҽк кабельлҽре белҽн башкарылган. 

Биеш авыл җирлеге торак пунктларының гаилҽ коэффициенты 3,5 кеше 

кабул итте. Утарда бер йортка бер телефон кабул ителде. 

Телефон станциялҽре Россиянең бҿтен территориясе белҽн шҽһҽрара 

элемтҽлҽрне тҽэмин итҽлҽр, шулай ук халыкара сҿйлҽшҥлҽр, шул исҽптҽн 

СНГ иллҽрен дҽ. Шҽһҽрара элемтҽ җепселле-оптик тапшыру линиясе белҽн 

оештырылган. ТР буенча җитҽрлек санда каналлар кулланырга мҿмкинлек 

бирҽ торган физик боҗра оештырылды. Абонентлар ҿчен 9 халыкара һҽм 

шҽһҽрара элемтҽ операторы сайлау мҿмкинлеге бирелҽ. 

«Таттелеком» ААҖ тҽкъдим иткҽн мҽгълҥматларга караганда, азотлы 

челтҽрлҽрне алыштыру һҽм яңа тҿзҥ планлаштырылмый. 

 

2.8 Территорияне инженер ҽзерлҽү 

Район территориясен инженер ҽзерлҽү максатлары һҽм бурычлары 

Торак урыннар территориялҽрен инженерлык ягыннан ҽзерлҽҥнең 

максаты-территориянең физик характеристикаларын яхшырту, нҽтиҗҽле 

гражданлык һҽм сҽнҽгать тҿзелеше ҿчен шартлар тудыру. 

Инженер ҽзерлҽҥнең тҿп бурычы-район территориясен начар физик-

геологик процессларның, су басу һҽм ташкыннар вакытында су басу, грунт 

суларының дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ, грунт утырту һҽм хҽрҽкҽтлҽнҥ 

процессларының йогынтысыннан саклау. 

Инженерлык ҽзерлҽҥ буенча чаралар составы, торак урынның 

планлаштырылган оештырылуын исҽпкҽ алып, ҥзлҽштерелҽ торган 

территориянең (рельеф, грунт шартлары, су басу дҽрҽҗҽсе, сазлык һ.б.) 

табигый шартларына бҽйле рҽвештҽ билгелҽнҽ. Кайбер очракларда 

инженерлык ҽзерлеге буенча чаралар архитектура-планлаштыру 

структурасын һҽм торак урыннарның пространство композициясен билгели.  

 

2.8.1. Хҽзерге хҽле 

«Табигый шартлар һҽм ресурслар» 1 П.1 бҥлеге һҽм «куркыныч 

табигать йогынтыларының геофизикасы» СНиП 22-01-95 5 бҥлеге нигезендҽ, 

җирлекнең табигый шартлары «гади»буларак бҽялҽнҽ. 

2.8.1 таблицасында җил юнҽлешенең кабатлануы һҽм кышкы чорда 
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явым-тҿшем саны тҽкъдим ителгҽн. 

2.8.1 Таблица 

Ай 
Җил юнҽлешлҽре кабатлана Явым-тҿшем 

саны (мм) С В В ЮВ  З З СЗ 

Октябрь 8 5 3 6 25 9 9 15 45,7 

Ноябрь 7 4 6 8 27 9 7 12 36,6 

Декабрь 5 3 6 0 30 3 5 8 33,6 

Гыйнвар 5 3 6 0 30 0 6 10 31,6 

Февраль 6 5 7 3 25 7 17 10 24,6 

Март 6 5 8 2 28 8 5 8 22,6 

 

2.8.1 кҥренгҽнчҽ, кышкы чорда преобладают кҿньяк җил, алар тҽшкил 

итҽ, уртача алганда, 28%. Бу исҽ кар кҿртлҽренҽ киң юнҽлештҽге юллар 

салынуы турында сҿйли. 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ тҥбҽндҽге куркыныч табигый 

процесслар чагылган: 

- эрозия процесслары; 

- су тҿшҥ; 

- сейсмик; 

- кар кҿртлҽре. 

 

Эрозия һҽм сҿзҽклек процесслар 

Сулыкларның эрозия эшчҽнлеге территориянең су бҥлҥ массивларын 

бҥлҥче промоин һҽм чокырлар барлыкка китерҥдҽн гыйбарҽт.  

Авыл җирлеге территориясендҽ даими су кушылдыклары (инешлҽр һҽм 

елгалар), эрозия эшчҽнлеге барышында һҽм геологик-геоморфологик 

факторларга карап, еш кына ҿске грунт массивлары ҿзелҥгҽ китерҽ торган яр 

буйларын юдыралар. 

Авыл җирлеге территориясендҽ чокыр-балка челтҽре начар ҥсеш алган. 

 

Су басу (су тҿшү) зоналарына керҽ торган территориялҽр 

ГОСТ 22.03-95 нигезендҽ " гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ куркынычсызлык. 

Табигый гадҽттҽн тыш хҽллҽр. Терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр, су астында 

территориянең язгы ташу яки ташу чорында су белҽн каплануын аңлыйлар. 

Су басу зонасы-Ҥзҽннең ҥткҽрҥчҽнлек сҽлҽте белҽн чагыштырганда, су 

агымын арттыру нҽтиҗҽсендҽ су белҽн каплана торган территория. Ихтимал, 

су басу зонасы - су тҿшҥ зонасы барлыкка килергҽ мҿмкин булган 

территория.  Су басу – җир асты сулары дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ, территорияне 

нормаль файдалануны, анда урнашкан объектларны тҿзҥ һҽм 

эксплуатациялҽҥне боза. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 29.08.2013 ел, 

№1625-р боерыгы белҽн расланган язгы ташу чорында мҿмкин булган су 

басу (су басу) зоналарына керҽ торган торак пунктлар исемлеге буенча 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ су басу (су тҿшҥ) зонасына керҽ 

торган торак пунктлар юк. 
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Ҽмма авыл җирлеге чиклҽрендҽ су басу процесслары ҥсҥ мҿмкин. Су 

басу процессларына Каратун авыл җирлеге территориясен дренлаштыручы 

елга ҥзҽненең тҿп һҽм Тҥбҽн ҿлешлҽре дҽ дучар ителҽ. Биредҽ җир асты 

сулары сезонлы һҽм кҥпьеллык тирбҽлеш кичерҽ торган дҥртенче су 

аллювиаль комплексына, җир асты сулары биеклеге 10-15 м дан артмаган 

территориялҽрдҽ керҽ. 

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

һҽм су басу зоналары чиклҽрен билгелҽҥ Кагыйдҽлҽре нигезендҽ, су басу һҽм 

су басу зоналары чиклҽрен билгелҽҥ Федераль су ресурслары агентлыгы 

тарафыннан җирле ҥзидарҽ органнары белҽн берлектҽ ҽзерлҽнгҽн Россия 

Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы тҽкъдимнҽре һҽм 

мондый зона чиклҽре турында белешмҽлҽр нигезендҽ башкарылырга тиеш. 

Су басу һҽм су басу зоналары чиклҽре кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт кадастрына 

һҽм дҽҥлҽт су реестрына кертелергҽ тиеш. 

Хҽзерге вакытта Апас муниципаль районының Каратун авыл 

җирлегендҽ су басу һҽм су басу зоналары чиклҽре кҥрсҽтелгҽн Кагыйдҽлҽрдҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽнмҽгҽн. Шуңа бҽйле рҽвештҽ су басу 

зоналарының чиклҽре генераль планның картографик материалларында 

чагылдырылмаган. 

 

сейсмиклык 

Авыл җирлеге территориясе Токмово сводының Кҿнчыгыш 

кушылдыгы Казан-Киров прогибы белҽн кушылган зонага карый. 

14.13330.2011 СНиП 11-7-81* СНиП 11-7-81 * хҽзерге вакытта гамҽлдҽ 

булган «сейсмик районнарда тҿзҥ» СП 14.13330.2011 нигезендҽ, Урта грунт 

шартлары ҿчен җирлек территориясе 6 баллы сейсмик зонага керҽ (В 

картасы). Карала торган территориядҽ тҿзелеш тҿзелеш материалларының 

һҽм тҿзелеш эшлҽренең сыйфатына карата зур талҽплҽрне исҽпкҽ алмыйча 

алып барылырга мҿмкин. 

 

Кар кҿртлҽре 

Апас муниципаль районының Каратун авыл җирлеге IV кар районына 

карый. Шуңа да юлларда кар кҿртлҽре сирҽк тҥгел.  

Ҽлеге проектның ҖЧҖ бҥлегендҽге климатик характеристикалар 

кҥрсҽткечлҽре буенча, елның кышкы чорында иң кҥп бураннар ноябрь һҽм 

гыйнвар айларында була, ҽ кар катламы дҽрҽҗҽсе март уртасына кадҽр җитҽ.  

 

2.8.2. Район территориясенҽ табигый йогынтыларның куркынычлыгын 

комплекслы бҽялҽү 

Карала торган территориядҽге куркыныч процессларны комплекслы 

бҽялҽҥ ҥзлҽштерҥ ҿчен уңайлы җирлеклҽр бҥлеп бирергҽ һҽм территорияне 

яңа тҿзелеш ҿчен ҥзлҽштерҥнең максатчанлыгын билгелҽргҽ мҿмкинлек 

бирҽ. Бу максат белҽн проектлау этабында авыл җирлеге карамагында булган 

табигый процессларның катлаулылыгын һҽм куркынычлыгын бҽялҽҥ 

башкарыла. 
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«Табигый шартлар һҽм ресурслар» 1 П.1 бҥлеге һҽм «куркыныч 

табигать йогынтыларының геофизикасы» СНиП 22-01-95 5 бҥлеге нигезендҽ, 

җирлекнең табигый шартлары «гади»буларак бҽялҽнҽ. 

Табигый шартларның ҽлеге бҽясен алга таба да территорияне 

ҥзлҽштергҽндҽ исҽпкҽ алырга кирҽк. 

Килҽсе этапта табигать процессларының гомумилҽштерелгҽн 

куркыныч категориясен ачыклау ҥткҽрелҽ. 

Куркыныч табигать процессларын куркынычлылык категориясенҽ 

туры китереп һҽм элементар математик аппаратны куллану ҿчен тҽртипкҽ 

китерҥ ҿчен, чҿнки кҥрсҽткечлҽрне ранжлау кулланыла торган 

критерийларны тҿгҽл ҥлчҽҥ талҽп ителми. 

Моның ҿчен һҽр куркынычлык категориясенҽ  тиешле ранг бирелҽ: 

"гадҽттҽн тыш куркыныч процесслар «категориясен» 4 «рангын, ҽ» умеренно 

опасные «категориясен» 1 «(2.8.2 таблица) бирҽбез. 

2.8.2 Таблица 
Табигый процессның 

куркыныч 

категориясе 

бик куркыныч 

(катастрофик) 

бик 

куркыныч 
куркыныч 

уртача 

куркыныч 

Ранг 4 3 2 1 

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

ранжирование нигезендҽ муниципаль берҽмлек территориясендҽ бара торган 

табигый процессларның куркынычлык категориялҽрен чагылдыручы саннар 

җыелмасы алына (2.8.3 таблица). 

 

2.8.3 нче Таблица 
 Куркыныч табигый процесслар 

сейсмиклык Су тҿшҥ Эрозион процесслар 

Ранг 1 1 1 

 

Табигый процессларның гомумилҽштерелгҽн куркыныч 

категориясенең санлы ҽһҽмиятен билгелҽҥ ҿчен урта арифметика ҽһҽмиятен 

исҽплҽҥ методикасын кулланабыз. 

«1»авыл җирлеге территориясендҽ табигый процессларның 

гомумилҽштерелгҽн куркыныч категориясе саны. Тҽкъдим ителгҽн 

ранжировка нигезендҽ, бу җирлек территориясендҽ табигый процессларның 

гомумилҽштерелгҽн куркыныч категориясе «уртача куркыныч»категориясенҽ 

туры килҽ дигҽн сҥз. Димҽк, районның торак пунктлары территориясендҽ 

аларны ҥстерҥ ҿчен билгелҽнгҽн тискҽре йогынты ясаячак чараларны гына 

ҥткҽрҥ талҽп ителҽ. 

Җирлек территориясенҽ табигый процессларның йогынтысын 

комплекслы бҽялҽҥ ҥткҽргҽндҽ, нҽтиҗҽле ысул буларак, картографик алым 

сайланырга мҿмкин. 

Картографик метод район территориясендҽ таралышы булган 

куркыныч табигать процесслары турындагы мҽгълҥматларны 

гомумилҽштерҥгҽ, системалаштыруга һҽм пространство ягыннан 
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локальлҽштерҥгҽ нигезлҽнгҽн һҽм соңгыларын визуализациялҽҥгҽ 

юнҽлтелгҽн. 

Визуализация нигезендҽ район территориясенҽ табигый процессларның 

йогынтысын чагылдыра торган карта булдыру ята. Картада шулай ук 

куркынычның уртача категориясенҽ карамастан, куркыныч табигать 

процессларының йогынтысын киметҥгҽ юнҽлтелгҽн чаралар ҥткҽрҥ 

мҿмкинлеген исҽпкҽ алырга кирҽк булган җирлек территориясе участоклары 

да чагылыш таба. 

Шунысын да билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк, проектлауның алдагы 

стадиялҽрендҽ табигать процессларының кеше тормышына йогынтысын 

бҽялҽҥнең һҽм тикшеренҥлҽрнең җентекле дҽрҽҗҽсе кирҽк. 
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3. КАРАТУН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ 2040 ЕЛГА КАДҼР ҤСЕШ 

ЮНҼЛЕШЛҼРЕ. ТЕРРИТОРИАЛЬ ПЛАНЛАШТЫРУ БУЕНЧА 

ЧАРАЛАРНЫ НИГЕЗЛҼҤ 

 

3.1. Фаразланган халык саны  

Демографик сҽясҽтне, шул исҽптҽн халык саны фаразын, республика 

муниципаль районнарына һҽм республика ҽһҽмиятендҽге шҽһҽрлҽргҽ карата 

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы билгели.  

Районда халык саны ҥзгҽрҥ тенденциясе 2030 елга кадҽр Татарстан 

Республикасының Социаль-икътисадый ҥсеше стратегиясендҽ һҽм Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районының 2016-2021 елларга һҽм 2030 елга 

кадҽрге план чорына социаль-икътисадый ҥсеш стратегиясендҽ кҥрсҽтелгҽн. 

Каратун авыл җирлегендҽ халык санының гомуми фаразы, ҽлеге 

стратегиялҽрне исҽпкҽ алып, 2017 ел башына халык саны, тҿп яшь 

тҿркемнҽре, балалар һҽм яшҥсмерлҽр саны, шулай ук туган, вафат булган, 

килгҽн һҽм киткҽн кешелҽр саны турында мҽгълҥматлар нигезендҽ ҥтҽлгҽн. 

Фараз нигезендҽ Каратун авыл җирлегендҽ генераль планны тормышка 

ашыруның беренче чиратта 2794 кеше, Генераль планны тормышка 

ашыруның исҽп – хисап чорына (2040 ел) 3031 кеше тҽшкил итҽчҽк. 

Халыкның гомуми саны, шулай ук балалар яшендҽге халык саны 

фаразлары 3.1.1 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 
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Таблица 3.1.1 

Каратун авыл җирлегенең даими халык саны фаразы, кеше 

Территориянең 

исеме 

Халык саны (кеше) 

2017 2025 2040 

Барлыг

ы 

шул исҽптҽн: 

Барлыг

ы 

шул исҽптҽн: 

Барлыг

ы 

шул исҽптҽн: 

1 

яшьк

ҽ 

кадҽр 

1-6 

яшь 

7-15 

яшь 

16-17 

яшь 

1 

яшьк

ҽ 

кадҽр 

1-6 

яшь 

7-15 

яшь 

16-

17 

яшь 

1 

яшьк

ҽ 

кадҽр 

1-6 

яшь 

7-15 

яшь 

16-

17 

яшь 

Каратун авыл 

җирлеге 
2710 29 150 192 32 2794 54 190 284 61 3031 29 207 307 94 

Каратун тимер юл 

станциясе 

бистэсендҽ 

1158 12 69 66 14 1153 22 74 136 21 1153 8 72 118 42 

Каратун ашлык 

кабул итҥ пункты 

бистҽсе 

433 6 19 29 6 437 9 31 22 10 437 4 19 37 11 

Морзалар авылы 540 8 28 45 6 620 12 45 63 15 800 10 70 79 21 

Свияжский 

бистҽсе 
579 3 34 52 6 584 11 40 63 15 641 7 46 73 20 
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3.2. Икътисадый ҥсеш 

Каратун авыл җирлегенең ҥсеш юнҽлешлҽрен билгелҽгҽндҽ Татарстан 

Республикасының, Апас муниципаль районының, Каратун авыл җирлегенең 

социаль-икътисади ҥсеш стратегиялҽре, региональ һҽм федераль тармак 

программалары исҽпкҽ алынды. 

2015 елның 17 июнендҽге 40-ТРЗ 

 номерлы Татарстан Республикасы законы белҽн «2030 елга кадҽр Татарстан 

Республикасын социаль-икътисадый ҥстерҥ стратегиясе»расланды. 

Расланган стратегия кысаларында Апас муниципаль районы, аерым 

алганда Каратун авыл җирлеге Казан икътисадый зонасында калдыклар 

белҽн эш итҥ системасын оештыру проектын тормышка ашыру территориясе 

булып тора. 

 

3.2.1 Сҽнҽгать җитештерүен үстерү 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 

белҽн тҥбҽндҽге чаралар каралган: 

– җитештерҥне 

оптимальлҽштерҥ, мондый объектларның санитар-

яклау зонасын киметҥ максатыннан: » Тегҥ цехы«, «Апас МСОсы» пилорама, 

Кузня (металл келҽме), «Втормет-Индустрия» ҖЧҖ, металл ватыкларын 

кабул итҥ пункты, «Апасагрохимсервис» ААҖ, ашлама склады 80 т, 

«Техцентр» ҖЧҖ, тҿзелеш техникасын саклау һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ базасы, 

«Апас авыл хуҗалыгы предприятиесе» ҖЧҖ, " стоянка с/х машина. 

– санитар нормаларны һҽм кагыйдҽлҽрне ҥтҽп, сҽнҽгать җитештерҥен 

ҥстерҥ ҿчен шартлар тудыру максатыннан оештыру чарасы; 

– "ВАМИН" ХК ЯАҖ сҿт комбинаты территориясен 

рекультивациялҽҥ»; 

– Каратун ст. т/д. җитештерҥ базасы территориясен («Волгодорстрой 

" ҖЧҖ) рекультивациялҽҥ; 

– Каратун ХПП поселогында урнашкан «Буа шикҽр заводы» ААҖнең 

җитештерҥ-склад базасы территориясен рекультивациялҽҥ; 

– Каратун ст. т/п. җитештерҥ-склад базасы территориясен 

рекультивациялҽҥ; 

– Каратун ХПП поселогында җитештерҥ-склад базасы территориясен 

рекультивациялҽҥ; 

– Каратун ст. т/п. торак-склад объекты территориясен 

рекультивациялҽҥ; 

– Каратун ст. т. п. тҿзелеш цехы территориясен рекультивациялҽҥ; 

– Свияжск бистҽсендҽ җитештерҥ базасы территориясен 

рекультивациялҽҥ; 

– җитештерҥ базасы территориясен рекультивациялҽҥ (ИП 

Гарифуллина Г. Н.). 

                                           


бъекта объектны оптимизациялҽҥ-ул архитектура-планлаштыру, инженер-техник һҽм 

оештыру-административ чаралар комплексын ҥткҽрҥ. 
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Сҽнҽгать җитештерҥен ҥстерҥ буенча чаралар 3.2.1 таблицасында 

кҥрсҽтелгҽн. 

 

3.2.2 Агросҽнҽгать комплексы үсеше 

Каратун авыл җирлегенең агросҽнҽгать комплексын ҥстерҥ 

максатларында Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру 

схемасы белҽн тҥбҽндҽге чаралар каралган:: 

– Свияжск бистҽсендҽ кошчылык фермасын (3000 данҽ ҥрдҽк) 

җитештерҥне оптимальлҽштерҥ, санитар-яклау зонасын торак тҿзелеше 

чигенҽ кадҽр кыскарту максаты белҽн; 

– Каратун ХПП поселогында гамҽлдҽге дуңгыз фермасын 

рекультивациялҽҥ. 

Каратун авыл җирлегенең агросҽнҽгать комплексын ҥстерҥ буенча 

чаралар 3.2.2 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 
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Таблица 3.2.1 

Каратун авыл җирлегендҽ сҽнҽгать җитештерүен үстерү буенча чаралар 

№ 

т/б 
Торак пункт Объектның атамасы Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽлдҽ

ге 

Кушымт

а 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

Тегҥ цехы 
Оптимальлҽштер

ҥ 
га 0,05  +  Апас МР СТП 

2 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

«Апас МСО» ТАПС 

"пилорама" ЯАҖ 

Оптимальлҽштер

ҥ 
га 0,73  +  Апас МР СТП 

3 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

Тимерчелек 
Оптимальлҽштер

ҥ 
га 0,09  +  Апас МР СТП 

4 

Каратун ашлык 

кабул итҥ 

пункты бистҽсе 

"Втормет-Индустрия» 

ҖЧҖ металл 

ватыкларын кабул итҥ 

пункты 

Оптимальлҽштер

ҥ 
га 0,54  +  Апас МР СТП 

5 

Каратун ашлык 

кабул итҥ 

пункты бистҽсе 

"Апасагрохимсервис" 

ААҖ минераль 

ашламалар склады 80 

т 

Оптимальлҽштер

ҥ 
га 2,01  +  Апас МР СТП 

6 

Каратун ашлык 

кабул итҥ 

пункты бистҽсе 

"Техцентр" ҖЧҖ» 
Оптимальлҽштер

ҥ 
га 4,23  +  Апас МР СТП 
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№ 

т/б 
Торак пункт Объектның атамасы Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽлдҽ

ге 

Кушымт

а 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

7 
Свияжский 

бистҽсе 

"Апас авыл 

хуҗалыгы" ҖЧҖ» 

Оптимальлҽштер

ҥ 
га 3,28  +  Апас МР СТП 

8 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

Сҽнҽгать объектларын 

урнаштыру ҿчен 

перспектив 

мҽйданчык 5 класс 

куркынычтан да 

югары тҥгел 

Оештыру чарасы га  2,74 +  Апас МР СТП 

9 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

Сҽнҽгать объектларын 

урнаштыру ҿчен 

перспектив 

мҽйданчык 

куркынычлылык 

классыннан югарырак 

тҥгел 

Оештыру чарасы га  1,95 +  Апас МР СТП 

10 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

Сҽнҽгать объектларын 

урнаштыру ҿчен 

перспектив 

мҽйданчык 5 класс 

куркынычтан да 

югары тҥгел 

Оештыру чарасы га  3,89 +  Апас МР СТП 

11 

Каратун ашлык 

кабул итҥ 

пункты бистҽсе 

«ВАМИН " ХК ЯАҖ 

сҿт комбинаты» 
Рекультивация га 3,06  +  Апас МР СТП 
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№ 

т/б 
Торак пункт Объектның атамасы Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽлдҽ

ге 

Кушымт

а 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

12 

Каратун ашлык 

кабул итҥ 

пункты бистҽсе 

Буа шикҽр заводы " 

ААҖнең җитештерҥ-

склад базасы» 

Рекультивация га 1,85  +  Апас МР СТП 

13 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

Җитештерҥ-склад 

базасы 
Рекультивация га 0,1  +  Апас МР СТП 

14 

Каратун ашлык 

кабул итҥ 

пункты бистҽсе 

Җитештерҥ-склад 

базасы 
Рекультивация га 2,43  +  Апас МР СТП 

15 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

Коммуналь-склад 

объектлары 
Рекультивация га 0,44  +  Апас МР СТП 

16 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

Тҿзелеш цехы Рекультивация га 0,49  +  Апас МР СТП 

17 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

Җитештерҥ базасы 

(«Волгодорстрой " 

ҖЧҖ») 

Рекультивация га 1,59  +  Апас МР СТП 

18 
Свияжский 

бистҽсе 
Җитештерҥ базасы Рекультивация га 1,59  +  Апас МР СТП 

19 
Свияжский 

бистҽсе 

Җитештерҥ базасы 

(ИП Гарифуллина 

Г.Н.) 

Рекультивация га 0,62  +  Апас МР СТП 
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Таблица 3.2.2 

Каратун авыл җирлегендҽ агросҽнҽгать комплексын үстерү буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 
Торак пункт 

Объектның 

атамасы 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽлдҽ

ге 

Кушымт

а 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 
Свияжский 

бистҽсе 
Кошчылык Оптимальлҽштерҥ 

корылм

а 
1 - + - Апас МР СТП 

2 

Каратун ашлык 

кабул итҥ 

пункты бистҽсе 

Дуңгыз 

фермасы 
Рекультивация га 1,68 - + - Апас МР СТП 
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3.2.3 Урман комплексын үстерү 

Каратун авыл җирлегенең генераль планы, Апас муниципаль 

районының территориаль планлаштыру схемасы һҽм башка программалар 

һҽм документлар белҽн Урман һҽм урман сҽнҽгате комплексын ҥстерҥ 

чаралары исҽп-хисап чорына кадҽрге чорда каралмый. 

 

3.3. Торак инфраструктурасын ҥстерҥ 

Торак зоналарны оештыру, гамҽлдҽге торак фондын реконструкциялҽҥ 

һҽм яңа торак тҿзелеше мҽйданчыкларын урнаштыру буенча тҽкъдимнҽр 

эшлҽҥ-генераль планның ҿстенлекле бурычларының берсе. Проект 

тҽкъдимнҽре шҽһҽр тҿзелеше анализы нҽтиҗҽлҽренҽ таяна: торак фондының 

техник торышы һҽм тҿзелеш характеристикалары, торак тҿзелеше 

динамикасы һҽм структурасы, территориянең экологик торышы. 

Татарстан Республикасының территориаль планлаштыруның расланган 

схемасы нигезендҽ, 2025 елга Апас муниципаль районы халкын торак белҽн 

тҽэмин итҥ 1 кешегҽ 33,7 кв.м, 2040 елга – 1 кешегҽ 34,3 кв. м тҽшкил итҽчҽк. 

Фараз буенча Каратун авыл җирлегендҽ 2025 елга 2794 кеше, 2040 елга 

3031 кеше яшҽячҽк. 

Моннан чыгып, 2025 елга торак тҿзелеше кҥлҽме 19,11 мең кв. м 

тҽшкил итҽчҽк, 2026 елдан 2040 елга кадҽр – 9,81 мең кв. м. 

Торак тҿзелешенең кҥрсҽтелгҽн кҥлҽмнҽрен урнаштыру ҿчен кирҽкле 

территориялҽрне исҽплҽҥ максатларында торак йортның уртача кҥлҽме 150 

кв. м, торак тҿзелешенҽ бер җир участогының уртача кҥлҽме-10 га. 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ кирҽкле торак тҿзелеше иске 

торак йортларны сҥтҥ, шулай ук Каратун, Каратун ХПП п., Морзалар авылы 

һҽм Свияжский бистҽсе торак пунктлары эчендҽге буш территориялҽрдҽ 

йортлар тҿзҥ хисабына башкарылачак. 
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Таблица 3.3.1 

Каратун авыл җирлегенең торак инфраструктурасын үстерүгҽ ихтыяҗ 

Атамасы 

Хҽзерге хҽле Беренче чират (2025 елга кадҽр) Исҽп-хисап вакыты (2026-2040 еллар) 

Тҽэмин 

ителеш 

(кв.м/кеше

гҽ) 

Торакның 

гомуми 

мҽйданы-

мең кв. м. 

Тҽэмин 

ителеш 

(кв.м/кеше

гҽ) 

Торакның 

гомуми 

мҽйданы-

мең кв. м. 

Чорда яңа 

торак 

тҿзелеше, 

мең кв. м. 

Тҽэмин 

ителеш 

(кв.м/кеше

гҽ) 

Торакның 

гомуми 

мҽйданы-

мең кв. м. 

Чорда яңа 

торак 

тҿзелеше, 

мең кв. м. 

Каратун авыл җирлеге, 

шул исҽптҽн: 
27,7 75,05 33,7 94,16 19,11 34,3 103,96 9,81 

- даими халык өчен 27,7 75,05 33,7 94,16 19,11 34,3 103,96 9,81 

Каратун тимер юл 

станциясе бистҽсе 
26,4 30,53 33,7 38,86 8,33 34,3 39,55 0,69 

- даими халык өчен 26,4 30,53 33,7 38,86 8,33 34,3 39,55 0,69 

Каратун ашлык кабул 

итҥ пункты бистҽсе 
27,8 12,04 33,7 14,73 2,69 34,3 14,99 0,26 

- даими халык өчен 27,8 12,04 33,7 14,73 2,69 34,3 14,99 0,26 

Морзалар авылы 33,3 18,01 33,7 20,89 2,88 34,3 27,44 6,55 

- даими халык өчен 33,3 18,01 33,7 20,89 2,88 34,3 27,44 6,55 

Свияжский бистҽсе 25 14,47 33,7 19,68 5,21 34,3 21,99 2,31 

- даими халык өчен 25 14,47 33,7 19,68 5,21 34,3 21,99 2,31 

Искҽрмҽ: халыкны торак белҽн тҽэмин итҥ, гомумҽн алганда, авыл җирлеге һҽм торак пунктлар буенча Даими халыкка торак фондының гомуми 

мҽйданына (икенче торакны һҽм ташландык торакны исҽпкҽ алып) карата алынган. 
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3.4. Халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ системасын ҥстерҥ 

3.4.1 Социаль һҽм мҽдҽни-кҿнкүреш хезмҽте күрсҽтү объектлары 

системасын үстерү 

Каратун авыл җирлеге Генераль планының тҿп максатларыннан берсе-

халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ учреждениелҽренҽ ихтыяҗны канҽгатьлҽндерҥ, 

фаразланган характеристикаларны һҽм социаль нормаларны исҽпкҽ алып, 

шулай ук барлык халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларының Һҽркемгҽ уңайлы 

булуын тҽэмин итҥ. 

Каратун авыл җирлегендҽ хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларын урнаштыру 

буенча чаралар Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру 

схемасы, Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Каратун авыл 

җирлегенең 2030 елга кадҽр социаль-икътисадый ҥсеше стратегиясе 

чараларын исҽпкҽ алып билгелҽнгҽн. 

Хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларының кирҽкле егҽрлеклҽрен исҽплҽҥ 

гамҽлдҽге нормативлар буенча 3.4.1 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 

2040 елга социаль һҽм мҽдҽни-кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ объектлары 

белҽн тҽэмин итҥ, аларны ҥстерҥ чараларын гамҽлгҽ ашыруны исҽпкҽ алып, 

3.4.2 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 

Мҽгариф оешмалары 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 

проекты белҽн, беренче чиратта, Каратунның «Гҿлчҽчҽк «балалар 

бакчасында капиталь ремонт тҽкъдим ителҽ. Бҥгенге кҿндҽ ҽлеге чара 

тормышка ашырылган. 

Каратун авыл җирлегенең генераль планы буенча, беренче чиратта, 

Каратун ст.т. п. да 50 урынлы балалар бакчасы тҿзҥ тҽкъдим ителҽ. 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы һҽм 

Каратун авыл җирлегенең генераль планы белҽн Каратун ст.Д. т. п. да 

балалар иҗаты тҥгҽрҽклҽрен ҿстҽмҽ рҽвештҽ 216 урынга исҽплҽнгҽн гомуми 

белем бирҥ учреждениесе базасында оештыру каралган. 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы һҽм 

генераль план белҽн, беренче чиратта, Каратунның тимер юл станциясенең 

291 урынга булган урта гомуми белем бирҥ мҽктҽбен реконструкциялҽҥ 

тҽкъдим ителҽ. 

Медицина оешмалары 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 

проекты белҽн Каратунтимер юл станциясе бистщсендҽ  фельдшер-

акушерлык пунктының яңа тҿзелеше тҽкъдим ителҽ. Бҥгенге кҿндҽ ҽлеге 

чара тормышка ашырылган. 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 

ФАПны яңа балалар бакчасы бинасына кҥчерҥ тҽкъдим ителҽ. Бҥгенге кҿндҽ 

Зҿя бистҽсендҽ яңа модульле ФАП тҿзелде, ҽлеге чарага ихтыяҗ юк. 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Каратун авыл 

җирлегенең 2030 елга кадҽр социаль-икътисадый ҥсеш планы нигезендҽ 
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Мурзино авылында типлаштырылган проект нигезендҽ 15 кеше йҿри торган 

фельдшер-акушерлык пунктын сҥтҥ һҽм яңа тҿзҥ каралган. 

Мҽдҽни-ял итҥ учреждениелҽре 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 

морза авылында авыл мҽдҽният йортын капиталь ремонтлау тҽкъдим ителҽ. 

Бҥгенге кҿндҽ ҽлеге чара тормышка ашырылган. 

Шулай ук Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру 

схемасы белҽн Каратун станциясенең т/д бистҽсендҽ урнашкан китапханҽнең 

куҽтен 6200 данҽгҽ арттыру тҽкъдим ителҽ. 

Физик культура һҽм спорт объектлары 

2025 елга спорт залларын тҿзҥдҽ халыкның норматив ихтыяҗы 816 кв. 

м тҽшкил итҽ, 2040 елга ҿстҽмҽ 83 кв.м. идҽн мҽйданы. 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 

чаралары нигезендҽ, беренче чиратта, Каратун станциясенең т/ю п. да 

генераль план нигезендҽ, типлаштырылган проект нигезендҽ, 1080 кв. м 

мҽйданлы физкультура-сҽламҽтлҽндерҥ комплексы тҿзҥ каралган. 

2025 елга яссылык корылмаларының яңа тҿзелешенҽ халыкның 

норматив ихтыяҗы 2747 кв. м тҽшкил итҽ, 2040 елга – ҿстҽмҽ 462 кв.м. идҽн 

мҽйданы. 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 

проекты белҽн Морзино авылында 1092 кв. м егҽрлекле яссылык корылмасы 

тҿзҥ тҽкъдим ителҽ. 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 

белҽн беренче чиратта, 1655 кв. м егҽрлекле Свияжск Бистҽсе яссылык 

корылмасын тҿзҥ тҽкъдим ителҽ. 

Сҽҥдҽ предприятиелҽре 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 

белҽн Мурзино авылында 115 кв.м. га, беренче чиратта 53 кв. м. га сҽҥдҽ 

предприятиесен тҿзҥ тҽкъдим ителҽ. 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 

белҽн беренче чиратта, Свияжский бистҽсендҽ 65 кв. м. мҽйданлы сҽҥдҽ 

предприятиесен тҿзҥ тҽкъдим ителҽ. 

Җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре 

Генераль план нигезендҽ, беренче чиратта, җҽмҽгать туклануы 

предприятиесен Каратун станциясенең т/ю станциясендҽ проектлана торган 

җҽмҽгать ҥзҽгендҽ 31 утыру урынына урнаштыру тҽкъдим ителҽ. 

Кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ предприятиелҽре 

Генераль план нигезендҽ, беренче чиратта, Каратун станциясенең т/д 

бистҽсендҽ проектлана торган иҗтимагый ҥзҽк составында гомуми егҽрлеге 

21 эш урыны булган кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ предприятиелҽрен 

урнаштыру тҽкъдим ителҽ. 

Элемтҽ бҥлеклҽре 
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Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 

чаралары нигезендҽ, Генераль план нигезендҽ, беренче чиратта, Каратун 

станциясенең т/ю п.да почта бҥлекчҽсен сҥтҥ һҽм яңа тҿзҥ каралган. 

Полиция 

Каратун авыл җирлегендҽ гамҽлдҽге хокук тҽртибен саклау системасы 

билгелҽнгҽн нормативка җавап бирҽ. 

Халыкка коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ  

Каратун авыл җирлеге халкының җҽмҽгать җыюларына ихтыяҗы исҽп-

хисап чорына 3 прибор тҽшкил итҽчҽк. Генераль план белҽн, беренче 

чиратта, Каратун станциясенең т/д бистҽсендҽ проектлана торган иҗтимагый 

ҥзҽк составында 3 приборга җҽмҽгать бҽдрҽфен урнаштыру тҽкъдим ителҽ. 

Шуны да билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк, кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ, җҽмҽгать 

туклануы предприятиесен урнаштыру, җҽмҽгать җыештыру, спорт залын 

Каратун станциясенең т/ю бистҽсендҽ проектлана торган Җҽмҽгать ҥзҽге 

бинасында урнаштыру каралган. 

Каратун авыл җирлегендҽ хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿлкҽсен ҥстерҥ буенча 

чаралар 3.4.3 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 
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Таблица 3.4.1 

Каратун авыл җирлегенең социаль-мҽдҽни һҽм коммуналь-көнкүреш хезмҽте күрсҽтү объектларының кирҽкле 

егҽрлеген исҽплҽү 

Атамасы 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
Кагыйдҽ 

Гамҽлд

ҽге 

егҽрлек 

Беренче чират (2025 елга кадҽр) 
Исҽп-хисап вакыты (2026-2040 

еллар) 

Искҽрмҽ 
Саклана 

торган 

Нормати

влар 

буенча 

ихтыяҗ 

Кирҽкле 

яңа 

тҿзелеш 

Саклана 

торган 

Нормати

влар 

буенча 

ихтыяҗ 

Кирҽкле 

яңа 

тҿзелеш 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 

оешмалары 
урын 

1-6 яшьлек балалар 

85% ы 
141 141 162 21 162 176 14 

 

Гомуми белем бирҥ 

оешмалары 
урын 

7-17 яшьлек балалар 

100%  
184 184 419 235 419 475 56 

 

Балаларга ҿстҽмҽ белем 

бирҥ оешмалары 
урын 

Мҽктҽп 

укучыларының 120% 
198 198 414 216 414 481 67 

 

Хастаханҽлҽр койка  
1000 кешегҽ 13,47 

койка 
0 0 38 38 38 41 3 

 

Дҽвалау-профилактика 

медицина оешмалары 
сменага бару 

Сменага 18,15 кеше 

килҽ. 
75 75 51 0 75 55 0 

 

Ашыгыч медицина 

ярдҽме станциялҽре 
автомобиль 

1 автомобиль-1000 

кеше. 
0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0 

 

Даруханҽлҽр корылма 
1 объект-6,2 мең 

кешегҽ 
2 2 0 0 2 0 0 

 

Спорт заллары 
кв. м мҽйдан 

идҽн 

1000 кешегҽ 350 кв. 

м. 
162 162 978 816 978 1061 83 

 

Яссы спорт 

корылмалары 
кв.м. 

1949,4 кв. м. 1000 

кешегҽ 
2700 2700 5447 2747 5447 5909 462 

 

Бассейннар 
кв.м. утҽ-

кҥренмҽле су 
1000 кешегҽ 75 кв. м. 0 0 210 210 210 227 17 

 

Клублар, мҽдҽният 

йортлары 
урын 150 урын 500 500 419 0 500 455 0 

 

Китапханҽлҽр мең данҽ 8 данҽ - 1 кешегҽ 18 18 22,4 4,4 22,4 24,2 1,9 
 

Кибет  

кв.м 

сҽҥдҽ.мҽйдан

ы 

1000 кешегҽ 300 кв. 

м. 
676 676 838 162 838 909 71 

 

Җҽмҽгать туклануы 

предприятиелҽре 
урын 40 урын-1000 кешегҽ 90 90 112 22 112 121 9 
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Атамасы 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
Кагыйдҽ 

Гамҽлд

ҽге 

егҽрлек 

Беренче чират (2025 елга кадҽр) 
Исҽп-хисап вакыты (2026-2040 

еллар) 

Искҽрмҽ 
Саклана 

торган 

Нормати

влар 

буенча 

ихтыяҗ 

Кирҽкле 

яңа 

тҿзелеш 

Саклана 

торган 

Нормати

влар 

буенча 

ихтыяҗ 

Кирҽкле 

яңа 

тҿзелеш 

Кҿнкҥреш хезмҽте 

кҥрсҽтҥ 

предприятиелҽре 

эш урыны 
4 эш урыны-1000 

кешегҽ. 
0 0 20 20 20 21 1 

 

Элемтҽ бҥлеклҽре корылма 
1 объект-0,5-6,0 мең 

кеше. 
1 1 1 0 1 1 0 

 

Банк бҥлеклҽре, 

филиаллары 
корылма 

0,5 объект 1000 

кешегҽ исҽплҽнгҽн. 
1 1 1 0 1 1 0 

 

Полиция участковый 
1 участковый-3-3, 5 

мең кешегҽ 
1 1 1 0 1 1 0 

 

Җҽмҽгать бҽдрҽфлҽре ҽсбап 1 ҽсбап-1000 кешегҽ. 0 0 3 3 3 3 0 
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Таблица 3.4.2 

Хезмҽт күрсҽтү объектларын төзү буенча чараларны гамҽлгҽ ашыруны исҽпкҽ алып, социаль-мҽдҽни һҽм коммуналь-

көнкүреш хезмҽте күрсҽтү объектлары белҽн тҽэмин итү, % 

Атамасы 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

2040 елга 

нормативлар 

буенча ихтыяҗ 

Хҽзерге 

хҽле 

2040 елга 

саклана 

торган гамҽл 

2040 елга 

тҽкъдим ителҽ 

торган яңа 

тҿзелеш 

Хезмҽт кҥрсҽтҥ 

объектларын тҿзҥ 

буенча чараларны 

гамҽлгҽ ашыруны 

исҽпкҽ алып, 2040 елга 

кадҽр тҽэмин итҥ), % 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 

оешмалары 
урын 176 141 141 50 108

2
 

Гомуми белем бирҥ 

оешмалары 
урын 475 184 184 291 100

 

Балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥ 

оешмалары 
урын 481 198 198 283 100 

Хастаханҽлҽр койка  41 0 0 0 0
3 

Дҽвалау-профилактика 

медицина оешмалары 
сменага бару 55 75 60 15 136

2 

Ашыгыч медицина ярдҽме 

станциялҽре 
автомобиль 0,3 0 0 0 0

3 

Даруханҽлҽр корылма 0 2 2 0 100
 

Спорт заллары 
кв. м мҽйдан 

идҽн 
1061 162 162 1080 112

2 

Яссы спорт корылмалары кв.м. 5909 2700 2700 3209 100
 

Бассейннар 
кв.м. утҽ-

кҥренмҽле су 
227 0 0 0 0

3 

Клублар, мҽдҽният йортлары урын 455 500 500 0 110
1 

Китапханҽлҽр данҽ 24,2 18 18 6,2 100
 

Кибет  
кв.м 

сҽҥдҽ.мҽйданы 
909 676 676 233 100 

Җҽмҽгать туклануы 

предприятиелҽре 
урын 121 90 90 31 100 
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Атамасы 
Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

2040 елга 

нормативлар 

буенча ихтыяҗ 

Хҽзерге 

хҽле 

2040 елга 

саклана 

торган гамҽл 

2040 елга 

тҽкъдим ителҽ 

торган яңа 

тҿзелеш 

Хезмҽт кҥрсҽтҥ 

объектларын тҿзҥ 

буенча чараларны 

гамҽлгҽ ашыруны 

исҽпкҽ алып, 2040 елга 

кадҽр тҽэмин итҥ), % 

Кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ 

предприятиелҽре 
эш урыны 21 0 0 21 100 

Элемтҽ бҥлеклҽре корылма 1 1 1 0 100 

Банк бҥлеклҽре, филиаллары корылма 1 1 1 0 100
 

Полиция участковый 1 1 1 0 100 

Җҽмҽгать бҽдрҽфлҽре ҽсбап 3 0 0 3 100 

 
1 Тҽэмин ителеш кҥрсҽткече 100% тан артык, объектларның гамҽлдҽге егҽрлеге исҽп-хисап чорына ихтыяҗдан артып китҽ; 
2 100% тан артык тҽэмин ителеш кҥрсҽткече проектлана торган объектларның типик проектларын куллануга бҽйле; 
3 Хастаханҽлҽр, СМП станциялҽре һҽм бассейннар район хезмҽт кҥрсҽтҥ дҽрҽҗҽсенҽ ия һҽм районның административ ҥзҽгендҽ урнашкан. Ҽлеге 

объектлар белҽн тҽэмин ителеш район халкыннан, тулаем алганда, исҽплҽнҽ; 
4 Ҽлеге объектларны җирлектҽ урнаштыру халыкның аз булуы сҽбҽпле максатка ярашлы тҥгел. 

 

 

 



54 

Таблица 3.4.1.3 

Каратун авыл җирлегендҽ социаль һҽм мҽдҽни-көнкүреш хезмҽте күрсҽтү объектлары системасын үстерү буенча 

чаралар исемлеге 

№ 

т/б 

Торак 

пункт 
Объектның атамасы Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽл

дҽге 

Кушы

мта 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү оешмалары 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

Балалар бакчасы Яңа тҿзелеш урыннар  50 +  
Апас муниципаль 

районы СТП 

Балаларга өстҽмҽ белем бирү оешмалары 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

Мҽктҽп каршындагы 

балалар иҗаты 

тҥгҽрҽклҽре 

Оештыру чарасы урыннар 198 
216 +  Апас муниципаль 

районы СТП 
67  + 

Гомуми белем бирү оешмалары 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

Каратун урта мҽктҽбе» 

Янкорманы( 

реконструкциялҽҥ 

һҽм тҿзҥ) 

урыннар 184 291 +  
Апас муниципаль 

районы СТП 

Медицина оешмалары 

1 
Морзалар 

авылы 
Морзалар ФАПы» Сҥтҥ 

сменага 

бару 
15  +  

Апас муниципаль 

районы СТП 
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№ 

т/б 

Торак 

пункт 
Объектның атамасы Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽл

дҽге 

Кушы

мта 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

Яңа тҿзелеш 
сменага 

бару 
 15 +  

Көнкүреш хезмҽте күрсҽтү предприятиелҽре 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

Проектлана торган 

иҗтимагый ҥзҽк 

составында кҿнкҥреш 

хезмҽте кҥрсҽтҥ 

предприятиелҽре 

Яңа тҿзелеш эш урыны  21 +  
Апас муниципаль 

районы СТП 

ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР(ҖИРЛЕКТҼ) 

Мҽдҽни-ял итү учреждениелҽре 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

Каратун китапханҽсе 

Оештыру чарасы 

(егҽрлекне 

арттыру) 

данҽ(мең) 18 6,2 +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

Спорт заллары 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

Проектлана торган 

иҗтимагый ҥзҽк 

составындагы спорт залы 

Яңа тҿзелеш кв.м.  1080 +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

Яссы спорт корылмалары 

1 
Свияжский 

бистҽсе 
Яссы корылмалар Яңа тҿзелеш кв.м.  1655 +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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№ 

т/б 

Торак 

пункт 
Объектның атамасы Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽл

дҽге 

Кушы

мта 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

2 
Морзалар 

авылы 
Яссы корылмалар Яңа тҿзелеш кв.м. 

 1092 +  
Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы  462 - + 

Сҽүдҽ предприятиелҽре 

1 
Морзалар 

авылы 
Сҽҥдҽ предприятиесе Яңа тҿзелеш кв.м. 

 115 +  
Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы  53  + 

2 
Свияжский 

бистҽсе 
Сҽҥдҽ предприятиесе Яңа тҿзелеш кв.м.  65 +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

Җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

Проектлана торган 

иҗтимагый ҥзҽк 

составында җҽмҽгать 

туклануы 

предприятиелҽре 

Яңа тҿзелеш 
утырту 

урыны 
 31 +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

Элемтҽ бүлеге 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

«Каратун » почта 

бҥлекчҽсе 

Сҥтҥ корылма 1  +  Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы Яңа тҿзелеш корылма  1 +  

Җҽмҽгать бҽдрҽфлҽре 
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№ 

т/б 

Торак 

пункт 
Объектның атамасы Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽл

дҽге 

Кушы

мта 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

Проектлана торган 

иҗтимагый ҥзҽк 

составында җҽмҽгать 

җыештырулары 

Яңа тҿзелеш ҽсбап  3 +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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3.4.2 Коммуналь хезмҽт күрсҽтү объектлары (зиратлар) системасын 

үстерү) 

Гамҽлдҽге зиратларның буш территориялҽре халыкның традицион 

каберлеклҽрне кҥмҥгҽ булган ихтыяҗын тулысынча тҽэмин итҽчҽк.  

Бҥгенге кҿндҽ кайбер зиратларның территориялҽре авыл хуҗалыгы 

билгелҽнешендҽге җир кишҽрлеклҽрендҽ яки категориялҽре билгелҽнмҽгҽн 

участокларда урнашканлыктан, генераль план нигезендҽ, җир кишҽрлеклҽрен 

сҽнҽгать җирлҽре һҽм башка махсус билгелҽнештҽге җирлҽр категориясенҽ 

кҥчерҥ кҥздҽ тотыла. «Ритуаль эшчҽнлек». 

Морзалар авылы зиратлары территориясенең бер ҿлеше ҿске су 

объектының су саклау зонасында урнашкан, бу исҽ ҽлеге территориялҽрдҽ 

килҽчҽктҽ кҥмелҥ мҿмкинлеге булмау турында сҿйли. Морзалар авылында 

гомуми мҽйданы 0,14 га булган зиратларны ябу кҥздҽ тотыла. Шул ук 

вакытта зиратларның ябыла торган ҿлешлҽренең тулысынча тутырылмаган 

территориялҽре турында мҽгълҥмат юк. 
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Таблица 3.4.3 

Зиратлар билҽгҽн һҽм күчерү өчен тҽкъдим ителҽ торган җир кишҽрлеклҽре исемлеге 

Җир 

кишҽрлегене

ң кадастр 

номеры 

Җир 

категорияс

е 

Рҿхсҽт ителгҽн куллану Җир 

кишҽрлегене

ң кадастры 

буенча 

мҽйданы, га 

Тҿзелҽ торган 

җир 

кишҽрлегене

ң мҽйданы, га 

Планлаштырылга

н категория 

Планлаштырылга

н рҿхсҽт ителгҽн 

куллану* 

классификато

р буенча 

документ 

буенча 

Каратун тимер юл станциясе бистэсендҽ 

16: 08: 

150103:473 

Торак пункт 

җирлҽре 

торак пунктлар 

ҿчен хас булган 

башка тҿр 

куллану ҿчен 

зиратларн

ы 

урнаштыру 

0,43 0,43 

Сҽнҽгать җирлҽре 

һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

12.1 ритуаль 

эшчҽнлек 

Каратун ашлык кабул итҥ пункты бистҽсе 

16: 08: 

150107:48 

Торак пункт 

җирлҽре 

торак пунктлар 

ҿчен хас булган 

башка тҿр 

куллану ҿчен 

зират 1,05 1,05 

Сҽнҽгать җирлҽре 

һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

12.1 ритуаль 

эшчҽнлек 

Морзалар авылы 

16: 08: 

150201:273 

Торак пункт 

җирлҽре 

торак пунктлар 

ҿчен хас булган 

башка тҿр 

куллану ҿчен 

зиратлар 

ҿчен 
1,83 1,83 

Сҽнҽгать җирлҽре 

һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

12.1 ритуаль 

эшчҽнлек 

16: 08: 

150202:284 

Торак пункт 

җирлҽре 

торак пунктлар 

ҿчен хас булган 

башка тҿр 

куллану ҿчен 

зиратлар 

ҿчен 
0,97 0,97 

Сҽнҽгать җирлҽре 

һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

12.1 ритуаль 

эшчҽнлек 

Барлыгы     4,28   
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Таблица 3.4.4 

Каратун авыл җирлегендҽ зиратлар буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 
Торак пункт 

Объектның 

атамасы 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽм

леге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽл

дҽге 

Кушы

мта 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР(ҖИРЛЕКТҼ) 

1 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

Зират 

16:08:150103:473 җир 

кишҽрлеген " торак пунктлар 

җирлҽре «категориясеннҽн» 

сҽнҽгать җирлҽре һҽм башка 

махсус билгелҽнештҽге җирлҽр 

«категориясенҽ кҥчерҥ» 

га 0,43  +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

2 

Каратун ашлык 

кабул итҥ 

пункты бистҽсе 

Зират 

16:08:150107:48 җир кишҽрлеген 

"торак пунктлар җирлҽре 

"категориясеннҽн" сҽнҽгать 

җирлҽре һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге җирлҽр " 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га 1,05  +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

3 
Морзалар 

авылы 

Зират (торак 

пунктның ҥзҽк 

ҿлешендҽ) 

16:08:150202:284 җир 

кишҽрлеген " торак пунктлар 

җирлҽре «категориясеннҽн» 

сҽнҽгать җирлҽре һҽм башка 

махсус билгелҽнештҽге җирлҽр 

«категориясенҽ кҥчерҥ» 

га 0,97  +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 



61 

№ 

т/б 
Торак пункт 

Объектның 

атамасы 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽм

леге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽл

дҽге 

Кушы

мта 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

4 
Морзалар 

авылы 

Зират (торак 

пунктның 

тҿньяк 

ҿлешендҽ) 

16: 08: 150201:273 җир 

кишҽрлеген «торак пунктлар 

җирлҽре» категориясеннҽн 

«сҽнҽгать җирлҽре һҽм башка 

махсус билгелҽнештҽге җирлҽр " 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га 1,83  +  
Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы Су саклау зонасында ҿске су 

объектларын урнаштыру белҽн 

бҽйле рҽвештҽ зират 

территориясенең бер ҿлешен ябу 

га 0,19  +  
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3.5. Рекреацион территориялҽрне ҥстерҥ. Җирле халыкның ял итҥ 

урыннарын оештыру 

Каратун авыл җирлеге, Апас муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемасы нигезендҽ, җирле ҽһҽмияттҽге туристик-рекреацион 

полифункциональ зонага керҽ, анда мҽдҽни-танып-белҥ, экскурсия, 

вакыйгалар, этнографик, спорт-сҽламҽтлҽндерҥ, рекреация туризмы һҽм 

кыска вакытлы ял гамҽлгҽ ашырыла һҽм ҥсеш перспективалары бар. 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 

чаралары белҽн «Апас ягы» мҽдҽни-танып-белҥ маршрутын оештыру, 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ узачак «Тау иле» мҽдҽни-ландшафт 

маршрутын оештыру каралган. 

Суда коену һҽм ял итҥ ҿчен уңайлы һҽм куркынычсыз шартлар тудыру, 

шулай ук Җирле һҽм сезонлы халыкның норматив ихтыяҗларын 

канҽгатьлҽндерҥ ҿчен Каратун авыл җирлегенең генераль планы һҽм Апас 

муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы белҽн 

җиһазландырылган пляжларда су объектларын рекреациялҽҥ һҽм 

рекреациялҽҥ зоналарын эшлҽҥ һҽм оештыру буенча чаралар ҥткҽрҥ тҽкъдим 

ителҽ.: 

– гамҽлдҽге коену ҿчен файдаланыла торган рекреация зоналарын  

инвентаризация ҥткҽрҥ  һҽмачыклау, 

– Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы территориясендҽ урнашкан су объектларында кешелҽр 

тормышын саклау кагыйдҽлҽрен раслау турында» 2009 ел, 23 апрель, 256 

нчы карары, «табигатьне саклау. Гидросфера. Су объектларын рекреациялҽҥ 

зоналарына гигиеник талҽплҽр». 

Каратун авыл җирлегенең генераль планында рекреацион 

территориялҽрне ҥстерҥ шулай ук җирле халыкның ял итҥ зоналары буларак 

яшел ҥсентелҽр системасын оештыру чараларын кҥздҽ тота.  

Яшел ҥсентелҽр системасын оештыру буенча, кешелҽр ялы ҿчен 

уңайлы шартлар тудыру, авыл торак пунктының йҿзен яхшырту ҿчен кирҽкле 

чаралар комплексы ике тҿп этапны кҥздҽ тота: гомуми кулланылыштагы 

яшеллҽндерҥне оештыру һҽм чиклҽнгҽн кулланыштагы яшеллҽндерҥне 

оештыру. 

Гомуми файдаланудагы яшел ҥсентелҽрне оештыру буенча чаралар-

административ һҽм иҗтимагый биналар янында скверлар булдыру, кҿндҽлек 

хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзҽклҽре булдыру, тҿп урамда бульвар урнаштыру, 

урамнарны яшеллҽндерҥ, чҽчҽк тҥтҽллҽре һҽм газоннар урнаштыру. 

Чиклҽнгҽн кулланылышта булган яшел ҥсентелҽрне оештыру буенча 

чаралар-мҽгариф һҽм тҽрбия объектлары территориялҽрен һҽм башка 

социаль һҽм мҽдҽни-кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ объектлары территориялҽрен 

яшеллҽндерҥ (ҥсентелҽр урнаштыру, җилҽк-җимеш һҽм декоратив агачлар, 

куаклар утырту, чҽчҽклҽр урнаштыру). 

Каратун авыл җирлегенең туристик-рекреацион системасын ҥстерҥ 

буенча чаралар 3.5.1 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 
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Таблица 3.5.1 

Каратун авыл җирлегендҽ рекреацион территориялҽрне үстерү буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 

Торак пункт, 

урнашу урыны 

Объектның 

атамасы 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽл

дҽге 

Кушы

мта 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР  

1 Каратун авыл 

җирлеге 

«Апас ягы » мҽдҽни-

танып-белҥ 

маршруты 

Маршрутны 

оештыру 
   + + Апас МР СТП 

2 Каратун авыл 

җирлеге 

«Тау иле» мҽдҽни-

ландшафт маршруты 

Маршрутны 

оештыру 
   + + Апас МР СТП 

ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР(ҖИРЛЕКТҼ) 

1 Каратун авыл 

җирлеге 

Гомуми 

кулланылыштагы 

яшеллҽндерҥ 

Оештыру чарасы    +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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3.6. Каратун авыл җирлегенең транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ 

Апас муниципаль районы Каратун авыл җирлегенең генераль планы 

составында «Каратун авыл җирлегенең транспорт-коммуникацион 

инфраструктурасын ҥстерҥ» бҥлегенең тҿп максаты-халыкның ихтыяҗлары 

нигезендҽ, авыл җирлеге икътисадының нҽтиҗҽлелеген һҽм 

конкурентлылыгын арттыру, талҽп ителҽ торган техник халҽтне, 

ҥткҽрҥчҽнлекне, юл челтҽренең иминлеген һҽм тыгызлыгын тҽэмин итҥ 

белҽн бҽйле автомобиль юлларын ҥстерҥ. 

Автомобиль юлларын ҥстерҥ 

Тҿбҽк һҽм җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын ҥстерҥ юнҽлешлҽре 

Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру схемасында һҽм 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасында 

билгелҽнгҽн, шуңа кҥрҽ Каратун авыл җирлегенең генераль планы аларда 

билгелҽнгҽн барлык чаралар да исҽпкҽ алынган. 

Каратун авыл җирлегенең перспективалы транспорт каркасы юл буе 

сервисын ҥстерҥ белҽн формалашачак. 

Тҿбҽк һҽм җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын ҥстерҥ буенча 

чаралар Каратун авыл җирлегенең генераль планы, Апас муниципаль 

районының территориаль планлаштыру схемасы һҽм башка программалар 

һҽм документлар белҽн исҽп-хисап чорына кадҽр каралган. 

Юл буе сервисын ҥстерҥ 

Автомобиль юлларының заманча челтҽрен булдыру хезмҽт кҥрсҽтҥ 

дҽрҽҗҽсен тамырдан яхшыртудан, юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның хезмҽт 

һҽм ял шартларын яхшыртудан башка мҿмкин тҥгел. 

Юл сервисы системасын камиллҽштерҥ чаралары автомобиль 

юлларының торышын алдынгы дҽрҽҗҽгҽ якынайтуга юнҽлдерелгҽн. Аларны 

гамҽлгҽ ашыру автомобиль юлларында хҽрҽкҽт иминлеген тҽэмин итҥ һҽм 

уңайлылыкны арттыруга, шулай ук йҿклҽргҽ һҽм пассажирларга хезмҽт 

кҥрсҽтҥ дҽрҽҗҽсен яхшыртуга ярдҽм итҽчҽк.  

Автомобиль юлларына хезмҽт кҥрсҽтҥче биналар һҽм корылмаларның 

составы, шулай ук аларны урнаштыру 2.05.02-85 «автомобиль юллары " 

Снипка китерелгҽн. Проектлау нормалары»дигҽн темага семинар узды. 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ 2040 елга кадҽрге чорда юл буе 

сервисы объектларын урнаштыру буенча тҥбҽндҽге чаралар каралган: 

– Каратун тимер юл станциясе бистҽсенең техник хезмҽт кҥрсҽтҥ 

станциясен оптимальлҽштерҥ, санитар-яклау зонасын торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр киметҥ максаты белҽн. 

Юл буе сервисын ҥстерҥ буенча чара 3.6.1 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 
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Таблица 3.6.1 

Юл буе сервисын үстерү буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 

Урнашкан 

урыны 

Объектның 

атамасы 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлеге Сату вакыты 

Чара 

чыганагы 
Гамҽлдҽ

ге 

Яңа 

(ҿстҽмҽ) 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

Юл буе сервисы 

1 

Каратун тимер юл 

станциясе 

бистэсендҽ 

Техник хезмҽт 

кҥрсҽтҥ 

станциясе 

Оптимальлҽштер

ҥ 
корылма 1  +  Апас МР СТП 
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3.7. Чиклҽрне билгелҽҥ буенча чаралар  

 

Каратун авыл җирлеге торак пунктларының чиклҽрен ҥзгҽртҥ. 

Россия Федерациясе Җир кодексының 84 статьясындагы 1 ҿлешенең 1 

пункты нигезендҽ торак пунктларның чиклҽрен билгелҽҥ яки ҥзгҽртҥ тиешле 

муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ урнашкан торак пунктлар чиклҽрен чагылдыра 

торган шҽһҽр округының, җирлекнең генераль планын раслау яисҽ ҥзгҽртҥ булып 

тора. 

«Җир кишҽрлеклҽрен бер категориядҽн икенчесенҽ кҥчерҥ турында» 

21.12.2004 ел, №172-ФЗ Федераль законның 8 статьясындагы 1 ҿлеше нигезендҽ, 

торак пунктларның чиклҽрен билгелҽҥ яки ҥзгҽртҥ, шулай ук җир кишҽрлеклҽрен 

торак пунктлар чиклҽренҽ кертҥ йҽ торак пунктлар чиклҽренҽ кертҥ яисҽ җир 

кишҽрлеклҽрен торак пунктлар чиклҽренҽ кертҥ, мондый җирлҽр составындагы 

җирлҽрне башка категориягҽ кҥчерҥ яисҽ мондый җирлҽрдҽн башка категориягҽ 

кҥчерҥ. 

Шулай итеп, дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең 

2010 елның 16 июнендҽге 14-4692-Г номерлы хаты нигезендҽ, ҽгҽр муниципаль 

берҽмлекнең генераль планын раслау процедурасы бозылмаган булса, генераль 

планны раслау турындагы акт Җир һҽм җир кишҽрлеклҽрен кҥчерҥ турындагы акт 

булып тора.  

Каратун авыл җирлегенең генераль планын эшлҽҥ кысаларында Каратун 

тимер юл станциясе бистҽсе,Каратун ашлык кабул итҥ пункты бистҽсе, Морзалар 

авылы һҽм Свияжский бистҽсе торак пунктлары ҿчен гамҽлдҽге чиклҽр буларак 

«торак пунктлар җирлҽре» категориясе буенча Кадастр кварталларының чиклҽрен 

исҽпкҽ алып ҥткҽрелгҽн чиклҽр кабул ителде. 

Каратун авыл җирлегенең генераль планы белҽн Каратун тимер юл 

станциясе бистҽсе,Каратун ашлык кабул итҥ пункты бистҽсе, Морзалар авылы 

чиклҽрен ҥзгҽртҥ тҽкъдим ителҽ. 

Каратун тимер юл станциясе бистҽсе һҽм Морзалар авылы территориясенең 

мҽйданын арттыру торак тҿзелеше эчендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽрен торак 

пунктның архитектура-планлаштыру структурасының бҿтенлеген тҽэмин итҥ 

ҿчен кертҥ хисабына тҽкъдим ителҽ. 

Торак пунктлар территориялҽренең мҽйданын киметҥ торак пунктлар 

чиклҽреннҽн зиратларны чыгару хисабына тҽкъдим ителҽ. 

Торак пунктларның чиклҽреннҽн тҿшереп калдырыла торган һҽм кертелҽ 

торган җир кишҽрлеклҽре исемлеге, ҽлеге җир кишҽрлеклҽрен кертҥ 

планлаштырыла торган җир категориялҽре һҽм аларны планлаштырыла торган 

куллану максатлары 3.7.1 һҽм 3.7.2 таблицаларында кҥрсҽтелгҽн. 

Категориялҽр һҽм кадастр исҽбенҽ кую буенча кертелҽ һҽм юкка чыгарыла 

торган җирлҽрне йомгаклау бҥлҥ 3.7.3 таблицасында бар. 

Каратун авыл җирлеге торак пунктларының чиклҽрен билгелҽҥ буенча 

чаралар исемлеге 3.7.4 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 
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Таблица 3.7.1 

Торак пунктлар чиклҽреннҽн төшереп калдырыла торган җир һҽм җир кишҽрлеклҽре исемлеге 

Җир 

кишҽрлегенең 

кадастр номеры 

Җир 

категориясе 

Рҿхсҽт ителгҽн куллану Җир 

кишҽрлеген

ең 

кадастры 

буенча 

мҽйданы, га 

Тҿшереп 

калдырыла 

торган җир 

кишҽрлегенең 

мҽйданы, га 

Планлаштырылган 

категория 

Планлаштыр

ылган рҿхсҽт 

ителгҽн 

куллану** 

классификатор 

буенча 

документ 

буенча 

Каратун тимер юл станциясе бистэсендҽ 

16: 08: 

150103:473 

Торак пункт 

җирлҽре 

торак пунктлар 

ҿчен хас булган 

башка тҿр 

куллану ҿчен 

зиратларны 

урнаштыру 
0,43 0,43 

Сҽнҽгать җирлҽре 

һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

12.1 ритуаль 

эшчҽнлек 

кадастр 

кварталының 

бер ҿлеше 16: 

08: 150103 

- - - - 0,016 

Авыл хуҗалыгы 

билгелҽнешендҽге 

җирлҽр 

1.0 авыл 

хуҗалыгы 

кулланышы 

Каратун ашлык кабул итҥ пункты бистҽсе 

16: 08: 150107:48 
Торак пункт 

җирлҽре 

торак пунктлар 

ҿчен хас булган 

башка тҿр 

куллану ҿчен 

зират 1,05 1,05 

Сҽнҽгать җирлҽре 

һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

12.1 ритуаль 

эшчҽнлек 

Морзалар авылы 

16: 08: 

150201:273 

Торак пункт 

җирлҽре 

торак пунктлар 

ҿчен хас булган 

башка тҿр 

куллану ҿчен 

зиратлар ҿчен 1,83 1,83 

Сҽнҽгать җирлҽре 

һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

12.1 ритуаль 

эшчҽнлек 

кадастр 

кварталының 

бер ҿлеше 16: 

08: 150201 

- - - - 0,16 

Авыл хуҗалыгы 

билгелҽнешендҽге 

җирлҽр 

1.0 авыл 

хуҗалыгы 

кулланышы 

16: 08: Торак пункт торак пунктлар зиратлар ҿчен 0,97 0,97 Сҽнҽгать җирлҽре 12.1 ритуаль 
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Җир 

кишҽрлегенең 

кадастр номеры 

Җир 

категориясе 

Рҿхсҽт ителгҽн куллану Җир 

кишҽрлеген

ең 

кадастры 

буенча 

мҽйданы, га 

Тҿшереп 

калдырыла 

торган җир 

кишҽрлегенең 

мҽйданы, га 

Планлаштырылган 

категория 

Планлаштыр

ылган рҿхсҽт 

ителгҽн 

куллану** 

классификатор 

буенча 

документ 

буенча 

150202:284 җирлҽре ҿчен хас булган 

башка тҿр 

куллану ҿчен 

һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

эшчҽнлек 

16: 08: 150202:40 
Торак пункт 

җирлҽре 

иҗтимагый-

эшлекле 

ҽһҽмияткҽ ия 

объектлар ҿчен 

дини оешмалар 

һҽм дини 

тҿркемнҽр 

объектларын 

урнаштыру 

ҿчен 

0,0402* 0,0402 

Сҽнҽгать җирлҽре 

һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

12.1 ритуаль 

эшчҽнлек 

Искҽрмҽ     4,49   

* җир кишҽрлеге декларациялҽнгҽн мҽйданга ия 

** Россия Федерациясе Икътисадый ҥсеш министрлыгының «җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре классификаторын раслау 

турында " 2014 елның 1 сентябрендҽге 540 номерлы боерыгы нигезендҽ» 
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Таблица 3.7.2 

Торак пунктлар чиклҽренҽ кертелҽ торган җир кишҽрлеклҽре исемлеге 

Кадастр 

участогы 

Җир 

категория

се 

Рҿхсҽт ителгҽн куллану Җир 

кишҽрлеген

ең 

кадастры 

буенча 

мҽйданы, га 

Җир 

кишҽрлегене

ң мҽйданы, 

га 

Планлашт

ырылган 

категория 

Планлаштыры

лган рҿхсҽт 

ителгҽн 

куллану** 

Җир 

кишҽрлеклҽрен 

кертҥ ҿчен нигез 

классифика

тор буенча 

документ 

буенча 

Каратун тимер юл станциясе бистэсендҽ 

16: 08: 

150101:134 
- - - 0,0006* 0,0006 

Торак 

пунктлар 

җирлҽре 

Коммуналь 

хезмҽт кҥрсҽтҥ 

торак пунктның 

архитектура-

планлаштыру 

структурасының 

бҿтенлеген тҽэмин 

итҥ 

16: 08: 

150101:135 
- - - 0,0016 0,0016 

Торак 

пунктлар 

җирлҽре 

Коммуналь 

хезмҽт кҥрсҽтҥ 

торак пунктның 

архитектура-

планлаштыру 

структурасының 

бҿтенлеген тҽэмин 

итҥ 

16: 08: 150103:95 - - - 0,0014 0,0014 

Торак 

пунктлар 

җирлҽре 

Коммуналь 

хезмҽт кҥрсҽтҥ 

торак пунктның 

архитектура-

планлаштыру 

структурасының 

бҿтенлеген тҽэмин 

итҥ 

Морзалар авылы 

16: 08: 150201:27 - - - 0,01* 0,001 

Торак 

пунктлар 

җирлҽре 

Коммуналь 

хезмҽт кҥрсҽтҥ 

торак пунктның 

архитектура-

планлаштыру 

структурасының 
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Кадастр 

участогы 

Җир 

категория

се 

Рҿхсҽт ителгҽн куллану Җир 

кишҽрлеген

ең 

кадастры 

буенча 

мҽйданы, га 

Җир 

кишҽрлегене

ң мҽйданы, 

га 

Планлашт

ырылган 

категория 

Планлаштыры

лган рҿхсҽт 

ителгҽн 

куллану** 

Җир 

кишҽрлеклҽрен 

кертҥ ҿчен нигез 

классифика

тор буенча 

документ 

буенча 

бҿтенлеген тҽэмин 

итҥ 

Кертҥ буенча    0,0046 0,0046    

* җир кишҽрлеге декларациялҽнгҽн мҽйданга ия 

** Россия Федерациясе Икътисадый ҥсеш министрлыгының «җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре классификаторын раслау 

турында " 2014 елның 1 сентябрендҽге 540 номерлы боерыгы нигезендҽ» 
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Таблица 3.7.3 

Торак пунктларның чиклҽрен билгелҽү буенча тҽкъдимнҽр 

Торак пункт исеме 

Торак 

пунктлар 

территория

лҽренең 

гамҽлдҽге 

чиклҽре 

чиклҽрендҽ 

җирлҽр 

Торак пунктларның проект 

чиклҽренҽ кертҥ ҿчен тҽкъдим 

ителгҽн җирлҽр 

Торак 

пунктларның 

гамҽлдҽге 

чиклҽрен 

тҿшереп 

калдыруга 

тҽкъдим ителҽ 

торган җирлҽр 

Торак пунктларның проект чиклҽрен 

 формалаштыру 

Кадастр 

исҽбенҽ 

куелган авыл 

хуҗалыгы 

җирлҽре 

Җир 

кишҽрлеклҽре

н арендалаган 

ҿчен кергҽн 

табыш 

нҽтиҗҽлҽре 

Торак 

пунктлар 

җирлҽре 

Торак 

пунктларн

ың проект 

чиклҽре 

чиклҽрендҽ 

җирлҽр 

Торак 

пунктлар 

территориялҽ

ренең 

гамҽлдҽге 

чиклҽре 

чиклҽрендҽ 

җирлҽр 

Торак 

пунктларның 

гамҽлдҽге 

чиклҽрен 

тҿшереп 

калдыруга 

тҽкъдим 

ителҽ торган 

җирлҽр 

Җир 

кишҽрлеклҽре

н арендалаган 

ҿчен кергҽн 

табыш 

нҽтиҗҽлҽре 

Каратун тимер юл 

станциясе бистҽсе 
120,05 - 0,0036 0,446 119,61 120,05 0,446 0,0036 

Каратун ашлык 

кабул итҥ пункты 

бистҽсе 

127,46 - - 1,05 126,41 127,46 1,05 - 

Морзалар авылы 92,15 - 0,001 3,0002 89,15 92,15 3,0002 0,001 

Свияжский бистҽсе 102,16 -  - 102,16 102,16 - - 

Барлыгы 441,82 - 0,0046 4,49 437,33 441,82 4,49 0,0046 
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Таблица 3.7.4 

Каратун авыл җирлегендҽ торак пунктларның чиклҽрен билгелҽү буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 

Торак 

пункт 

Объектның 

атамасы 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽл

дҽге 

Кушым

та 

Беренче 

чират (2025 

елга кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР(ҖИРЛЕКТҼ) 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистэсендҽ 

Торак пункт 

территорияс

е 

16: 08: 150103:473 торак пункт 

чиклҽреннҽн искҽрмҽ һҽм 

"сҽнҽгать җирлҽре һҽм башка 

махсус билгелҽнештҽге җирлҽр" 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га 0,43  +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

16: 08: 150103 кадастр 

кварталының торак пункты 

чиклҽреннҽн искҽрмҽ һҽм "авыл 

хуҗалыгы билгелҽнешендҽге 

җирлҽр" категориясен билгелҽҥ» 

га 0,016  +  

16: 08: 150101: 134 торак пункт 

чиклҽренҽ кертҥ һҽм "торак 

пунктлар җирлҽре" 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га  0,0006 +  

16: 08: 150101: 135 торак пункт 

чиклҽренҽ кертҥ һҽм "торак 

пунктлар җирлҽре" 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га  0,0016 +  

торак пункт чиклҽренҽ кертҥ: 16: 

08: 150103: 95 һҽм «торак 

пунктлар җирлҽре " 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га  0,0014 +  
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№ 

т/б 

Торак 

пункт 

Объектның 

атамасы 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽл

дҽге 

Кушым

та 

Беренче 

чират (2025 

елга кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

2 

Каратун 

ашлык 

кабул итҥ 

пункты 

бистҽсе 

Торак пункт 

территорияс

е 

16: 08: 150107: 48 торак пункт 

чиклҽреннҽн тҿшереп калдыру 

һҽм "сҽнҽгать җирлҽре һҽм башка 

махсус билгелҽнештҽге җирлҽр" 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га 1,05  +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

3 
Морзалар 

авылы 

Торак пункт 

территорияс

е 

16: 08: 150201:273 торак пункт 

чиклҽреннҽн тҿшереп калдыру 

һҽм "сҽнҽгать җирлҽре һҽм башка 

махсус билгелҽнештҽге җирлҽр" 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га 1,83  +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

16:08:150201 кадастр 

кварталының торак пункты 

чиклҽреннҽн искҽрмҽ һҽм «авыл 

хуҗалыгы билгелҽнешендҽге 

җирлҽр " категориясен билгелҽҥ» 

га 0,16  +  

16: 08: 150202:284 торак пункт 

чиклҽреннҽн искҽрмҽ һҽм 

"сҽнҽгать һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге җирлҽр" 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га 0,97  +  
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№ 

т/б 

Торак 

пункт 

Объектның 

атамасы 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽл

дҽге 

Кушым

та 

Беренче 

чират (2025 

елга кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

16: 08: 150202: 40 торак пункт 

чиклҽреннҽн тҿшереп калдыру 

һҽм "сҽнҽгать җирлҽре һҽм башка 

махсус билгелҽнештҽге җирлҽр" 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га 0,0402  +  

торак пункт чиклҽренҽ кертҥ: 16: 

08: 150201: 27 һҽм «торак 

пунктлар җирлҽре " 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га  0,001 +  
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3.8. Инженерлык инфраструктурасын ҥстерҥ чаралары 

3.8.1. Су белҽн тҽэмин итү 

Исҽп-хисап чыгымнары 

Гомуми су куллану торак һҽм җҽмҽгать биналарында хуҗалык-эчҽргҽ 

яраклы суга, тышкы янгыннарга, урамнарга һҽм яшел ҥсентелҽргҽ су сибҥгҽ 

киткҽн чыгымнарны ҥз эченҽ ала.  

Халыкның хуҗалык-эчҽргҽ яраклы ихтыяҗларына исҽплҽнгҽн Су 

чыгымнары бер кешегҽ су куллану нормаларыннан чыгып, биналарның (санитар-

техник җиһазларның) тҿзеклеге дҽрҽҗҽсенҽ һҽм су куллануның тҽҥлеклеклек һҽм 

сҽгать тигезсезлеге коэффициентына карап исҽплҽнҽ. Суны аерым куллану 

җҽмҽгать биналарында хуҗалык-эчҽ торган һҽм кҿнкҥреш кирҽк-яракларына 

киткҽн чыгымнарны ҥз эченҽ ала. 

Су куллануның чагыштырма нормалары 3.8.1.1 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 

Су куллануның чагыштырма нормалары 

Таблица 3.8.1.1 

№ 

т/б 
Торак йортларны тҿзеклҽндерҥ дҽрҽҗҽсе 

, л/тҽҥлек 

1 
Эчке су, канализация, ҥзҽклҽштерелгҽн кайнар су белҽн 

тҽэмин ителгҽн биналар 
250 

2 Шулай ук җирле су җылыткычлар белҽн дҽ 190 

3 Ваннасыз да 140 

4 Су алу колонкаларыннан файдалану белҽн бҽйле йортлар 40 

 

Тышкы янгын сҥндерҥ ҿчен су чыгымы нормасы һҽм торак пунктта бер ҥк 

вакытта янгыннарның саны халык санына һҽм тҿзелешнең катлы булуына бҽйле 

рҽвештҽ 31.13330.2012 СП нигезендҽ кабул ителгҽн. 50 кешедҽн ким булган халык 

янгын сҥндерҥ кҥздҽ тотылмый.  

Урамнарга һҽм яшел ҥсентелҽргҽ су сибҥ нормасы 30.13330.2012 СП 

нигезендҽ кабул ителгҽн һҽм 1 кешегҽ 70 л/тҽҥлек тҽшкил итҽчҽк. 

Гамҽлдҽге нигезлҽмҽгҽ исҽп-хисап нҽтиҗҽлҽре, генераль планны гамҽлгҽ 

ашыруның барлык срокларына 3.8.1.2 таблицасында тҽкъдим ителгҽн. 



Халык тарафыннан исҽп-хисап 

Таблица 3.8.1.2 

№ 

пп 

Авыл җирлеклҽре һҽм 

торак пунктлар исеме 

Коммуналь сектор 

Халык саны 

Уртача тҽҥлеклек чыгым м
3
/тҽҥлек 

Qmax, 

м
3
/тҽҥле

к 

Исҽпкҽ 

алынмаган 

чыгымнар, 

м
3
/тҽҥлек 

Су сибҥ, 

м
3
/тҽҥле

к 

Янгын 

сҥндерҥ, 

м
3
/тҽҥлек 

Барлыгы, 

м
3
/тҽҥлек 

(1) (2 ) (3) (4) 

Qср, 

м
3
/тҽҥле

к 

 Хҽзерге хҽле 

1 
Каратун тимер юл 

станциясе бистэсендҽ 
- - 

1158 

162,1 
- 

1158 

162,1 
194,5 16,2 81,1 54,0 345,8 

2 
Каратун ашлык кабул итҥ 

пункты бистҽсе 
- - 

433 

60,6 
- 

433 

60,6 
72,7 6,1 30,3 54,0 163,1 

3 Морзалар авылы - - 
540 

75,6 
- 

540 

75,6 
90,7 7,6 37,8 54,0 190,1 

4 Свияжский бистҽсе - - 
579 

81,1 
- 

579 

81,1 
97,3 8,1 40,5 54,0 199,9 

 Генераль планны тормышка ашыруның беренче чираты (2025 ел) 

1 
Каратун тимер юл 

станциясе бистэсендҽ 
- - 

1153 

161,4 
- 

1153 

161,4 
193,7 16,1 80,7 54,0 344,6 

2 
Каратун ашлык кабул итҥ 

пункты бистҽсе 
- - 

437 

61,2 
- 

437 

61,2 
73,4 6,1 30,6 54,0 164,1 

3 Морзалар авылы - - 
620 

86,8 
- 

620 

86,8 
104,2 8,7 43,4 54,0 210,2 

4 Свияжский бистҽсе - - 
584 

81,8 
- 

584 

81,8 
98,1 8,2 40,9 54,0 201,2 

 Генераль планны тормышка ашыруның исҽп-хисап вакыты (2010 ел) 

1 
Каратун тимер юл 

станциясе бистэсендҽ 
- - 

1153 

161,4 
- 

1153 

161,4 
193,7 16,1 80,7 54,0 344,6 

2 
Каратун ашлык кабул итҥ 

пункты бистҽсе 
- - 

437 

61,2 
- 

437 

61,2 
73,4 6,1 30,6 54,0 164,1 

3 Морзалар авылы - - 
800 

112,0 
- 

800 

112,0 
134,4 11,2 56,0 54,0 255,6 

4 Свияжский бистҽсе - - 
641 

89,7 
- 

641 

89,7 
107,7 9,0 44,9 54,0 215,5 
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Искҽрмҽ: Багана (1), (2), (3), (4) атамасы буенча 1 кешегҽ су куллану нормалары буенча 3.8.1.1 таблицага туры килҽ. 
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Проект тҽкъдиме 

Ирекле территориялҽрдҽ йортлар тҿзҥ һҽм халык саны арту, торак 

биналарны тҿзеклҽндерҥ, шулай ук халыкның санитар-гигиена шартларын 

яхшырту максатларында тҥбҽндҽге чаралар кҥздҽ тотыла:: 

Беренче чиратта (2025 елга кадҽр) һҽм исҽп-хисап чорына (2040 елга 

кадҽр).): 

− 2.7.1.1 һҽм 3.8.1.2 таблицалардан кҥренгҽнчҽ, скважиналар 

җитештерҥчҽнлеге гамҽлдҽге чиклҽрдҽ даими халыкка исҽп-хисап чорына су 

кирҽк-яракларын капларга мҿмкинлек бирҽ, шуңа кҥрҽ авыл җирлеге халкын су 

белҽн тҽэмин итҥ ҿчен су чыганагы булып торган артезиан скважиналарын кабул 

итҽргҽ мҿмкинлек бирҽ; 

− яңа кулланучыларны ҥзҽклҽштерелгҽн су белҽн тҽэмин итҥ 

системаларына тоташтыру ҿчен заманча технологиялҽр нигезендҽ торбалар һҽм 

заманча материаллар кулланып су белҽн тҽэмин итҥнең яңа челтҽрлҽрен тҿзҥ; 

−  авыл җирлеге башлыгы тарафыннан бирелгҽн башлангыч мҽгълҥматлар 

нигезендҽ, Каратун станциясенең т/ю станциясендҽ – 3,0 км, Каратун икмҽк кабул 

итҥ пунктында 1,5 км заманча технологиялҽр нигезендҽ су белҽн тҽэмин итҥ 

челтҽрлҽрен заманча материаллардан кулланып урнаштыру зарур.; 

− суҥткҽргеч челтҽрлҽрендҽ авариялҽр һҽм агулар барлыкка килҥне кисҽтҥ 

һҽм югалтулар кҥлҽмен киметҥ ҿчен, борау-кҿйлҽҥ арматурасын һҽм суҥткҽргеч 

челтҽрлҽрен ҥз вакытында алыштырырга кирҽк. Борчу-җайга салу арматурасы 

авария хҽлендҽге суҥткҽргеч участокларын локальлҽштерҥ һҽм авария-торгызу 

эшлҽре башкарганда кулланучыларның аз санын ҿзҥ ҿчен кирҽк; 

− су башняларын һҽм артезиан скважиналарын исҽпкҽ алу приборлары 

белҽн тҽэмин итҥ, диспетчерлаштыру системасын кертҥ; 

− кулланучылар тарафыннан суны рациональ тоту һҽм су белҽн тҽэмин 

итҥ системасында су сыйфатына мониторинг системасын камиллҽштерҥ буенча 

контрольне кҿчҽйтҥ. 

Генераль план нигезендҽ искергҽн һҽм нҽтиҗҽсез технологиялҽрне 

кулланудан баш тартуга һҽм заманча инновацион технологиялҽр кертеп, иң яхшы 

технологиялҽр принципларына кҥчҥгҽ юнҽлдерелгҽн оештыру чаралары тҽкъдим 

ителҽ. 

Авыл җирлеге территориясендҽ урнаштыру ҿчен тҽкъдим ителҽ торган 

предприятиелҽр, биналар һҽм корылмалар проектлаганда РФ Хҿкҥмҽтенең 2008 

елның 16 февралендҽге 87 номерлы «проект документларының һҽм аларның 

эчтҽлегенҽ карата талҽплҽрнең составы турында» гы карарына таянып эш итҽргҽ, 

шулай ук «предприятиелҽр, биналар һҽм корылмалар тҿзелешенҽ проект-смета 

документларының составы, эшлҽҥ, килештерҥ һҽм раслау тҽртибе турында 

кҥрсҽтмҽ» СНиП 1.02.1-85 нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алырга кирҽк («биналарның 

һҽм корылмаларның иминлеге турында Техник регламент» №384-ФЗ 

нормаларына каршы килми торган ҿлешендҽ ирекле рҽвештҽ кулланыла). 

шҽһҽрлҽрнең генераль планнарында, шҽһҽрлҽрнең (районнарның) сҽнҽгать 

зоналарын планлаштыру проектларында кабул ителгҽн карарлар исҽпкҽ алына.  

Шулай ук, сҽнҽгать билгелҽнешендҽге предприятиелҽрне, биналарны һҽм 

корылмаларны проектлаганда, су белҽн тҽэмин итҥне, ташландык суларны 

агызуны оештыру, җитештерҥ-кҿнкҥреш һҽм яңгыр сулары агынтыларын 
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чистарту, чистартылган суларны кабат куллану, җитештерҥ һҽм куллану 

калдыклары белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽ иң яхшы уңайлы технологиялҽрне куллану 

тҽкъдим ителҽ. 

3.8.2. Канализация 

Исҽп-хисап чыгымнары 

Торак пунктларның канализация системасын проектлаганда торак һҽм 

җҽмҽгать биналарыннан кҿнкҥреш суларын исҽплҽп чыгару буенча уртача 

тҽҥлеклек чагыштырмача чагыштырмача чагыштырмача чагыштырмача су 

куллануны, территориялҽргҽ су сибҥгҽ һҽм Яшел утыртмаларга су тотуны исҽпкҽ 

алмыйча гына кабул итҽргҽ кирҽк. 

Су бҥлҥнең аерым нормалары 3.8.2.1 таблицасында тҽкъдим ителгҽн. 

Таблица 3.8.2.1. 

Су бүлүнең аерым нормалары 
№ 

т/б 
Торак йортларны тҿзеклҽндерҥ дҽрҽҗҽсе , л/тҽҥлек 

1 
Эчке су, канализация, ҥзҽклҽштерелгҽн кайнар су 

белҽн тҽэмин ителгҽн биналар 
250 

2 Шулай ук җирле су җылыткычлар белҽн дҽ 190 

3 Ваннасыз да 140 

4 
Су алу колонкаларыннан файдалану белҽн бҽйле 

йортлар 
25 

 

Гамҽлдҽге нигезлҽмҽгҽ исҽп-хисап нҽтиҗҽлҽре, генераль планны гамҽлгҽ 

ашыруның барлык срокларына 3.8.2.2 таблицасында тҽкъдим ителгҽн. 
 



Таблица 3.8.2.2 

Халык тарафыннан исҽп-хисап су бүлү 

№ 

пп 

Авыл җирлеклҽре һҽм торак 

пунктлар исеме 

Коммуналь сектор 

Халык саны 

Уртача тҽҥлеклекчыгым м3/тҽҥлек 

Мҽсьҽлҽ

лҽр, 

м3/тҽҥле

к 

Исҽпкҽ 

алынмаган 

чыгымнар, 

м3/тҽҥлектҽ 

Барлыгы

, 

м3/тҽҥле

ктҽ (1) (2 ) (3) (4) 

Qср, 

м3/тҽҥл

ек 

 Хҽзерге хҽле 

1 Каратун тимер юл станциясе бистэсендҽ - - 
1158 

162,1 
- 

1158 

162,1 
194,5 8,1 202,6 

2 
Каратун ашлык кабул итҥ пункты 

бистҽсе 
- - 

433 

60,6 
- 

433 

60,6 
72,7 3,1 75,8 

3 Морзалар авылы - - 
540 

75,6 
- 

540 

75,6 
90,7 3,8 94,5 

4 Свияжский бистҽсе - - 
579 

81,1 
- 

579 

81,1 
97,3 4,1 101,4 

 Генераль планны тормышка ашыруның беренче чираты (2025 ел) 

1 Каратун тимер юл станциясе бистэсендҽ - - 
1153 

161,4 
- 

1153 

161,4 
193,7 8,1 201,8 

2 
Каратун ашлык кабул итҥ пункты 

бистҽсе 
- - 

437 

61,2 
- 

437 

61,2 
73,4 3,1 76,5 

3 Морзалар авылы - - 
620 

86,8 
- 

620 

86,8 
104,2 4,4 108,6 

4 Свияжский бистҽсе - - 
584 

81,8 
- 

584 

81,8 
98,1 4,1 102,2 

 Генераль планны тормышка ашыруның исҽп-хисап вакыты (2010 ел) 

1 Каратун тимер юл станциясе бистэсендҽ - - 
1153 

161,4 
- 

1153 

161,4 
193,7 8,1 201,8 

2 
Каратун ашлык кабул итҥ пункты 

бистҽсе 
- - 

437 

61,2 
- 

437 

61,2 
73,4 3,1 76,5 

3 Морзалар авылы - - 
800 

112,0 
- 

800 

112,0 
134,4 5,6 140,0 

4 Свияжский бистҽсе - - 
641 

89,7 
- 

641 

89,7 
107,7 4,5 112,2 
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Искҽрмҽ: Багана (1), (2), (3), (4) атамасы буенча 1 кешегҽ су бҥлҥ нормалары буенча 3.8.2.1 таблицага туры килҽ. 



82 

Проект тҽкъдиме 

Ирекле территориялҽрдҽ йортлар тҿзҥ һҽм халык саны арту, торак 

биналарны тҿзеклҽндерҥ, шулай ук халыкның санитар-гигиена шартларын 

яхшырту максатларында тҥбҽндҽге чаралар кҥздҽ тотыла:: 

Беренче чиратта (2025 елга кадҽр) һҽм исҽп-хисап чорына (2040 елга 

кадҽр).): 

– Каратун станциясенең Каратун бистҽсендҽ, чистартылган агып 

чыккан суларны агызу ноктасы белҽн, 200м
3
/тҽҥлек җитештерҥче кҥп 

фатирлы торак тҿзелешле локаль чистарту корылмалары һҽм социаль һҽм 

мҽдҽни-кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ объектлары тҿзҥ. Чистарту корылмалары 

тҿзелешен, килҽ торган агынты суларның кҥлҽмен һҽм составын исҽпкҽ алып, 

чиратлар белҽн башкарырга кирҽк. БОСКНЫҢ урнашуы, КНСДА кирҽклеге, 

аларның саны һҽм җитештерҥчҽнлеге, канализация челтҽренең озынлыгы 

проектлау территориясенең һҽм җирлекнең рельефының геологик, 

геоморфологик һҽм гидрогеологик шартларын исҽпкҽ алып, аерым проект 

белҽн эшлҽнҽ. 

– Каратун икмҽк кабул итҥ пункты бистҽсе, Морзалар авылы , 

Свияжск Бистҽсе, йорт яны җир участоклары белҽн яшҽҥче халык ҿчен 

автоном канализация системасын урнаштыру. 

– заманча технологиялҽр нигезендҽ заманча материаллардан 

торбалар кулланып канализация челтҽрлҽрен тҿзҥ; 

Автоном канализация системасы юынты суларны ҿйдҽн чыгарудан 

җыюны, аларны чистарту корылмаларына илтҥне тҽэмин итҽргҽ тиеш. 

Агынты суларны тҿрле модификациялҽрдҽ (җитештерҥчҽнлеге 1 тҽн 20 

м3/тҽҥлегенҽ кадҽр) хуҗалык-кҿнкҥреш юынтыларын, чистартылган 

суларны, капитациянең ультратавыш блокларын һҽм чистартылган юынты 

суларның тупланма сыешлыгын зарарсызландыру белҽн чистартырга 

тҽкъдим ителҽ. 

Автоном чистарту корылмаларын йортлар территориясендҽ яки 

берничҽ бина ҿчен (кагыйдҽ буларак, социаль-кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ 

объектлары) аерым торучы чистарту корылмалары буларак билгелҽргҽ 

тҽкъдим ителҽ. 

Агынты суларның кимҥе чистартылган юынты суларны кабат куллану, 

торак пункт территориясендҽ су сибҥ, эре мҿгезле терлеклҽр фермаларының 

җитештерҥ ихтыяҗларына су сибҥ һҽм бу максатлар ҿчен су куллануны 

киметҥ хисабына тҽкъдим ителҽ. Рециклинг һҽм агынты суларны кабат 

куллану технологиялҽрен ҥстерҥ сулыкларда һҽм сулыкларда суның 

сыйфатын яхшыртуга һҽм, тулаем алганда, елга һҽм кҥл бассейннарында 

экологик хҽлне яхшыртуга, шулай ук су алу һҽм агынты сулар белҽн 

пычраткыч матдҽлҽр ташлау хисабына су ресурсларын экономиялҽҥгҽ ярдҽм 

итҽчҽк.  

Ҥзҽклҽштерелгҽн, шулай ук автоном канализация системасын 

эшлҽгҽндҽ, Россиягҽ кергҽн чит ил җиһазларының номенклатурасын, шулай 

ук агынты суларны чистарту буенча ИТС 10-2015 иң яхшы технологиялҽр 

буенча Белешмҽлекне исҽпкҽ алырга кирҽк. Дҿрес сайлау һҽм 
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технологиялҽрне рациональ куллану локаль системаларның ышанычлы һҽм 

нҽтиҗҽле эшен тҽэмин итҽчҽк. 

АПКның гамҽлдҽге предприятиелҽрендҽ терлекчелек агымнарын 

торгызу һҽм техник модернизациялҽҥне, шулай ук терлекчелек агымнарын су 

белҽн тҽэмин итҥ системасын тҿзҥне кҥздҽ тотарга кирҽк. АГРОСҼНҼГАТЬ 

комплексы предприятиелҽренең юынты суларны чистартуның иң киң 

таралган ысуллары-аэроб яки анаэроб шартларында биохимик оксидлауны 

кҥздҽ тоткан биологик ысуллар. 

Проект белҽн тҽкъдим ителҽ: 

− АПКның җитештерҥ объектларында су бҥлҥ системаларын 

реконструкциялҽҥ һҽм тҿзҥ; 

− терлекчелек агымнарын комплекслы утильлҽштерҥ һҽм эшкҽртҥ 

буенча заманча иң яхшы технологиялҽрне һҽм техник чараларны гамҽлгҽ 

кертҥ; 

− чистарту корылмаларыннан башка гына терлекчелек 

комплексларын файдалануга тапшыруга юл куелмаска тиеш. 

Генераль план нигезендҽ искергҽн һҽм нҽтиҗҽсез технологиялҽрне 

кулланудан баш тартуга һҽм заманча инновацион технологиялҽр кертеп, иң 

яхшы технологиялҽр принципларына кҥчҥгҽ юнҽлдерелгҽн оештыру 

чаралары тҽкъдим ителҽ. 

Авыл җирлеге территориясендҽ урнаштыру ҿчен тҽкъдим ителҽ торган 

предприятиелҽр, биналар һҽм корылмалар проектлаганда РФ Хҿкҥмҽтенең 

2008 елның 16 февралендҽге 87 номерлы «проект документларының һҽм 

аларның эчтҽлегенҽ карата талҽплҽрнең составы турында» гы карарына 

таянып эш итҽргҽ, шулай ук «предприятиелҽр, биналар һҽм корылмалар 

тҿзелешенҽ проект-смета документларының составы, эшлҽҥ, килештерҥ һҽм 

раслау тҽртибе турында кҥрсҽтмҽ» СНиП 1.02.1-85 нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ 

алырга кирҽк («биналарның һҽм корылмаларның иминлеге турында Техник 

регламент» №384-ФЗ нормаларына каршы килми торган ҿлешендҽ ирекле 

рҽвештҽ кулланыла). шҽһҽрлҽрнең генераль планнарында, шҽһҽрлҽрнең 

(районнарның) сҽнҽгать зоналарын планлаштыру проектларында кабул 

ителгҽн карарлар исҽпкҽ алына.  

Шулай ук, сҽнҽгать билгелҽнешендҽге предприятиелҽрне, биналарны 

һҽм корылмаларны проектлаганда, су белҽн тҽэмин итҥне, ташландык 

суларны агызуны оештыру, җитештерҥ-кҿнкҥреш һҽм яңгыр сулары 

агынтыларын чистарту, чистартылган суларны кабат куллану, җитештерҥ 

һҽм куллану калдыклары белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽ иң яхшы уңайлы 

технологиялҽрне куллану тҽкъдим ителҽ. 

 

Ҿске су агынтысын оештыру  

Планлаштырыла торган территорияне тҿзеклҽндерҥ, аның гомуми һҽм 

санитар шартларын яхшырту максатларында, проект тарафыннан ҿслек 

агымын оештыру һҽм водостоклар челтҽрен урнаштыру кҥздҽ тотыла. 
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Беренче чиратта, проект белҽн яңгыр канализациялҽре челтҽренең ачык 

челтҽре тҽкъдим ителҽ. Ул катлаулы һҽм кыйммҽтле корылмалар талҽп итми 

торган гади система булып тора. 

Авыл җирлегенең бҿтен территориясе, ачык лотоклар (кюветлар) 

буенча юлның ике ягында – торак пунктларда башкарыла. 

Канаулар һҽм кюветлар кисешҥнең тҿре һҽм кҥлҽме гидравлик исҽп-

хисап нигезендҽ билгелҽнҽ. Аларның тирҽнлеге 1,2 м дан артмаска тиеш. 

Кюветларның тизлеге 1: 1.5 кюветлар буенча озайтылган уклоннар 0,003 

(0.3%) ким булмаска тиеш. 

Салуның тҿгҽл тирҽнлеген, су бҥлҥ лотокларының озынлыгын һҽм 

урнашу урынын юлларны проектлаганда аерым эшче проект итеп билгелҽргҽ 

кирҽк. 

Юл аша кюветтан водостокларны тимер-бетон торбалар һҽм лотоклар 

буенча калдырырга. Аларның диаметры, озынлыгы, уклон билгелҽргҽ 

стадиясендҽ эш проекты. 

Су бассейнын саклауга һҽм су сыйфатына карата талҽплҽрнең артуын 

исҽпкҽ алып, торак пунктлар территориясеннҽн пычранган ҿслек суларын 

чыгаруны чистарту корылмалары аша, тиешле чистартылганнан соң, су 

алгычларына ташларга киңҽш ителҽ. 

Исҽп-хисап чорына, территорияне тҿзеклҽндерҥне арттыру белҽн бергҽ, 

проект белҽн ябык типтагы су челтҽре тҽкъдим ителҽ. Ул иң камил һҽм 

барлык территориялҽрне тҿзеклҽндерҥ талҽплҽренҽ җавап бирҽ. Су ҥткҽргеч 

торбалар – коллекторларның җир асты челтҽреннҽн тора, ҿстҽмҽ суларны 

яңгыр кабул итҥ коелары һҽм җыелган суларны су челтҽренҽ җибҽрҥ белҽн 

бергҽ. 

Яңгыр канализациясе челтҽре (ябык типтагы) юллар, тҥбҽлҽр һҽм 

мҽйданнар территориясеннҽн атмосфера суларын бҥлеп бирҥ ҿчен 

билгелҽнгҽн. 

Торак пунктларның территориялҽрендҽ урнашкан аеруча пычранган 

участоклардан ҿске агымнары локаль чистарту корылмаларында 

чистартылырга тиеш. Чистарту корылмаларына ҿслек агынтысының аеруча 

пычранган ҿлеше бирелергҽ тиеш, ул яңгыр яуган чорда барлыкка килҽ, кар 

катламы эрегҽн һҽм юл катламнарын юу вакытында барлыкка килҽ. 

Яңгырның иң интенсив ҿлешенҽ һҽм иң кҥп аккан суларга бҽйле 

чыгымнар сулыкка чистартылмыйча гына агызыла. 

Чистарту корылмалары алдында аккумуляциялҽҥ савытын проектларга 

кирҽк. Шартлы рҽвештҽ чиста яңгыр сулары су линиясе буенча чистартылган 

агынтылар белҽн бергҽ, техник шартлар нигезендҽ, су алгычларына ташлана. 

Аккумуляциялҽнгҽн яңгыр суын 1-2 тҽҥлек дҽвамында тоталар. Шул ук 

вакытта ҥлчҽнгҽн матдҽлҽр һҽм ХПК микъдары 80-90% ка кими. 

Яктыртылган суның озынлыгы 1-2 тҽҥлек эчендҽ кабул ителҽ. 

Аннан тыш территориялҽрдҽн (сҽнҽгать предприятиелҽре, склад 

хуҗалыклары, хуҗалыклар һ.б.), шулай ук селитеб территориялҽрендҽ 

урнашкан аеруча пычранган участоклардан (бензин заправкасы станциялҽре, 

автомашиналар кую урыннары, эре автобус станциялҽре һ. б.), җирле яки 
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куак чистарту корылмаларында аларны сулыкларга яки яңгыр канализациясе 

челтҽренҽ агызыр алдыннан чистартылырга тиеш. 

Яңгыр канализациясе коллекторлары буенча чистарту корылмаларына 

шартлы рҽвештҽ Чиста су килҽ ала, аларны бистҽдҽге яңгыр канализациясе 

челтҽренҽ ташларга рҿхсҽт ителҽ: 

шартлы-чиста су җитештерҥ; 

конденсатор-чистарту талҽп итми торган җитештерҥ аппаратурасын 

суыту ҿчен; 

грунт (дренаж) сулары; 

су нче мойки машиналар соң, аларны чистарту локаль чистарту 

корылмаларында. 

Бу суларның составы «ҿслек суларын агынты сулар белҽн пычранудан 

саклау кагыйдҽлҽре» талҽплҽренҽ туры килергҽ һҽм аларны чыгару дҽҥлҽт 

санитар кҥзҽтчелеге органнары тарафыннан расланырга тиеш. 

Бер һҽм ике катлы тҿзелеш белҽн тҿзелгҽн территориялҽрдҽн яңгыр 

суларын агызу ачык су кертҥ җайланмаларын (урам лотоклары, юл 

кюветлары, су бҥлҥ канавалары) куллану юлы белҽн, урамнар, юллар, юллар 

һҽм тротуарлар белҽн кисешкҽн урында кҥперлҽр яки торбалар урнаштыру 

белҽн проектлана. Лотокларның алга таба тайпылышы 0,003 дҽн дҽ ким 

булырга тиеш тҥгел. 

Яңгыр кабул итҥ коелары юлларның озакка сузылган участокларында, 

юл чатларында һҽм ҿске сулар кушылдыгы ягыннан җҽяҥлелҽр кичҥендҽ, 

юлларның пилообразлы профиле буенча тҥбҽнҽйтелгҽн урыннарда, тҥбҽнҽю 

урыннарында, ишегалды һҽм парк территориялҽрендҽ куела. Тҿп коллектор 

белҽн яңгыр каршылыклары тоташтырыла. 

Су бҥлҥ коллекторының диаметры эш проекты стадиясендҽ исҽп-хисап 

белҽн билгелҽнергҽ тиеш. 

Су асты коллекторларына нигез салуның нормаль тирҽнлеге 2-3 м, 

чикле 5-6 м.. 

Яңгыр суларын алдан чистартылганнан соң ташлау су белҽн тҽэмин итҥ 

чыганакларын санитар саклау зонасыннан читтҽ урнашкан су кабул итҥ 

җайланмаларына башкарылырга тиеш. 

Су агымы ябык челтҽре борт ташлары белҽн ҽйлҽндереп алынган 

юллар буенча тҿзелеш зонасында, һҽм зур булмаган уклонлы 

территориялҽрдҽ - 0,004 тҽн дҽ ким булмаган урыннарда, мҽйданнарда, ачык 

типтагы су ҥткҽргечне куллану уңайлырак булмаган җҽмҽгать биналары 

урнашкан урыннарда кҥздҽ тотыла. 

Су объектларына агызыла торган юынты суларны чистарту дҽрҽҗҽсе 

"ҿслекле суларны агынты сулар белҽн пычранудан саклау 

кагыйдҽлҽре"талҽплҽренҽ җавап бирергҽ тиеш. Техник максатларда 

ҽйлҽнештҽге су белҽн тҽэмин итҥ ҿчен шартлы рҽвештҽ чиста яңгыр суларын 

куллану, явым-тҿшемнҽрне ашламалар һҽм башка максатларда куллану 

мҿмкинлеген ачыкларга кирҽк. 

Чистарту корылмаларының тибы һҽм су бҥлҥ системаларының 

схемалары эш проектлары стадиясендҽ эшлҽнергҽ тиеш. 
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Биналар, корылмалар, асфальт юллар һҽм тротуарлар салганда, спорт 

мҽйданчыклары, ял зоналары тҿзегҽндҽ, ҿске суларны фильтрациялҽҥ кҥлҽме 

кимиячҽк һҽм территориялҽрдҽн бҥлеп бирелҽ торган су кҥлҽме артачак.  

Ҿслек суларын бҥлеп бирҥ буенча барлык чараларны да катгый ҥткҽрҥ 

зарурилыгы булып тора.  

Алга таба, ҿслек агынтысын бҥлеп бирҥ чараларының һҽрберсе, 

территорияне инженер-геологик һҽм гидрологик ҿйрҽнҥне исҽпкҽ алып, 

мҿстҽкыйль проект рҽвешендҽ, проект карарлары вариантларының техник-

икътисадый чагыштырмаларын исҽпкҽ алып, эшлҽнергҽ тиеш. 

Авыл җирлеген тулысынча тҿзеклҽндерҥ ҿчен коммуналь-кҿнкҥреш 

һҽм ҿске агымнарны су белҽн тҽэмин итҥ схемасы проектын эшлҽҥ тҽкъдим 

ителҽ. 

Су бҥлҥ схемасы су бҥлҥ системасы буенча кабул ителгҽн карарлар 

нигезендҽ эшлҽнҽ һҽм аларны сулыкка кабул итҥ, транспортлау, чистарту һҽм 

чыгару ҿчен инженерлык корылмалары комплексын сайлап алу һҽм 

урнаштыру буенча конкрет техник һҽм икътисади нигезлҽнгҽн карар булып 

тора. 
 

3.8.3. Территорияне санитар чистарту. 

ТКОның исҽп-хисап талҽплҽре 

Елына 1 кешегҽ калдыклар җыю нормалары Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының «Каты коммуналь калдыклар җыелу 

нормативларын раслау турында» 2016 елның 12 декабрендҽге 922 номерлы 

карары нигезендҽ кабул ителҽ: 

- каты коммуналь калдыклар - елына 10,27 т-шҽхси торак 

йортлар, 0,205 т – кҥпфатирлы йортлар; 

- зур габаритлы калдыклар-елына 10,079 т-шҽхси торак йортлар, 

0,071 т – кҥп фатирлы йортлар. 

Авыл җирлеге территориясендҽ яшҽҥче торак секторның гомуми 

кҥлҽме исҽп-хисап чорына 3.8.3.1 таблицасында китерелгҽн 

Таблица 3.8.3.1 

Атамасы 

Каты коммуналь калдыклар кҥлҽме, т/ел 

Хҽзерге хҽле  Беренче чират Исҽплҽҥ вакыты 
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Атамасы 
Каты коммуналь калдыклар кҥлҽме, т/ел 

Хҽзерге хҽле  Беренче чират Исҽплҽҥ вакыты 
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Махсус техника берҽмлеклҽре саны (ҽ атап ҽйткҽндҽ Транспорт һҽм 

чҥп җыючы) региональ оператор һҽм территорияне санитар чистарту 

схемасы белҽн билгелҽнҽ.  

Контейнерлар саны коммуналь калдыкларның уртача тҽҥлеклек 

җыелуын, аларны чыгару чорын (тҽҥлеклек) һҽм контейнерның 

сыйдырышлылыгын (1,1 м
3
) исҽпкҽ алып исҽплҽнҽ («территорияне санитар 

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

Контейнерларның исҽп-хисап саны 3.8.3.2 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 

Таблица 3.8.3.2 

Атамасы 
Контейнерлар, шт саны 

Беренче чират Исҽплҽҥ вакыты 

Каратун тимер юл 

станциясе бистэсендҽ 
15 18 

Каратун ашлык кабул 

итҥ пункты бистҽсе 
6 6 

Морзалар авылы 9 12 

Свияжский бистҽсе 9 9 

Авыл җирлеге буенча 

нҽтиҗҽ 
39 45 

 

Шулай итеп, Каратун авыл җирлеге территориясендҽ ТКО ҿчен 

контейнерлар саны беренче чиратта 39 данҽ һҽм 45 шт тҽшкил итҽргҽ тиеш. 

Шул ук вакытта контейнерларның 50%ы сортларга аерырга тиешле ТКО 

калдыклары ҿчен (икенчел чимал) кулланырга тҽкъдим ителҽ.  Куркыныч ГК 

(яктырту җайланмалары, терекҿмешле батарея һҽм аккумуляторлар булган 

электр лампалары (автомобильлҽреннҽн тыш), куллану ҥзлеклҽрен югалткан 

терекҿмешле градусниклар) вандалга каршы башкаруда (кызгылт сары 

тҿстҽге) аларны зарарлау һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыян китерҥне 

булдырмый торган махсус билгелҽнгҽн контейнерларга (кызгылт сары тҿстҽ) 

салынырга тиеш.  

Шулай ук «Татарстан Республикасы территориясендҽ каты коммуналь 

калдыкларны җыю (шул исҽптҽн аларны аерым җыю) тҽртибен раслау 

турында» Министрлар Кабинетының 2017 елның 25 мартындагы 181 
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номерлы карары нигезендҽ куркыныч калдыкларны җыю региональ оператор 

оештырган мобиль кабул итҥ пунктларын кулланып гамҽлгҽ ашырыла.  

Контейнер мҽйданчыкларын урнаштыру урыннары, торак 

территориялҽрдҽ ККК җыю, вакытлыча саклау буенча тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ 

алып, территорияне санитар чистарту схемасы белҽн тҿгҽллҽштерелҽ 

(«территорияне санитар чистарту һҽм торак урыннарны җыештыру» 

белешмҽсе (Мҽскҽҥ, 1990 ел). 

Проект тҽкъдиме 

Яңа җир кишҽрлеклҽре бҥлеп бирҥ, торак биналарны тҿзеклҽндерҥ 

дҽрҽҗҽсен яхшырту, шулай ук халыкның санитар-гигиеник тормыш 

шартларын яхшырту һҽм авыл җирлеге территориясенең экологик иминлеген 

яхшырту максатыннан тҥбҽндҽге чаралар кҥздҽ тотыла: 

Беренче чиратта-исҽп-хисап чорына 

 авыл җирлеге территориясен планлы-даими санитар чистарту; 

 каты кҿнкҥреш калдыкларын аерым (дуаль) җыюны оештыру; 

 каты ҿслекле махсус мҽйданчыклар оештыру, су ҥткҽрҽ торган 

контейнерлар урнаштыру ҿчен каты ҿслекле; 

 каты ҿслекле һҽм зур габаритлы калдыкларны җыю һҽм саклау ҿчен 

калдыклар җимерелҥгҽ комачаулаучы Киртҽле махсус мҽйданчыклар 

оештыру; 

  барлыкка килгҽн каты коммуналь калдыкларны чҥп-чар тҿяҥ 

станциясе (Апас каты кҿнкҥреш калдыклары полигоны) аша Кҥмҥ һҽм 

утильлҽштерҥ Югары Ослан муниципаль районында гына (калдыклар белҽн 

эш итҥ ҿлкҽсендҽ территориаль схема нигезендҽ, шул исҽптҽн каты 

коммуналь калдыклар белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽ Татарстан Республикасы (утв). 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 26 

сентябрендҽге 683 номерлы карары); 

 кҿнкҥреш шартларында кулланыла торган энергия саклаучы 

лампаларны кабул итҥ буенча кабул итҥ пункты оештырырга һҽм аларны 

токсиклыкның югары класслы калдыкларны утильлҽштерҥ урыннарына 

чыгаруны оештырырга; 

 пыяла савытлар, пыялалар, макулатура, металл банкалар, металл 

ватыклары, пластик һҽм пластик шешҽлҽр, мамык-кҽгазь ботаклары, 

автомобиль шиналары кабул итҥ пункты оештырырга; 

 урам сметасын изоляциялҽҥ катламы буларак файдалану ҿчен генҽ 

полигонга бетерҥ. 

Авыл җирлеге территориясендҽ кошчылык фермасы (3000 баш 

ҥрдҽккҽ) урнашу сҽбҽпле, терлекчелек калдыкларын утильлҽштерҥ 

мҽсьҽлҽсен хҽл итҥ ҿлешендҽ, генераль план нигезендҽ ике вариант тҽкъдим 

ителҽ.: 

1. Ябык типтагы саклагычларны компостлаштыру (файдалану 

(лагун) һҽм пометны басуларга ашлама сыйфатында чыгару (терлекчелек 

калдыкларын зарарсызландыру, дегельминтациялҽҥ, дегельминтациялҽҥ 

чараларыннан соң). Лагуннарны ферма балансында булган җирлҽрдҽ 

урнаштырырга киңҽш ителҽ.  
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тизҽк тупланган вакытлы урыннар табигать саклау һҽм санитар-

эпидемиологик законнар талҽплҽренҽ туры китереп җиһазландырылырга 

тиеш. 

2. тизҽк (пиролиз, Биогаз) эшкҽртҥ җайланмаларын куллану. 

 

3.8.4. Җылылык белҽн тҽэмин итү 

Проект карары 

Барлык җылылык чыганаклары, шул исҽптҽн индивидуаль йортларны 

җылыту ҿчен тҿп ягулык тҿре белҽн табигый газ каралган.  

Усадьбаны торак, Иҗтимагый-коммуналь һҽм административ-

эшлекле тҿзелешне җылылык белҽн тҽэмин итҥ ҿчен тҥбҽндҽге торак 

пунктларда блок-модульле котельныйлар (БМК) тҿзҥ тҽкъдим ителҽ. 3.8.4.1): 

Таблица 3.8.4.1 

Шулай итеп, авыл җирлеге территориясендҽ, административ-эшлекле 

тҿзелешне җылыту ҿчен, беренче чиратта, 2 блок-модульле котельный (БМК) 

тҿзҥ тҽкъдим ителҽ. 

Утар тҿзҥне җылылык белҽн тҽэмин итҥ бер контурлы яки ике 

контурлы җылылык генераторларыннан башкарырга тҽкъдим ителҽ. 

Проект тарафыннан искергҽн һҽм нҽтиҗҽсез технологиялҽрне 

кулланудан баш тартуга, иң яхшы технологиялҽр принципларына кҥчҥ һҽм 

заманча инновацион технологиялҽр кертҥгҽ юнҽлдерелгҽн оештыру чаралары 

тҽкъдим ителҽ. 

 

3.8.5. Газ белҽн тҽэмин итү 

Газ исҽплҽҥ чыгымнары 

Планлаштырылган карарлар нигезендҽ халыкны (хуҗалык – кҿнкҥреш 

һҽм коммуналь ихтыяҗларны) газ белҽн тҽэмин итҥне кҥздҽ тотарга кирҽк. 

Халыкның хуҗалык-кҿнкҥреш һҽм коммуналь-кҿнкҥреш 

ихтыяҗларына газ чыгымнары, газ җылылыгы 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3 

булганда, газ куллануның эрелҽнгҽн кҥрсҽткечлҽре буенча билгелҽнгҽн.): 

– кайнар су белҽн тҽэмин иткҽндҽ, газ су җылыткычларыннан-300 

м3/елга; 

- кайнар су белҽн тҽэмин итҥнең барлык тҿрлҽре булмаганда-елына 180 

м3 (авыл җирлегендҽ 220). 

М3/с га газның максималь исҽп-хисап чыгымы, 0°С һҽм газ басымы 0,1 

МП булганда (760 мм).ст.) хуҗалык-кҿнкҥреш һҽм җитештерҥ 

Торак пункт 

исеме 
Объектның атамасы Беренче чират Исҽплҽҥ вакыты 

Каратун ст. т.п. 

50 урынга исҽплҽнгҽн 

балалар бакчасы ҿчен 

БМК 

+  

Проектлана торган 

иҗтимагый ҥзҽк ҿчен 

БМК 

+  

Нибары: 2  
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ихтыяҗларына еллык чыгым ҿлешен тҥбҽндҽге формула буенча билгелҽргҽ 

кирҽк::  

Вhmax= Ву*Кhmax  ; 

биредҽ: Кhmax-сҽгать максимумы коэффициенты (табл.2,3,4 авыл 

җирлеге 42-101-2003 еллар)  

- Республикада газның еллык чыгымы, м3/ел  

Җитештерҥ булмаган характердагы кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ 

предприятиелҽре ихтыяҗлары ҿчен газ чыгымы торак йортларга газ 

чыгымының 5% кҥлҽмендҽ кабул ителгҽн. 

Беренче чиратта (2020 ел) һҽм исҽп-хисап чорына (2035 ел) халыкның 

коммуналь-кҿнкҥреш ихтыяҗларына газга ихтыяҗы 3.8.5.1 таблицасында 

кҥрсҽтелгҽн 

Таблица 3.8.5.1 

Авыл җирлеге халкының коммуналь-көнкүреш ихтыяҗлары өчен газга 

ихтыяҗы 

№ 

т/б 

Авыл җирлеклҽре  

исемнҽре 

Еллык газ чыгымы, мең нм3/елга 

Башлангыч ел 
I-нче чират 

(2020 ел) 

Исҽп-хисап 

вакыты (2035 

ел) 

 
Каратун авыл җирлеге, 

шул исҽптҽн: 596,2 614,68 666,82 

1 
Каратун тимер юл 

станциясе бистҽсе 254,76 253,66 253,66 

2 
Каратун ашлык кабул итҥ 

пункты бистҽсе 95,26 96,14 96,14 

3 Морзалар авылы 118,8 136,4 176 

4 Свияжский бистҽсе 127,38 128,48 141,02 

 

Гамҽлдҽ булган һҽм проектлана торган сҽнҽгать предприятиелҽренҽ газ 

кирҽклеген предприятиелҽр проектлары нигезендҽ билгелҽргҽ кирҽк. 

Проект карары 

Проект тарафыннан барлык газлаштырылган объектларны газ белҽн 

тҽэмин итҥ мҿмкинлеген бирҽ торган гамҽлдҽге газҥткҽргечлҽр системасын 

максималь рҽвештҽ куллану кҥздҽ тотыла. 

РФ Дҽҥлҽт техник кҥзҽтчелегенең «газ бҥлҥ һҽм газ куллану 

системалары иминлеге кагыйдҽлҽре» талҽплҽре нигезендҽ, 2003 елда корыч 

газҥткҽргечлҽр ҿчен техник диагностика файдалануга тапшырылганнан соң 

40 ел ҥткҽннҽн соң ҥткҽрелергҽ тиеш. 

Газ ҥткҽргечлҽрнең техник торышы һҽм аларны алга таба 

эксплуатациялҽҥ ресурсын билгелҽҥ буенча мҽгълҥматлар булмау сҽбҽпле, 

техник карарларда гамҽлдҽге газҥткҽргечлҽрне максималь рҽвештҽ саклау 

һҽм куллану кҥздҽ тотыла. 

Торак-коммуналь секторны газ белҽн тҽэмин итҥ ГРП яки ШРП да 

тҥбҽн басымлы газҥткҽргечлҽр системасыннан кҥздҽ тотыла. 

Каратун авыл җирлегенең торак пунктларында яңа торак тҿзелеше ҿчен 

территориялҽр бҥлеп бирелгҽнгҽ, проект тарафыннан тҽкъдим ителҽ: 

Беренче чиратта (2025 елга кадҽр) 
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Каратун ст. т.п.: 

−  гамҽлдҽгелҽргҽ ҿстҽмҽ рҽвештҽ яңа ГРП тҿзҥ; 

− гамҽлдҽге ГРПЛАРДАН проектлаштырыла торган ГРПЛАРГА 

кадҽр уртача басымлы газҥткҽргечлҽр сузу; 

− проектлаштырыла торган ГРПЛАРДАН кулланучыга кадҽр тҥбҽн 

һҽм урта басымлы газҥткҽргечлҽр сузу; 

Каратун АКП б.: 

− гамҽлдҽге ГРПШЛАРДАН кулланучыга кадҽр тҥбҽн басымлы 

газҥткҽргечлҽрне сузу; 

Морзалар авылы: 

−  гамҽлдҽгелҽргҽ ҿстҽмҽ рҽвештҽ яңа ГРП тҿзҥ; 

− проектлаштырыла торган ГРПГА кадҽр урта басымлы 

газҥткҽргечлҽр сузу; 

− проектлана торган ГРПТАН кулланучыга кадҽр тҥбҽн басымлы 

газҥткҽргечлҽр сузу; 

Свияжск п.: 

−  гамҽлдҽгелҽргҽ ҿстҽмҽ рҽвештҽ яңа ГРП тҿзҥ; 

− гамҽлдҽге ГРПЛАРДАН проектлана торган ГРПга кадҽр уртача 

басымлы газҥткҽргечлҽр сузу; 

− проектлана торган ГРПТАН кулланучыга кадҽр тҥбҽн басымлы 

газҥткҽргечлҽр сузу; 

 

Исҽп-хисап вакыты (2040 елга кадҽр) 

Каратун ст. т.п.: 

− гамҽлдҽге ГРПТАН кулланучыга кадҽр тҥбҽн басымлы 

газҥткҽргечлҽрне сузу; 

Морзалар авылы: 

−  гамҽлдҽгелҽргҽ ҿстҽмҽ рҽвештҽ яңа ГРП тҿзҥ; 

− проектлаштырыла торган ГРПГА кадҽр урта басымлы 

газҥткҽргечлҽр сузу; 

проектлана торган ГРПТАН кулланучыга кадҽр тҥбҽн басымлы 

газҥткҽргечлҽр сузу. 

Проект тарафыннан искергҽн һҽм нҽтиҗҽсез технологиялҽрне 

кулланудан баш тартуга, иң яхшы технологиялҽр принципларына кҥчҥ һҽм 

заманча инновацион технологиялҽр кертҥгҽ юнҽлдерелгҽн оештыру чаралары 

тҽкъдим ителҽ. 

 

3.8.6. Электр белҽн тҽэмин итү 

Электр йҿклҽнмҽлҽрен исҽплҽҥ 

Каратун авыл җирлегенең коммуналь-кҿнкҥреш секторын 

планлаштыру проекты буенча электр нагрузкалары ике срокка билгелҽнгҽн: 

– беренче чират-2020 ел.; 

- исҽп-хисап вакыты-2035 ел. 

Хуҗалык-кҿнкҥреш һҽм коммуналь ихтыяҗлар ҿчен электр 

йҿклҽмҽлҽрен исҽплҽҥ бер кешегҽ электр куллануның эрелҽнгҽн нормалары 
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буенча, 34.20.185-94 РД нигезендҽ башкарылган. 1999) "шҽһҽр электр 

челтҽрлҽрен проектлау буенча Инструкция". 

Коммуналь-кҿнкҥреш секторының еллык электр куллану 34.20.185-94, 

табл нигезендҽ исҽплҽнҽ.2.4.4. "Коммуналь-кҿнкҥреш кулланучыларының 

электр энергиясе чыгымының һҽм электр йҿклҽнешен максимум куллану 

сҽгатьлҽренең еллык санының эрелҽнгҽн кҥрсҽткечлҽре".  

Китерелгҽн зурайтылган кҥрсҽткечлҽр торак һҽм иҗтимагый биналар, 

коммуналь-кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ предприятиелҽре, транспорт хезмҽте 

кҥрсҽтҥ объектлары, тышкы яктылык белҽн электр куллануны кҥздҽ тота. Бу 

мҽгълҥматлар торак биналарда кондиционирлау, электр белҽн җылыту һҽм 

электр белҽн җылытуны куллануны исҽпкҽ алмый.  

Коммуналь-кҿнкҥреш секторының исҽп-хисап куҽте 34.20.185-94, табл 

нигезендҽ исҽплҽнгҽн.2.4.3. "Чагыштырмача исҽп-хисап коммуналь-

кҿнкҥреш йҿклҽнешенең эрелҽнгҽн кҥрсҽткечлҽре". Электр энергиясенең 

чагыштырма куҽте-0,492 кВт/кеше ("кече" шҽһҽрлҽр категориясе, табигый 

газдагы плитҽлҽр белҽн). Таблицада китерелгҽн кҥрсҽткечлҽр йҿклҽнешне 

исҽпкҽ ала: торак һҽм иҗтимагый биналар (административ, уку, фҽнни, 

дҽвалау, сҽҥдҽ, тамаша, спорт), Коммуналь предприятиелҽр, транспорт 

хезмҽте кҥрсҽтҥ объектлары (гаражлар һҽм автомобильлҽрне саклау ҿчен 

ачык мҽйданчыклар), тышкы яктырту. Шулай ук таблицада тҿрле вак-тҿяк 

кулланучылар, кагыйдҽ буларак, поселок бҥлҥ челтҽрлҽре буенча туклана. 

Предприятиелҽрнең электр йҿклҽнешен исҽплҽҥ ҽлеге 

предприятиелҽрнең электр белҽн тҽэмин итҥ проектлары буенча яки тиешле 

аналоглар буенча башкарылырга тиеш. 

Таблица 3.8.6.1 

КБС һҽм вак сҽнҽгать предприятиелҽре егҽрлеклҽрен еллык электр 

куллану, мең кВт.сҽг./ел 

Торак пунктлар 

Еллык электр куллану, мең кВт.сҽг./ел 

Башлангыч ел 
2020 елның беренче 

чираты. 

Исҽп-хисап вакыты 

2035 ел. 

Каратун авыл җирлеге 6441,44 6633,74 7178,84 

Каратун тимер юл 

станциясе бистэсендҽ 
2871,84 2859,44 2859,44 

Каратун ашлык кабул 

итҥ пункты бистҽсе 
995,90 1005,10 1005,10 

Морзалар авылы 1242,00 1426,00 1840,00 

Свияжский бистҽсе 1331,70 1343,20 1474,30 

 

Таблица 3.8.6.2 

КБС һҽм вак сҽнҽгать предприятиелҽренең исҽп-хисап егҽрлеге, кВт 

Торак пунктлар 

Исҽп-хисап егҽрлеге, кВт 

Башлангыч ел 
2020 елның беренче 

чираты. 

Исҽп-хисап вакыты 

2035 ел. 

Каратун авыл җирлеге 1440,05 1483,21 1605,50 

Каратун тимер юл 

станциясе бистэсендҽ 
639,22 636,46 636,46 

Каратун ашлык кабул 

итҥ пункты бистҽсе 
223,43 225,49 225,49 
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Торак пунктлар 

Исҽп-хисап егҽрлеге, кВт 

Башлангыч ел 
2020 елның беренче 

чираты. 

Исҽп-хисап вакыты 

2035 ел. 

Морзалар авылы 278,64 319,92 412,80 

Свияжский бистҽсе 298,76 301,34 330,76 

 

Таблица 3.8.6.3 

КБС һҽм вак сҽнҽгать предприятиелҽренең трансформатор егҽрлеге, 

кВА 

Торак пунктлар 

Трансформатор егҽрлеге, кВА 

Башлангыч ел 
2020 елның беренче 

чираты. 

Исҽп-хисап вакыты 

2035 ел. 

Каратун авыл җирлеге 1531,97 1577,89 1707,98 

Каратун тимер юл 

станциясе бистэсендҽ 
680,02 677,08 677,08 

Каратун ашлык кабул 

итҥ пункты бистҽсе 
237,69 239,89 239,89 

Морзалар авылы 296,43 340,34 439,15 

Свияжский бистҽсе 317,83 320,58 351,87 

 

Коммуналь-кҿнкҥреш секторының электр куллану, егҽрлеге һҽм 

трансформатор егҽрлеге кҥрсҽткечлҽре (I чират һҽм исҽп-хисап вакыты), 

шулай ук, беренче чиратта, исҽп-хисап чорына электр куллануның 

сизелерлек артуы, халыкның аз гына артуын исҽпкҽ алып, 3.8.6.4 

таблицасында китерелгҽн 

Таблица 3.8.6.4 

Атамасы 
Башлангыч 

ел  

2020 елның 

беренче 

чираты. 

Исҽп-хисап 

срогы 2035 

ел. 

2035 елга ҥсеш. 

баштагы ел 

1. Еллык электр мең 

кВт*сҽгать/сҽг 
6441,44 6633,74 7178,84 737,40 

2.Исҽп-хисап егҽрлеге, 

кВт 
1440,05 1483,21 1605,50 165,46 

3.Трансформатор 

егҽрлеге, кВА 
1531,97 1577,89 1707,98 176,02 

 

Проект карары 

Исҽп-хисапка таянып, без авыл җирлегеннҽн электр куллануны 

арттырабыз. Шул ук вакытта җирлекнең электр белҽн тҽэмин итҥ схемасын 

куллану мҿмкинлеге дҽ бар.  

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ кирҽкле торак тҿзелеше иске 

торак йортларны сҥтҥ, шулай ук Каратун, Каратун ХПП п., Морзалар авылы 

һҽм Свияжский бистҽсе торак пунктлары эчендҽге буш территориялҽрдҽ 

йортлар тҿзҥ хисабына башкарылачак. 

Каратун авыл җирлегенең торак пунктларында яңа тҿзелеш 

планлаштырыла, проект белҽн тҽкъдим ителҽ: 

Хисап чорына(2040 ел) тҽкъдим ителҽ: 
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- Каратун ст. т. п. торак мҽйданнарын электр энергиясе белҽн тҽэмин 

итҥ ҿчен гамҽлдҽге трансформатор подстанциялҽреннҽн 0,4 кВ электр 

тапшыру линиялҽрен сузу тҽкъдим ителҽ; 

- Морзалар авылында торак мҽйданчыкларын электр энергиясе белҽн 

тҽэмин итҥ ҿчен гамҽлдҽге трансформатор подстанциялҽреннҽн 0,4 кВ электр 

тапшыру линиялҽрен сузу тҽкъдим ителҽ; 

- Зҿя бистҽсен электр энергиясе белҽн тҽэмин итҥ ҿчен гамҽлдҽге 

трансформатор подстанциялҽреннҽн 0,4 кВ электр тапшыру линиялҽрен сузу 

тҽкъдим ителҽ; 

- Каратун ХПП п.торак мҽйданнарын электр энергиясе белҽн тҽэмин 

итҥ ҿчен гамҽлдҽге трансформатор подстанциялҽреннҽн 0,4 кВ электр 

тапшыру линиялҽрен сузу тҽкъдим ителҽ. 

Трансформатор подстанциялҽренең тҿгҽл саны, урнашу урыны, шулай 

ук линиянең 10 кВ трассировкасы торак мҽйданчыкларын планлаштыру 

проектын эшлҽгҽннҽн соң ачыкланачак. 

Заманча талҽплҽр нигезендҽ электр челтҽрлҽренҽ карата киңҽш ителҽ: 

1. ВЛны тиз гамҽлдҽ булган саклау белҽн тҽэмин итҥ; 

2. Подстанциялҽрне телемеханизациялҽҥ; 

3. Торак пунктларның бҥлҥ челтҽрендҽ электр энергиясен исҽпкҽ 

алуның автоматлаштырылган системаларын монтажлау; 

4. Энергия саклау технологиялҽрен куллану һҽм реактив егҽрлекне 

компенсациялҽҥ. 

Заманча талҽплҽр нигезендҽ электр челтҽрлҽренҽ карата киңҽш ителҽ: 

5. ВЛны тиз гамҽлдҽ булган саклау белҽн тҽэмин итҥ; 

6. Подстанциялҽрне телемеханизациялҽҥ; 

7. Торак пунктларның бҥлҥ челтҽрендҽ электр энергиясен исҽпкҽ 

алуның автоматлаштырылган системаларын монтажлау; 

8. Энергия саклау технологиялҽрен куллану һҽм реактив егҽрлекне 

компенсациялҽҥ. 

 

3.8.7. Эз токлы челтҽрлҽр 

Телефонлаштыру  

Гомуми файдаланудагы телефон челтҽрен ҥстерҥ ҽлеге элемтҽ тҿренҽ 

булган заявкаларны канҽгатьлҽндерҥнең 100% шартыннан алып барылырга 

тиеш 

Телефонны АТС территориясендҽ гамҽлдҽ булган атслардан гамҽлгҽ 

ашыру планлаштырыла. Телефон элемтҽсен ҥстерҥ заманча цифрлы 

җиһазлар базасында булган телефон челтҽрен реконструкциялҽҥгҽ һҽм 

киңҽйтҥгҽ юнҽлдерелҽчҽк.  

Проект белҽн тҽкъдим ителҽ: 

- заманча цифрлы технологиялҽр кулланып АТСларны 

модернизациялҽҥ.  АТС аналог җиһазларын оптик-җепселле линия 

корылмаларыннан файдаланып цифрлы станциягҽ кҥчерҥ; 

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

ҥстерҥ. 
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- линияле элемтҽ корылмалары тҿзҥ; 

- элемтҽ чаралары ҿлкҽсендҽ иң яңа технологик казанышларны гамҽлгҽ 

кертҥ, шул исҽптҽн спутник элемтҽсе һҽм цифрлы телерадиотапшырулар. 

Торак һҽм иҗтимагый тҿзелеш объектларына кадҽр кабель телефон 

канализациясе тҿзҥне «Таттелеком»ААҖ кҿче белҽн тормышка ашырырга 

тҽкъдим ителҽ. Кабель канализациясен тҿзҥ карала берсе асбоцемент 

торбалар белҽн урнаштыру карау җайланмалары. 

Муниципаль берҽмлектҽ колачлау зонасын киңҽйтҥ ҿчен GSM 

стандартының ҿстҽмҽ база станциялҽрен урнаштыру тҽкъдим ителҽ. 

авыл җирлегенең торак районы ҿчен гаилҽ коэффициенты -3,5 кеше. 

Кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ предприятиелҽре ихтыяҗлары ҿчен исҽп-

хисаплылык коэффициенты 1,25 тҽшкил итҽ. 

Яңа тҿзелҽ торган территориядҽ телефон йҿклҽнешен бҥлҥ 3.8.7.1 

таблицасында китерелгҽн. 

Таблица 3.8.7.1 
 телефоннар саны  

Проектлана торган торак тҿзелешенҽ 

телефон йҿклҽнеше 
1272 

Телефон кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ 

предприятиелҽренҽ йҿклҽнеш 
318 

Телефоннарның гомуми саны 1590 

 

Радиофикация  

Авыл җирлеген радиофикациялҽҥ ҿчен, радиосигнал бирҥне һҽм 

гамҽлдҽге һҽм проектлана торган торак һҽм социаль-мҽдҽни кҿнкҥреш 

объектларын тоташтырып, агынты радиолиния буенча бҥлҥ фидерлары 

тҿзҥне тҽэмин итҽ торган радиоузел тҿзелешен карарга кирҽк.  

Телевидение  

Телетапшырулар ҥсеше перспективасы-Россия Федерациясендҽ 

телерадиотапшырулар ҥсеше концепциясе нигезендҽ цифрлы 

телерадиотапшыруларга аналоглы сигналдан кҥчҥ. 

Татарстан Республикасында цифрлы эфир-кабель телевидениесенең 

региональ челтҽре булдырылды. Транспорт челтҽре сыйфатында 

«ВолгаТелеком»ААҖнең зона җепсел-оптика челтҽре кулланыла. 

Цифрлы телевидение челтҽре тапшырыла торган программалар саны 

буенча да (10нан да ким тҥгел), сурҽтне, тавышны, ТВ-сигналларны кабул 

итҥ сыйфаты буенча да аналог челтҽрлҽре алдында ҿстенлеклҽргҽ ия. Бу бер 

дициметрлы антеннага кимендҽ 10 программа кабул итҽргҽ, аналогик 

тапшыргычлар белҽн чагыштырганда азрак егҽрлектҽге тапшыргычларны 

кулланырга, шулай ук телетапшырулар челтҽрлҽрен компьютер челтҽрлҽре 

белҽн тоташтыру мҿмкинлеген тҽэмин итҽ.   

Цифрлы телевидение белҽн беррҽттҽн, муниципаль берҽмлек халкы да 

аналог телевидениесен кабул итҥ мҿмкинлегенҽ ия. 
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3.9 Территорияне инженер ҽзерлҽү чаралары 

Инженерлык ҽзерлеге чараларын инженер-геологик шартлар, куллану 

характеры ҥзгҽрҥне фаразлауны исҽпкҽ алып билгелҽргҽ кирҽк. 

Инженерлык ҽзерлҽҥ буенча чаралар составы ҥзлҽштерелҽ торган 

территориянең (рельеф, грунт шартлары, су басу дҽрҽҗҽсе, сазлыкка, 

ҥзлҽштерелҽ торган территориядҽ куркыныч табигать процесслары булуга 

бҽйле рҽвештҽ билгелҽнҽ. Кайбер очракларда инженерлык ҽзерлеге буенча 

чаралар архитектура-планлаштыру структурасын һҽм торак урыннарның 

пространство композициясен билгели. 

 

Эрозия процессларыннан инженерлык яклавы чаралары 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ эрозия кҥренешлҽре 

участокларының территориаль бҥленешен исҽпкҽ алып, инженерлык 

яклауның махсус чаралары поселокның торак пункты территориясендҽ талҽп 

ителҽ, дигҽн нҽтиҗҽ ясарга мҿмкин..Каратун станциясе т/ю. Эрозия 

кҥренешлҽре ярларны русча юдыру белҽн бҽйле.  

Торак пункт чиклҽрендҽ сулык ярларының читкҽ чигҥен туктату буенча 

тҥбҽндҽге чаралар тҽкъдим ителҽ: табигый ҥсентелҽр (агачландыру), диварны 

бетонлаштыру, габион яклау җайланмалары. Агымның җимерелҥ сҽлҽтен 

киметҥ ҿчен, ҥзҽнне турайту хисабына агым гидродинамикасын ҥзгҽртеп 

кору рҿхсҽт ителҽ.    

елга юлы эрозиясенҽ каршы кҿрҽш буенча тҽкъдим ителгҽн чаралар 

3.9.1 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 

Таблица 3.9.1 

Елга юлы эрозиясенҽ каршы көрҽш буенча чаралар 

номерлы 

т/б 

Урнашкан урыны 

 

Куркыныч 

табигать 

процесслары 

Чаралар 

1 
Каратун т/ю станциясе  

бистҽсе Елга юлы 

эрозиясе 

Сул як ярны дернование, 

бетонлау, откосларны габион 

яклау һҽм яр кашкасы хисабына 

ныгыту  2 Морзалар авылы 

 

 

Хҽзерге куркыныч районнарда тҿзелеш шартлары 

Проектлана торган биналар һҽм корылмалар ҿчен тиешле тҿзелеш 

материаллары сайлап алына, сейсмостойлыкны арттыруга юнҽлдерелгҽн 

конструктив карарлар карала. 

Биналарның һҽм корылмаларның сейсмик каршы торышы тиешле 

конструктив карарлар белҽн тҽэмин ителергҽ тиеш. 

Карала торган территориядҽ тҿзелеш тҿзелеш материалларының һҽм 

тҿзелеш эшлҽренең сыйфатына карата зур талҽплҽрне исҽпкҽ алмыйча алып 

барылырга мҿмкин. 

 

Су басудан инженерлык яклавы чаралары 
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Территорияне су басмый торган тамгаларга кадҽр тутыру тҿзелеш һҽм 

эксплуатациядҽ иң гади, шулай ук нҽтиҗҽле инженер чарасы булып тора. Бу 

чараны куллану яклана торган территориянең зур булмаган кҥлҽмендҽ һҽм 

бераз биеклектҽ (1 – 1,5 м) булганда максатка ярашлы. Гидромеханизация 

кулланып (мҽсҽлҽн, елга ҥзҽнен яхшырту хисабына грунтны рефулирование) 

башкарылырга мҿмкин булган очракларда территорияне су сибҥ аеруча 

отышлы. Коелган территория, аның торак пунктта урнашуына бҽйле 

рҽвештҽ, тҿзелеш яки парк ҿчен файдаланылырга мҿмкин.  

Су басуга каршы кҿрҽштҽ территорияне сҥндерҥне кҥздҽ тотарга кирҽк.  

Конкрет территориялҽрдҽ су басудан яклауны проектлаштырганда җир асты 

суларының кимҥе (кимҥе) нормалары, СНиП 2.06.15-85 нигезендҽ, аның 

функциональ кулланылышына бҽйле рҽвештҽ кабул ителҽ. Саклау 

корылмаларын проектлаганда кабул ителҽ торган корылма нормалары һҽр 

конкрет очракта, җир асты суларының һҽм грунт нигезлҽренең критик 

дҽрҽҗҽсен исҽпкҽ алып, яклана торган объект ҿчен геологик 

куркынычсызлыкның тиешле бусагасын тҽэмин итҽргҽ тиеш. 

Табигый, гидрогеологик һҽм техноген (тҿзелеш) шартларга карап, 

инженерлык яклавының территориаль системасында дренажлар кулланырга 

кирҽк. Су басудан якланган территориялҽрдҽ, ягулык һҽм геологик 

шартларга, тҿзелешнең характерына һҽм тыгызлыгына, су бҥлҥ ягыннан җир 

асты суларының хҽрҽкҽт итҥ шартларына бҽйле рҽвештҽ, бер-ике, кҥп катлы, 

контурлы һҽм катнаш дренажлы системаларны кулланырга кирҽк. 

Яңгыр сулары канализациясе су басудан территориаль инженерлык 

яклавы элементы булып торырга һҽм инженерлык яклауның гомуми 

системасы составында яисҽ аерым проектлаштырылырга тиеш. 

Инженерлык яклавының ҿстҽмҽ чаралары сыйфатында табигый 

системаларның һҽм аларның компонентларының табигый ҥзлеклҽрен 

кулланырга кирҽк. Аларга су бҥлҥче һҽм дренлаучы рольне кҥтҽрҥне, рус һҽм 

картларны чистарту һҽм турайту юлы белҽн, кертергҽ кирҽк. 

Су басудан инженерлык яклавының тҽкъдим ителгҽн чаралары 3.9.2 

таблицасына кертелде 

Таблица 3.9.2 

Су басудан инженерлык яклавы чаралары 

номерлы 

т/б 

Урнашкан урыны 

 

Куркыныч 

табигать 

процесслары 

Чаралар 

1 Морзалар авылы 

Су тҿшҥ 

Дренаж, территориягҽ сибҥ, 

елганың тҿбен тирҽнҽйтҥ, 

ҥзҽнне турайту 

2 Свияжский бистҽсе. 

3 
Каратун т/ю станциясе 

бистҽсе 

4 
Каратун ашлык кабул итҥ 

пункты бистҽсе 

 

Телҽсҽ кайсы очракта, су басу зонасында объектлар тҿзҥ ҿчен 

территорияне инженерлык ягыннан ҽзерлҽҥ тҿзелеп килҥче объектның 

бҽясен җитди арттырырга мҿмкин. 
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Юлларны кар кҿртлҽреннҽн саклау буенча чаралар 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ кар кҿртлҽреннҽн саклау 

чараларын авыл җирлеге аша уза торган киң юнҽлештҽге юл участокларында 

карарга тҽкъдим ителҽ: 

Автомобиль юлларын кышкы карап тоту буенча барлык чаралар 

системасы, башкарылган эшлҽрнең максималь җиңелҽюе һҽм арзанаюы 

вакытында, автотранспорт хҽрҽкҽте ҿчен нормаль шартлар тҽэмин итҥ ҿчен 

тҿзелҽ. Ҽлеге бурычларны ҥтҽҥ ҿчен: 

- даими яки вакытлыча кар саклау чараларын урнаштыру юлы белҽн 

кар кҿртлҽре барлыкка килҥне булдырмау буенча саклагыч чаралар; 

 - профилактик чаралар, аларның максаты-юл катламында ҥткҽн 

транспорттан кышкы тайгаклык барлыкка килҥгҽ юл куймау; 

 - юлда кар һҽм боз муниципаль берҽмлеклҽрен бетерҥ һҽм аларның 

автомобиль хҽрҽкҽтенҽ йогынтысын киметҥ буенча чаралар; 

 - тҽҥлекнең караңгы вакытында юлларны яктырту. 

 Юлларны кар кҿртлҽреннҽн саклау даими яки вакытлыча кар саклау 

ярдҽмендҽ башкарыла. 

 Кар саклауга кар саклагыч урман полосалары һҽм даими коймалар 

керҽ. 

 Вакытлыча - кар тоткыч щитлар, кар траншеялары, валлар һ. б. 

 Даими кар саклый торган җайланмаларны кышкы чор ахырына кар 

салуның исҽп-хисап кҥлҽменҽ проектларга кирҽк. Вакытлыча кар саклау 

җайланмаларын исҽп-хисап буранына проектларга кирҽк, чҿнки вакытлы кар 

саклау эшлҽрен башкарганнан соң аны яңадан торгызу каралган. 

 Кар-советоветр агымына тҽэсир итҥ принцибы буенча кар саклау 

җайланмалары тҥбҽндҽге бҥлеклҽргҽ бҥленҽ: 

 - кар яклау чаралары, алар юлларда буран карын тоту принцибы 

буенча эшлилҽр.; 

 - кар-җил тизлеген арттыручы һҽм юл аша кар чыгарырга ярдҽм итҥче 

кар саклау чаралары (кар-буралар); 

 - кар саклау чаралары, тулысынча кар явудан арындыручы объектлар 

(галереялҽр һҽм тоннельлҽр). 

 Автомобиль юлларында кар тоткарлау җайланмалары аеруча киң 

таралыш алды. 

 Кар саклаучы урман полосалары карны саклауның иң ышанычлы, 

экологик акланган тҿре булып тора. 

 Кар яклау полосасы тыгыз (сусыз) конструкциягҽ ия булырга тиеш. 

Һҽр полосаның мҽҗбҥри элементы куе куаклар капкасы булырга тиеш. 

Җир кисентесеннҽн юл буе кар саклау кисентесенҽ кадҽр ераклык, 

урман полосаларының киңлеге һҽм Кар алып китҥ кҥлҽме 250 м3/м га кадҽр 

булган полосалар арасындагы аерма зурлыгы 3.9.
3
 таблицасы буенча 

билгелҽнҽ. 

Таблица 3.9.3 

Кар күлҽменҽ карап урман полосаларын урнаштыру 
Кар ташуның 

исҽп-хисап 

Җир кисентесе 

кашкасыннан 

Урман утыртмалары 

арасында аерма 

Урман 

утыртмалары ҿчен 
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кҥлҽме, м3/м урман 

утыртмаларына 

кадҽр ераклык, м 

киңлеге, м җирлҽр бҥлеп 

бирелгҽн 

полосаларның 

киңлеге, м 

10-25 15-25 - 4 

50 30 - 9 

75 40 - 12 

100 50 - 14 

125 60 - 17 

150 65 - 19 

200 70 - 22 

250 50 50 2×14 

 

Авыл хуҗалыгы җирлҽрендҽ тҿзелҽ торган кар саклау полосасының зур 

озынлыгы булганда, авыл хуҗалыгы машиналарын ҥтҥ ҿчен һҽр 800-1000 

метр саен 10-15 метр технологик ҿзеклеклҽрне кҥздҽ тотарга кирҽк. 

Автомобиль юлы янындагы даими кар саклау чаралары яисҽ 

гамҽлдҽгелҽрен кҿчҽйтҥ мҿмкин булмаганда, шулай ук бу икътисадый 

акланганда, вакытлыча кар тоту җайланмалары, кар тоткыч щитлары, 

траншеялар, кар стеналары һ. б. кулланырга кирҽк. 

Алар юлларны кар кҿртлҽреннҽн саклау һҽм утыртмаларны яки 

коймаларны кҿчҽйтҥ чарасы буларак кулланыла ала. 

Калканларны мҿмкин булганча калкулыклардан (калкулыкларны, 

ҿемнҽрне) югарыдан, тҥбҽнҽюне булдырмый гына куярга кирҽк. 

Озак һҽм интенсив бураннар белҽн чорларда щитларны ҥзгҽртеп кору 

кыенлашкан, щит сызыкларын ике, ҿч һҽм аннан да кҥбрҽк сафларга куялар. 

Кҥп катлы калкан юллары урнаштырганда бары тик кыр рҽтлҽрен генҽ 

переставлять. 

Кҥпкырлы калкан линиялҽрен тҿрле яктылыктагы щитлардан  максатка 

ярашлы итеп формалаштыру Кырга якын линиялҽр калканнан калынрак 

рҽшҽткҽ белҽн формалаша, ҽ якындагы юлда рҽшҽткҽ артык калынрак булган 

щитлардан. 

Ҽгҽр исҽп-хисап бураныннан кар алып килҥ кҥлҽме яклау тарафыннан 

тоткарлана торган кар кҥлҽменнҽн кимрҽк булса (бер рҽтле, ике рҽтле һ.б.), 

кыш дҽвамында щитларны, кар чистарту сҽлҽте беткҽндҽ, яңадан торгызалар. 

Интенсив бураннар (120 м
3
/м га кадҽр кар алып килҥ кҥлҽме булганда) 

ҥзгҽрҥчҽн агартулы җайланмаларны куллану максатка ярашлы була, аларның 

конструкциялҽренең тыгызлыгы буран вакытында җилнең пропорциональ 

кҿченҽ пропорциональ рҽвештҽ арта.  

Кар алып китҥ кҥлҽме 75 м
3
/м га кадҽр булганда, полимер 

материаллардан һҽм полимер нигезендҽ челтҽрлҽрдҽн ясалган вакытлыча 

аралы кар саклау чараларын (ВСС) кулланырга мҿмкин. 

Автомобиль юлларын кар кҿртлҽреннҽн саклау вакытында кардан 

ясалган җайланмалар киң таралыш алды. 

Кардан ясалган җайланмаларның иң киң таралган тҿрлҽре-кар 

траншеялары. 
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Траншеялар мҿстҽкыйль саклау чарасы буларак кулланыла ала - IV-V 

категорияле юлларда яки башка чаралар (ҥсентелҽр, коймалар, калканнар) 

белҽн берлектҽ, Кар саклый торган гамҽлне кҿчҽйтҥ һҽм I, II, III категорияле 

юлларда кар саклау линиялҽренең ышанычлылыгын арттыру ҿчен. 

Юлларны кар кҿртлҽреннҽн саклауның теге яки бу ысулын сайлау 

явым-тҿшемнең интенсивлыгына, трассаның шартларына һҽм ҽһҽмиятенҽ, 

районның матди иминлегенҽ бҽйле. 

 

 

3.10. Гражданнар оборонасы буенча чаралар, табигый һҽм техноген 

характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ буенча чаралар исемлеге 

 

«Табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ 

буенча чаралар исемлеге» бҥлеге гражданнар оборонасы һҽм 

территориялҽрне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклау ҿлкҽсендҽ норматив 

документлар нигезендҽ, шулай ук Исҽп алу мҽгълҥматлары һҽм талҽплҽр 

нигезендҽ эшлҽнде (2018 елның 2 мартындагы 45 нче кушымтаны карагыз), 

алга таба - башлангыч мҽгълҥматлар. 

 

3.10.1. Гражданнар оборонасы буенча чаралар исемлеге 

Территорияне гражданнар оборонасы буенча төркемгҽ кертү 

нигезлҽмҽсе 

Башлангыч мҽгълҥматлар нигезендҽ авыл җирлеге территориясе 

Гражданнар оборонасы тҿркемнҽренҽ керми. 

 

Объектларны Гражданнар оборонасы категориясенҽ кертү. Сугыш 

вакытында эшне дҽвам итүче объектлар исемлеге, шҽһҽр читендҽге зонага 

күчүче объектлар исемлеге 

Авыл җирлеге территориясендҽ гражданнар оборонасы категориясенҽ 

кертелгҽн оешмалар юк.  

Сугыш вакытында эшне дҽвам итҥче оешмалар, шҽһҽр читендҽге 

зонага кҥчҥче оешмалар турында мҽгълҥматлар юк.  

 

«Гражданнар оборонасы буенча инженер-техник чаралар " СП 

165.1325800.2014 каралган ихтимал куркыныч зоналары чиклҽрен билгелҽү» 

Башлангыч мҽгълҥматлар нигезендҽ авыл җирлеге территориясе 

мҿмкин булган җимереклеклҽр, химик зарарлану, радиоактив зарарлану, 

катастрофик су басу зоналарына элҽкми.  

 

Гражданнар оборонасы буенча хҽбҽр итү 

Хҽбҽр итҥ системасы "Һава тревогасы" универсаль сигналын бирҥ ҿчен 

кулланылыр"(сугыш вакытында) электросиреннар, сигнал-тавыш-кычкыру 

җайланмалары, тавыш-тавыш сҿйлҽҥчелҽр ярдҽмендҽ халыкка һҽм идарҽ 

органнарына хҽбҽр итҥ сигналларын һҽм мҽгълҥматларын җиткерҥ (п. 6. 39 

СП 165.1325800.2014). 
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Генераль план эшлҽгҽн вакытта авыл җирлеге территориясендҽ Хҽбҽр 

итҥ системалары (РСУ) юк.  

 

 

 

Халыкны инженерлык яклавы торышы һҽм иң күп эшлҽүче сменаның 

торышы 

Авыл җирлеге территориясендҽ гражданнар оборонасының саклагыч 

корылмалары юк.  

 

Генераль план эшлҽү вакытында халыкны тыныч һҽм хҽрби вакытта 

эвакуациялҽүне тҽэмин итүдҽ булган инженер-техник чаралар буенча төп 

күрсҽткечлҽр 

Гражданнар оборонасы буенча эвакуация чаралары ТР Апас 

муниципаль районы гражданнар оборонасы һҽм халыкны яклау планы 

нигезендҽ тормышка ашырыла. 

Авыл җирлеге территориясендҽ кабул итҥ-эвакуация пунктын оештыру 

каралмаган. 

 

Гражданнар оборонасы буенча проект чаралары 

1. Авыл җирлеге территориясе мҿмкин булган җимереклеклҽр 

зонасына элҽкмҽгҽнлектҽн, радиоактив һҽм химик зарарлану, катастрофик су 

басу ихтималы булган зоналарга элҽкмҽгҽнлектҽн, ҽлеге куркынычлардан 

саклау буенча махсус чаралар ҥткҽрҥ талҽп ителми. 

2. Гражданнар оборонасына хҽбҽр итҥ системасын РФ 

Президентының 13.11.2012 елдан №1522 «Гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка 

килҥ куркынычы турында яисҽ барлыкка килҥ турында халыкка экстрен 

хҽбҽр итҥнең комплекслы системасын булдыру турында» гы Указы 

нигезендҽ (район бердҽм дҽҥлҽт сҽламҽтлек саклау системасына 

тоташтырылган сҿйлҽм сирҽген урнаштыру кирҽк) карарга кирҽк.  

Халыкка хҽбҽр итҥ ҿчен проект тарафыннан 5 данҽдҽн торган, хҽбҽр 

итҥ радиусы 1 чакрымнан да ким булмаган, Апас районы ЕДДС ка 

тоташтырылган сҿйлҽм сирен җайланмалары (РСУ) урнаштыру тҽкъдим 

ителҽ. 

Сирена җайланмаларны урнаштырганда муниципаль берҽмлекнең 

торак пунктлары территориялҽрен тулысынча капларга кирҽк. Ҽлеге РСУ 

мҽгълҥматларын халыкка тыныч вакыт гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында хҽбҽр 

итҥ ҿчен кулланырга мҿмкин. 

РСУНЫ урнаштыру график материалда кҥрсҽтелгҽн. 

3. Башлангыч мҽгълҥматлар нигезендҽ, гражданнар оборонасының 

саклагыч корылмаларын тҿзҥ талҽп ителми.  

Кирҽк булганда, бу максатлар ҿчен яраклаштырыла торган подвал, 

цоколь һҽм беренче катларда җҽмҽгать биналары (балалар мҽктҽпкҽчҽ 

учреждениелҽре, гомуми белем бирҥ мҽктҽбе, спорт комплексы, медицина 
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хезмҽте кҥрсҽтҥ объектлары һ.б.), 4.1. п. нигезендҽ ябылышлар оештыру 

мҿмкин. СП 88.13330.2014. 

4. Гражданнар оборонасы буенча эвакуация чараларын ТР Апас 

муниципаль районы гражданнар оборонасы һҽм халыкны яклау планы 

нигезендҽ башкарырга кирҽк. 

5. 2014 елның 165.1325800 сп 10 п.нигезендҽ («гражданнар 

оборонасының инженер-техник чаралары» СНиП 2.01.51-90 

актуальлҽштерелгҽн редакциясе) шҽһҽр территориясендҽ маскировка 

чаралары каралмаган.  

7. Башлангыч мҽгълҥматлар буенча, 165.1325800.2014 СП 5.13 п. 

нигезендҽ, электр энергиясе белҽн ҥзҽклҽштерелгҽн тҽэмин итҥне туктату 

шартларында су белҽн тҽэмин итҥче су белҽн тҽэмин итҥ объектларының 

химик зарарланудан сакланган суммар проект җитештерҥчҽнлеге халыкның, 

шул исҽптҽн эвакуациялҽнҥчелҽрнең ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерҥ ҿчен 

җитҽрлек булырга тиеш.  

Су белҽн тҽэмин итҥ объектларының суммар проект җитештерҥчҽнлеге 

халык ҿчен бер кешегҽ тҽҥлегенҽ кимендҽ 25 литр исҽбеннҽн билгелҽнҽ 

(3.10.1.1 таблица).) 

Таблица 3.10.1.1 

МБ үзҽклҽштерелгҽн СХПП буенча халыкка бирелҽ торган тҽүлеккҽ 

эчҽргҽ яраклы суның минималь кирҽкле күлҽме 

 

Башлангыч ел (2017 ел) Беренче чират (2025 ел.) 
Исҽп-хисап вакыты (2040 

ел.) 

Халык саны, 

кеше 

Тҽҥлек 

запасы, 

м
3
 

Халык саны, 

кеше 

Тҽҥлек 

запасы, 

м
3
 

Халык саны, 

кеше 

Тҽҥлек 

запасы, 

м
3
 

Каратун 

авыл 

җирлеге 

2710 67,75 2794 69,85 3031 75,78 

Искҽрмҽ: 1.Исҽп-хисап эвакуациялҽнҽ торган халыкны, килгҽн хезмҽткҽрлҽр (тҿзҥчелҽр) 

санын исҽпкҽ алмыйча башкарылган. 

2. Халык санына беренче чиратта, исҽп-хисап чорына даими халык һҽм 

икенче торак тҿзи торган халык керҽ. 

 

Эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итҥ системасының тотрыклылыгын 

арттыру ҿчен, аерым чор шартларында да, зур масштаблы гадҽттҽн тыш 

хҽллҽр вакытында да, проект тарафыннан, «инженерлык инфраструктурасы» 

бҥлеге нигезендҽ, булган скважиналарны ремонтлау, су белҽн тҽэмин итҥнең 

яңа челтҽрлҽрен тҿзҥ, су югалтуларын киметҥгҽ юнҽлтелгҽн чаралар ҥткҽрҥ – 

торбаларны алыштыру, су челтҽрен каплау тҽкъдим ителҽ.  

Эчҽргҽ яраклы суны кҥчмҽ резервуарларда (автоцистерналарда) 

китерҥне кҥздҽ тотарга кирҽк. Кҥчмҽ тарага һҽр су бирҥ пункты 1,5 км 

радиуста торак пункт территориясенҽ хезмҽт кҥрсҽтергҽ тиеш. Кҥчмҽ 

резервуарларны урнаштыру урыннарының якынча урнашуы график 

материалларда кҥрсҽтелгҽн. 

8. «СНиП 2.01.51-90 «ГО буенча «СНиП 165.13258004»нигезендҽ, 

тотрыклы электр белҽн тҽэмин итҥ чараларын алдан карарга кирҽк. 



103 

35-110 (220 )кВ кҿчҽнеше булган электр тапшыргычларының бҥлҥ 

линиялҽре, аерым чыганакларның зыян кҥрҥен исҽпкҽ алып, электр белҽн 

тҽэмин итҥ чыганакларына тоташтырылырга һҽм тҿрле трассалар буенча 

узарга тиеш (165.1325800.2014). 

Энергия системаларының электр челтҽрлҽре схемасы энергия 

системасын эшлҽҥче ҿлешлҽргҽ (блокларга) автомат рҽвештҽ бҥлҥ 

мҿмкинлеген кҥздҽ тотарга тиеш (165.1325800.2014 ел). 

Кҥчмҽ электростанциялҽрне һҽм подстанциялҽрне куллану 

мҿмкинлеген карарга кирҽк (165.1325800.2014). 

9. Чҿнки җирлек территориясе Гражданнар оборонасы тҿркемнҽренҽ 

керми, газ белҽн тҽэмин итҥ һҽм җылылык белҽн тҽэмин итҥ буенча махсус 

чаралар талҽп ителми. 

 

3.10.2. Табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрне 

кисҽтҥ буенча чаралар исемлеге 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ халыкның иминлеген тҽэмин итҥ буенча тҿп 

чараларга тҥбҽндҽгелҽр керҽ: гадҽттҽн тыш хҽллҽр нҽтиҗҽлҽрен фаразлау һҽм 

бҽялҽҥ; мондый хҽллҽр килеп чыгу ихтималын булдырмый калуга яки 

киметҥгҽ, шулай ук аларның нҽтиҗҽлҽрен киметҥгҽ юнҽлтелгҽн чаралар 

эшлҽҥ. Моннан тыш, халыкны гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ эшлҽргҽ ҿйрҽтҥ һҽм 

аны саклауның нҽтиҗҽле ысулларын эшлҽҥ бик мҿһим. 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽрне һҽм аларның нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ буенча эшлҽр 

башкару ҿчен җҽлеп ителергҽ мҿмкин: 

 янгын бҥлеклҽре; 

 штаттагы һҽм штаттан тыш авария-коткару оешмалары; 

 сҽламҽтлек саклау оешмаларының персоналы; 

 башка учреждениелҽрнең персоналы һҽм техникасы. 

Халыкны һҽм матди чараларны ташу (эвакуациялҽҥ) ҿчен район 

предприятиелҽре һҽм оешмаларының автомобиль техникасы кулланылырга 

мҿмкин. 

Инженерлык, авария-коткару һҽм торгызу эшлҽрен башкару ҿчен 

шулай ук район предприятиелҽре һҽм оешмаларының инженер техникасы да 

җҽлеп ителергҽ мҿмкин. 

Халыкны һҽм җирлек территориялҽрен саклау эшендҽ табигый һҽм 

техноген характердагы куркыныч кҥренешлҽрдҽн һҽм процесслардан саклау 

ҿчен тиешле саклау корылмаларын тҿзҥне һҽм эксплуатациялҽҥне кҥздҽ 

тоткан инженер-техник чаралар ҥткҽрҥ югары нҽтиҗҽлелеккҽ ия. 

 

Табигый характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрнең ихтимал 

чыганаклары 

Табигый характердагы гадҽттҽн тыш хҽл - билгеле бер территориядҽ 

яки акваториядҽ табигый бҽла-казалар нҽтиҗҽсендҽ килеп туган хҽл, ул кеше 

корбаннарына, кешелҽрнең сҽламҽтлегенҽ һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыян 

китерҽ яки китерҽ ала, матди югалтулар һҽм кешелҽрнең тормыш-кҿнкҥреше 
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шартларын бозу. Табигый гадҽттҽн тыш хҽллҽр чыганакның характеры һҽм 

масштабы буенча аерыла. 

Генераль планда авыл җирлеге территориясендҽ урын алган куркыныч 

процесслар карала: 

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

кҿчле яңгыр, яшен разрядлары; зур градус; бик кҿчле кар, кҿчле буран; кар 

кҿртлҽре; бозлавык-туңнар,кҿчле суык, экстремаль югары, тҥбҽн 

температуралар һ. б.); 

- эрозионные; 

- суффозион процесслар; 

 су басу; 

- су тҿшҥ; 

- сейсмик; 

- кар кҿртлҽре. 

СП 115.13330.2016 "куркыныч табигать йогынтыларының 

геофизикасы" 115.133306 кагыйдҽлҽренең 6 пункты нигезендҽ. Куркыныч 

табигать процессларының, кҥренешлҽрнең ҥсеш чиклҽрен ачыклау һҽм 

аларның параметрларын билгелҽҥ максатларында, хуҗалык ҥзлҽштерҥ ҿчен 

планлаштырыла торган территориядҽ куркыныч табигать йогынтыларының 

барлыкка килҥ мҿмкинлеген алдан бҽялҽҥ нҽтиҗҽлҽре буенча, инженерлык 

эзлҽнҥлҽрен башкарырга кирҽк. 

СП 115.13330.2016 кагыйдҽлҽр җыелмасы 4.7 п.нигезендҽ "куркыныч 

табигать йогынтыларының геофизикасы". СНиПның актуальлҽштерелгҽн 

редакциясе 22-01-95 куркыныч табигый йогынтыларны алдан бҽялҽҥ 

нҽтиҗҽлҽре фонд материаллары һҽм башка мҽгълҥматлар нигезендҽ алынган 

нҽтиҗҽлҽр инженерлык эзлҽнҥлҽрен башкаруга биремнҽрне тҿзегҽндҽ 

башлангыч мҽгълҥматларга кертелергҽ һҽм инженерлык эзлҽнҥлҽре 

программасында эш составын һҽм кҥлҽмнҽрен планлаштырганда 

файдаланылырга тиеш. 

 

Куркыныч метеорологик кҥренешлҽр 

Авыл җирлеге территориясендҽ барлыкка килергҽ мҿмкин булган 

куркыныч метеорологик кҥренешлҽр (ОЯ) Исемлеге 3.10.2.1 таблицасында 

тҽкъдим ителҽ 

Таблица 3.10.2.1 
КК исеме Куркыныч кҥренешнең характеристикасы 

һҽм критерийлары яки билгелҽҥе 

Кҿчле җил Җил тизлеккҽ ирешкҽндҽ, кҿчҽйгҽндҽ, 25 м/с, 

яки уртача тизлек 20 м/с дан ким булмаганда 

Җил-давыл(ураган) Җил тизлеге 33 м/с һҽм аннан да кҥбрҽк 

булганда 

ҿермҽле җил Кыска вакытлы (берничҽ минут эчендҽ, ҽмма 

кимендҽ 1 минут) җилне 25 м/с һҽм аннан да 

кҥбрҽк кҿчҽйҥе  

Смерч Кҿчле азмасштаблы ҿермҽ багана яки воронка 

рҽвешендҽ , болыттан җир ҿслегенҽ 

юнҽлдерелгҽн 
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КК исеме Куркыныч кҥренешнең характеристикасы 

һҽм критерийлары яки билгелҽҥе 

Кҿчле яңгыр Явым-тҿшемнҽр саны 30 мм дан да ким 

булмаган вакыт эчендҽ кҿчле яңгыр явуы 

кҿтелҽ 

Бик кҿчле яңгыр ,кар белҽн бик кҿчле 

яңгыр, бик кҿчле юеш кар, яңгыр белҽн 

бик кҿчле кар) 

Явым-тҿшемнҽр кҥлҽме кимендҽ 50  мм 

булган, явым-тҿшемнҽр шактый сирҽк яисҽ 

катнаш явым-тҿшемнҽр (яңгыр, яңгыр, кар 

белҽн яңгыр, юеш кар) вакыт эчендҽ 12 сҽг тҽн 

дҽ артмый. 

Кҿчле кар Явым-тҿшем 20 мм да ким булмаган вакыт 

эчендҽ явым-тҿшемнҽр (кар, яңгырлы кар) 12 

сҽгатьтҽн дҽ артмаска тиеш.  

Кҿчле яңгыр Кыска тҽнҽфесле (1 сҽгатьтҽн дҽ артык тҥгел) 

явым-тҿшемнҽр саны 10 мм да ким булмаган 

вакыт аралыгында 12 сҽгатьтҽн дҽ ким 

булмаган, лҽкин 48 сҽгатьтҽн дҽ ким булмаган 

яңгыр, ягъни 2 тҽҥлектҽн артык вакыт 

аралыгында 120 мм. 

Эре боз 20 мм һҽм аннан да кҥбрҽк диаметрлы боз 

Кҿчле буран Карны (уртача тизлеге 15 м/с дан ким 

булмаган) һҽм кҥз кҥреме 500 м / с дан да ким 

булмаган, озынлыгы 12 С. дан да ким 

булмаган метеорологик ераклык белҽн (еш 

кына  болытлардан кар явуы белҽн ) кҥчерҥ 

Кҿчле тузан ҿермҽсе Тузанны (комны) кҿчле (уртача тизлеге 15 м/с 

дан ким булмаска тиеш) җил һҽм 

метеорологик озынлыгы 500 м дан да ким 

булмаска тиеш. 

Кҿчле томан (кҿчле караңгылык) Суның вак ҿлешлҽре (тузан, яну продуктлары) 

туплану хисабына һаваның кҿчле 

буталчыклыгы, шул ук вакытта метеорологик 

ераклыкның ҽһҽмияте кимендҽ 50 м, 

озынлыгы 12 с. 

Кҿчле бозлавык-туңдырма Бозлау станогы чыбыкларында катлам 

диаметры: 

бозлавык, диаметры 20 мм дан да ким тҥгел; 

диаметры 35 мм дан да ким булмаган юеш 

(туңдыручы) кар катламнары яисҽ юеш кар 

катламнары; 

туң диаметры кимендҽ 50 мм 

Кҿчле суык Декабрьдҽн февраль аена кадҽр минималь һава 

температурасы 40 гр.га җитҽ. ноябрь аенда - 

32 гр. март аенда - 34 гр. суык яки тҥбҽнрҽк  

Аномаль-салкын һава торышы 5 кҿн рҽттҽн уртача тҽҥлеклек температураның 

ҽһҽмияте дҽ 9 гр. га кимрҽк. минималь һава 

температурасы 30 гр. га җитҽ. суык яки 

тҥбҽнрҽк 

Кҿчле эсселек Июнь-август айларында һаваның максималь 

температурасы 37 гр. га җитҽ. җылылык 

югарырак, май аенда-34 гр. җылылык яки 

югарырак 
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КК исеме Куркыныч кҥренешнең характеристикасы 

һҽм критерийлары яки билгелҽҥе 

Аномаль-эссе һава торышы Апрельдҽн сентябрьгҽ кадҽр 5 кҿн һҽм аннан 

да кҥбрҽк вакыт эчендҽ һава температурасы 

климатик нормадан 9 °С һҽм аннан да кҥбрҽк 

Гадҽттҽн тыш янгын куркынычы Янгын куркынычы кҥрсҽткече 5 класска карый 

(Нестеров формуласы буенча 1000°) 

 

Куркыныч һҽм начар метеорологик кҥренешлҽр вакытында кешелҽр 

ҿчен куркыныч юл һҽм кҥпер катламнары, Корылмалар, электр тапшыру һҽм 

элемтҽ линиялҽре, җир ҿсте труба ҥткҽргечлҽре җимерелҥ, шулай ук 

кешелҽрне зур тизлек белҽн очучы җимерелгҽн Корылмалар ватылу, пыяла 

ватылмалары белҽн зарарлау. 

 

Куркыныч җил йогынтысы нҽтиҗҽлҽре 

 җимерелгҽн биналарның конструкциялҽре коелган агачлар, ауган 

терҽклҽр, электр тапшыру линиялҽрен ҿзҥ; 

 элемтҽ узелларын электр белҽн тҽэмин итҥ туктатылу сҽбҽпле, 

тотрыклы элемтҽне бозу; 

 тҥбҽгҽ, торак, җитештерҥ һҽм административ биналарның 

пыялаларына зыян китерҥ; 

 тҥбҽн басымлы җир ҿсте газ ҥткҽргечлҽрен җимерҥ, торак 

микрорайоннарны һҽм сҽнҽгать предприятиелҽрен газ белҽн тҽэмин итҥне 

туктату; 

 урамнарда һҽм юллардагы ҿемнҽр аркасында транспорт хҽрҽкҽтенең 

кыенлыгы; 

 давыллы җил вакытында биналарның җимерелҥе һҽм проводларның 

кҥчҥе (ЛЭП массакҥлҽм янгыннарның тиз таралуына ярдҽм итҽ ала). 

 

Метеорологик характердагы куркыныч күренешлҽрнең мөмкин булган 

нҽтиҗҽлҽрен киметү буенча чаралар 

Метеорологик характердагы куркыныч кҥренешлҽрнең нҽтиҗҽлҽрен 

йомшарту ҿчен киңҽш ителҽ: 

 килеп чыгу куркынычы турында халыкка алдан хҽбҽр итҥ; 

 электр челтҽрлҽрен ябу, электр челтҽрлҽренең ялгануын булдырмас 

ҿчен, кулланучыларны катгыйландыру; 

 газ белҽн тҽэмин итҥне туктатып тору, газ агып чыкмасын ҿчен һҽм, 

нҽтиҗҽ буларак, янгын яки шартлау ихтималы булган очракта, газ белҽн 

тҽэмин итҥне туктату;  

 биналарның һҽм корылмаларның кҿчҽюе, капиталь корылмаларда, 

подвалларда һҽм яшеренер урыннарында халыкны каплау, витриналарны, 

тҽрҽзҽлҽрне тышкы яктан яклау; 

 язгы ташуга каршы чаралар ҥткҽрҥ. 

 

Бураннарның экстремаль түбҽн температура янаганда мөмкин булган 

нҽтиҗҽлҽрен киметү буенча чаралар 



107 

 биналарны җылылык белҽн тҽэмин итҥ, җылылык районнарын 

бҥлеп бирҥ, резервлау (салкын резервтагы котельныйлар) һҽм, кирҽк 

булганда, җылылык белҽн тҽэмин итҥнең резерв чыганакларын тоташтыру;  

 кышкы чорда селитет территориялҽрен, аларның микроклиматын 

яхшырту ҿчен, планировка методлары белҽн яки яшел ҥсентелҽр утырту 

ярдҽмендҽ һ. б. лар каралган. 

 

Югары температураларның мөмкин булган нҽтиҗҽлҽрен киметү 

буенча чаралар 

 туклану һҽм су куллану гигиенасы. Су куллануны тҽэмин итҥ 

сусауны басу ҿчен җитҽрлек. Су җитҽрлеклеге критерийлары булып 

субъектив хислҽр һҽм чагыштырмача тотрыклы масса тора, шул ук вакытта 

сыеклыкны ваклап кабул итҥ максатка ярашлы. кызу вакытта аппетитның 

кимҥе сҽбҽпле, туклануның рациональ режимы мҿһим ҽһҽмияткҽ ия була, бу 

вакытта азыкның тҿп куллануы тҽҥлекнең салкынча чорына туры килҽ; 

 кием гигиенасы. Эссе шартларда куллану ҿчен билгелҽнгҽн киемнҽр 

аның җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ гигроскопик булуы, дымлылыгы, һава һава һҽм пар 

ҥткҽрҥчҽнлеген талҽп итҽ. Киемдҽ мҿһим роль , аның тҿсе уйный радиацион 

җылылыкны аксыл тукымалар ,кара тукымаларга карагандар азрак йота; 

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

физиологик функциялҽрне яңадан торгызу зарурлыгына таянып эш итҽргҽ 

кирҽк. Ачык һавада эшлҽҥчелҽрне югары температураларның тискҽре 

йогынтысыннан саклау ҿчен даими рҽвештҽ турыдан-туры кояш 

нурланышыннан сакланган урыннарда кыска вакытлы ял итҥ зарур. 

Медицина кҥзҽтҥе урнаштыру максатка ярашлы. 

 

Куркыныч геологик процессларның һҽм кҥренешлҽрнең 

характеристикасы, территориянең су басу (су тҿшҥ)  

Проектлаганда, аеруча, тҿзелеш объектларына һҽм кешелҽр 

тормышына тискҽре йогынты ясый торган табигый һҽм техноген факторлар 

йогынтысында барлыкка килгҽн куркыныч геологик һҽм инженер-геологик 

процессларны һҽм кҥренешлҽрне бҽялҽҥгҽ игътибар белҽн якын килергҽ 

кирҽк.  

Куркыныч табигать кҥренешлҽре һҽм процесслар, авыл җирлеге 

территориясендҽ урын алган куркыныч табигать процессларыннан саклау 

чаралары, 2.8 пунктында җентеклҽп каралды. 3.9. генераль пландагы 

нигезлҽҥ материалларының аңлатма язуы. 

Татарстан Республикасының язгы ташу чорында су басу (су тҿшҥ) 

зоналарына керҽ торган торак пунктлары исемлеге нигезендҽ. ТР МКның 

2019 елның 16 февралендҽге № 301-р боерыгы белҽн ) авыл җирлеге 

территориясе язгы ташу чорында су басу (су тҿшҥ) зоналарына элҽкми. 

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

зоналары чиклҽрен билгелҽҥ кагыйдҽлҽре буенча су басу зоналары чиклҽрен 

билгелҽҥ Федераль су ресурслары агентлыгы тарафыннан җирле ҥзидарҽ 

органнары белҽн берлектҽ ҽзерлҽнгҽн Россия Федерациясе субъекты 
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башкарма хакимияте органы тҽкъдимнҽре һҽм мондый зона чиклҽре 

турындагы белешмҽлҽр нигезендҽ башкарылырга тиеш. Су басу 

зоналарының чиклҽре кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт кадастрына һҽм дҽҥлҽт су 

реестрына кертелергҽ тиеш. 

Хҽзерге вакытта авыл җирлеге территориясендҽ су басу зоналары 

чиклҽре кҥрсҽтелгҽн Кагыйдҽлҽр белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽнмҽгҽн. 

Шуңа бҽйле рҽвештҽ су басу зоналарының чиклҽре генераль планның 

картографик материалларында чагылдырылмаган.  

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ су басу (су тҿшҥ) зоналары чиклҽрен 

билгелҽгҽндҽ генераль планга тиешле ҥзгҽрешлҽр кертергҽ кирҽк. 

 

Табигать янгыннары 

Каратун авыл җирлегенең урман фонды 138,8 га мҽйдан били, бу авыл 

җирлегенең барлык мҽйданының 9,65% ын тҽшкил итҽ. Авыл җирлеге 

территориясендҽ«Кайбыч урманчылыгы» ДКУ урманнары  Балтай 

урманчылыгының ҿлеше урнашкан.  

Урман фонды урманнарыннан тыш, җирлек территориясендҽ шулай ук 

урман фондына кермҽгҽн урман җирлҽре һҽм урман утыртмалары да бар. 

Ҽлеге урман утыртмалары авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽрдҽ, 

сҽнҽгать, энергетика, транспорт, элемтҽ, радио, телевидение, информатика 

җирлҽрендҽ, космик эшчҽнлекне тҽэмин итҥ ҿчен, оборона, куркынычсызлык 

һҽм башка махсус билгелҽнештҽге җирлҽрдҽ урнашкан һҽм җирлҽрне 

тискҽре, антропоген һҽм техноген кҥренешлҽрдҽн яклауны тҽэмин итҥ ҿчен 

билгелҽнгҽн. 

Урманнар януның тҿп сҽбҽбе-янгын куркынычсызлыгы кагыйдҽлҽрен 

ҥтҽмҽҥ (кеше факторы). Моннан тыш, җирлек урманнарында янгын 

куркынычы артканлыктан, автомобиль юллары һҽм электр линиялҽре челтҽре 

барлыкка килҽ.  

Җирлеклҽрне тҿзелеше катгый рҽвештҽ “Янгынга каршы кҿрҽш 

системалары 4.14 нче пунктка ярашлы рҽвештҽ 4.130.2013 гамҽлгҽ 

ашырылырга тиеш. Саклау объектларында янгын таралуны чиклҽҥ. Кҥлҽмле-

планлаштыру һҽм конструктив карарларга карата талҽплҽр», авыл 

җирлеклҽре тҿзелеше чиклҽреннҽн урман утыртмаларына кадҽр янгынга 

каршы ераклык 30 метрдан да ким булмаска тиеш. 

Халык ҿчен табигать янгыннары куркынычы-кҿчле тҿтенлҽнҥ 

ихтималы, шул ук вакытта автомобиль транспорты хҽрҽкҽте бозылу, 

экологик хҽлнең начараюы һҽм, нҽтиҗҽ буларак, кешелҽрнең сҽламҽтлеге 

торышы.  

Табигый янгыннарның кешелҽргҽ, аларның милкенҽ, предприятиелҽрне 

юк итҥгҽ турыдан-туры йогынты ясавы мҿмкин тҥгел. 

Урман янгыннарын сҥндерҥ эшлҽренҽ җитҽкчелек итҥне оештыру, 

урман янгыннары нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн урманнардагы гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ; урман янгыннарын сҥндерҥ буенча эшлҽрне 

башкарганда ведомствоара бҽйлҽнешне оештыру максатларында РФ табигый 
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байлыклар һҽм экология министрлыгының "урман янгыннарын сҥндерҥ 

кагыйдҽлҽрен раслау турында"8 июль, 2014 ел, №313 боерыгы чыгарылды. 

 

Торак пункт территориясенҽ табигый янгыннарның таралуын 

булдырмау буенча чаралар 

 табигать территориялҽре һҽм торак пункт территориялҽре 

арасында янгынга каршы аермаларны һҽм минераллаштырылган 

полосаларны тҿзеклҽндерҥ (янгын куркынычсызлыгы чаралары "22.07.2008 

ел, № 123-ФЗ Федераль законның 1, 19, 38 статьялары," янгын 

куркынычсызлыгы талҽплҽре турында Техник регламент " Федераль 

законның 63 статьясы нигезендҽ ҥтҽлергҽ тиеш") 

 янгын куркынычы булган объектлар тирҽсендҽге 

минераллаштырылган полосаларны тҿзеклҽндерҥ.  

Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2012 елның 25 апрелендҽге 390 

номерлы "Янгынга каршы режим турында" карары белҽн расланган Россия 

Федерациясендҽ Янгынга каршы режим кагыйдҽлҽре, шулай ук Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең "Урманнарда янгын куркынычсызлыгы 

кагыйдҽлҽрен раслау турында" 2017 елның 30 июнендҽге 417 номерлы 

карары белҽн расланган урманнарда янгын куркынычсызлыгы кагыйдҽлҽре 

нигезендҽ, кар катламы җыелган кҿннҽн алып, тотрыклы кҿзге яңгырлы һава 

торышы яисҽ кар катламы барлыкка килгҽнгҽ кадҽр физик, юридик затлар, 

шулай ук урман янындагы территориядҽн файдаланучы һҽм (яки) эш итҥче 

чит ил гражданнары һҽм урманнан кимендҽ 10 метр киңлектҽге полосада 

ҥлҽн ҥлҽннҽреннҽн, чҥп-чардан һҽм башка ягулык материалларыннан, 

урманнан кимендҽ 0,5 метр киңлектҽге янгынга каршы минеральлҽштерелгҽн 

полосадан яисҽ башка янгынга каршы барьердан аерыла. Тҿрле корылмалар 

һҽм ярдҽмче корылмалар тҿзҥ ҿчен, шулай ук янгынга каршы 

минераллаштырылган полосаларны, ягулык материалларын, чҥп-чарны, агач, 

тҿзелеш һҽм башка ягулык материалларын туплау ҿчен куллану тыела 

 

Урманнарда янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итү чаралары 

Табигать территориялҽрендҽ янгынга каршы профилактика янгыннар 

барлыкка килҥне кисҽтҥгҽ, аларның таралуын чиклҽҥгҽ юнҽлтелгҽн чаралар 

комплексын уздыруны, янгыннарга каршы уңышлы кҿрҽш һҽм урманнарның 

янгын тотрыклылыгын тҽэмин итҽ торган оештыру-техник һҽм башка 

чараларны ҥткҽрҥне кҥздҽ тота. 

Табигать янгыннары барлыкка килҥне кисҽтҥ пропаганда һҽм агитация, 

халыкның табигый территориялҽренҽ йҿрешен җайга салу, янгын 

куркынычсызлыгы кагыйдҽлҽрен ҥтҽҥне контрольдҽ тоту, янгын чыгу 

ихтималын киметҽ торган оештыру-техник чаралар ярдҽмендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Янгыннарның таралуын чиклҽҥ агачларның составын җайга салу, 

аларны чҥп-чардан чистарту, янгынга каршы барьерлар системасын, юллар 

һҽм сулыклар челтҽрен булдыруны ҥз эченҽ алган территориялҽрне янгынга 

каршы тҽртипкҽ китерҥ, шулай ук территориялҽрне яндыруны контрольдҽ 
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тоту хисабына ҥсентелҽрнең (табигый һҽм ясалма чыгыш) янгынга каршы 

торучанлыгын арттырудан гыйбарҽт.  

Табигать территориялҽренең янгын тотрыклылыгын арттыра торган 

оештыру-техник һҽм башка чаралар җирле халыкны җирлектҽ янгыннарны 

кисҽтҥ, ачыклау, сҥндерҥ эшлҽренҽ; янгынга каршы объектларны тҿзҥгҽ һҽм 

ремонтлауга; хакимият органнары, арендаторлар белҽн эшлҽҥгҽ һ.б. 

ҽзерлҽҥдҽн гыйбарҽт. 

 

Техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрнең мҿмкин булган 

чыганаклары 

Техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽл – объектта авария барлыкка 

килҥ нҽтиҗҽсендҽ, билгеле бер территориядҽ кешелҽрнең тормыш һҽм 

эшчҽнлегенең нормаль шартлары бозыла, аларның гомере һҽм сҽламҽтлегенҽ 

куркыныч туа, халык мҿлкҽтенҽ, халык хуҗалыгына һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ 

мохиткҽ зыян килҽ. Техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрне аларның 

барлыкка килҥ урыны буенча һҽм гадҽттҽн тыш хҽл чыганагының тҿп 

зарарлаучы факторларының характеры буенча аералар. Техноген 

характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр Техносфера объектларында шартлаулар, 

янгыннар, җимереклеклҽр, химик һҽм радиоактив матдҽлҽр, җимереклеклҽр, 

убылулар, ишелҥлҽр,  барлыкка килҽ. 

 

Потенциаль куркыныч объектлар исемлеге 

Башлангыч мҽгълҥматлар нигезендҽ, авариялҽр Апас районында 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр зонасына китерергҽ мҿмкин булган булган потенциаль 

куркыныч объектлар (ПОО): 

- "Каратун икмҽк кабул итҥ предприятиесе" ААҖ»; 

- «Буанефтепродукт»"ХК ААҖ филиалы -" «Каратуннефтепродукт» 

ҿлеше 

Авариялҽрдҽ куркыныч булган зоналар башлангыч мҽгълҥматлар 

буенча кҥрсҽтелмҽгҽн. 

Шунысын да билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк, алар авыл җирлеге 

территориясендҽ, Каратун тимер юл станциясе бистҽсендҽ урнашкан, ҽлеге 

объектларда авариялҽр территориаль гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килҥ 

чыганагы булып тора ала. 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ потенциаль куркыныч объектларда һҽм 

тормыш тҽэмин итҥ объектларында гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ буенча 

2003 елның 28 февралендҽге РФ Гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының 

Боерыгы белҽн расланган талҽплҽр нигезендҽ башкарылырга тиеш. № 105).  

 

Техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрнең башка 

чыганаклары 

Муниципаль берҽмлек территориясендҽ потенциаль куркыныч 

булмаган, ҽмма техноген гадҽттҽн тыш хҽллҽр чыганагы булырга мҿмкин 

булган объектлар урнашкан: 
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- шартлау куркынычы булган объектлар: АЗС һҽм АГЗС станциялҽре, 

котельныйлар; 

- коммуналь хуҗалык объектлары; 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ Каратун АКП поселогында 

«Казан – Ульяновск» - Апас «Олан – Каратун»автомобиль юлы буенда 

автозаправка станциясе урнашкан. 

Муниципаль берҽмлек территориясендҽ техноген характердагы 

гадҽттҽн тыш хҽл килеп чыгу ихтималы булган чыганакларга бҥлҥ 

газҥткҽргечлҽрен, газ бҥлҥ пунктларын, югары кҿчҽнештҽге электр тапшыру 

линиялҽрен кертергҽ кирҽк.  

Авыл җирлеге территориясе буенча тҥбҽндҽге торбаҥткҽргечлҽр ҥтҽ: 

- "Холмогоры-Клин" магистраль нефть ҥткҽргече»; 

- Буа шҽһҽренҽ бҥлеп бирҥче магистраль газҥткҽргеч-. 

Углеводород чималының магистраль продукт ҥткҽргечлҽре ҿчен 

минималь рҿхсҽт ителгҽн ара зоналары булдырыла. Минималь аралар авария 

хҽллҽрендҽ шартлау куркынычы дҽрҽҗҽсе исҽпкҽ алына һҽм җирлеклҽрнең 

тҿренҽ, биналарның тибына, объектларның торба ҥткҽргечлҽрнең диаметрын 

исҽпкҽ алып билгелҽнҥенҽ карап дифференциациялҽнгҽн һҽм «СНиП 2.05.06-

85 " СНиП 36.13330.2012 СП нигезендҽ билгелҽнҽ. Магистраль 

торбаҥткҽргечлҽр» (утв. тҿзелеш һҽм торак-коммуналь хуҗалык буенча 

федераль агентлыкның 25.12.2012 ел, № 108/ГС боерыгы). 

Муниципаль берҽмлек территориясе буенча уза торган магистраль 

газҥткҽргечнең минималь-рҿхсҽт ителгҽн арасы зонасы – 100 м, магистраль 

нефть ҥткҽргече-200 м. 

Тҿзелеш-монтаж эшлҽрен башкарганда бозылуга китергҽн авариялҽрне 

анализлау кҥрсҽткҽнчҽ, тҿп сҽбҽп-тҿзелеш вакытында проект 

чишелешлҽреннҽн чигенҥ, эретеп ябыштыру технологиясен ҥтҽмҽҥ, 

вазыйфаи затлар тарафыннан операцион контрольнең тҥбҽн дҽрҽҗҽдҽ булуы, 

тҿзелешне техник кҥзҽтҥнең тиешле дҽрҽҗҽдҽ булмавы. 

Моннан тыш, торбаҥткҽргеч системаларының бҿтенлегенҽ 

торбаҥткҽргечлҽр ҥткҽрҥ зонасын тҿзҥне тыя торган минималь рҿхсҽт 

ителгҽн ара зоналарының талҽплҽрен бозу, шулай ук, эксплуатациялҽҥ 

оешмалары белҽн килешмичҽ, саклау зоналарында һҽм торбаҥткҽргечлҽр 

янында эшлҽрне алып бару тҽртибен бозу реаль куркыныч тудыра. 

Шулай ук тимер юл транспортында юл-транспорт һҽлакҽтлҽре, авария 

хҽллҽре булырга мҿмкин (җирлекнең кҿнбатыш ҿлешендҽ 4,2 км озынлыкта 

Горький тимер юлының «Карамалы Тау – Чынлы» участогы уза. Шулай ук 

Каратун тимер юл станциясе, яшҽешне тҽэмин итҥче объектларда, 

террорчылык актлары бар, аларның нҽтиҗҽлҽре авыл җирлеге 

инфраструктурасы бозылуга һҽм халыкның зарарлануына китерергҽ мҿмкин. 

 

Торбаҥткҽргеч транспортта мҿмкин булган авариялҽр 

Торбаҥткҽргечлҽрнең куркыныч җитештерҥ факторлары булып тора: 

 җимерҥ торбаҥткҽргеч яки аның элементларын, сопровождающееся 

разлетом металл һҽм грунт; 
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 янгын продукт каршындагы разрушении торбаҥткҽргеч, ачык ут 

һҽм термическое йогынты янгын; 

 шартлау газ һава катнашмасы; 

 биналарның, корылмаларның, җайланмаларның җимерелҥе һҽм 

җимерелҥе; 

 кислородның тҥбҽн концентрациясе; 

 тҿтен; 

 продукциянең токсиклыгы. 

Газ ҥткҽргечлҽрне бетергҽн вакытта авариялҽр тҥбҽндҽге процесслар 

һҽм вакыйгалар белҽн бергҽ алып барыла: арматура беткҽнчегҽ кадҽр газ ҥтҥ 

(арматура ябылуга импульс булып продуктның басым кимҥе тора); 

арматураны ябу; арматура белҽн тҽэмин ителгҽн торбаҥткҽргеч участогыннан 

газ чыгу. 

Статистика кҥрсҽткҽнчҽ, авариялҽрнең якынча 80% янгын белҽн 

озатыла. Очкыннар газ ҿлешлҽренең металл һҽм грунтның каты ҿлешлҽре 

белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килҽ. Гадҽти яну 

ялкынның ҥз-ҥзен кҿйрҽтҥе хисабына, рельеф буенча һҽм урманда таралуы 

аркасында шартлауга трансформалашырга мҿмкин. 

Авыл җирлеге территориясенең кҿнбатыш һҽм тҿньяк-кҿнчыгыш 

ҿлеше магистраль торбаҥткҽргечлҽрдҽге авария вакытында, шул исҽптҽн 

Морзалар  авылы, Каратун тимер юл станциясе бистҽсенең тҿньяк-кҿнчыгыш 

ҿлеше детонация зоналарына элҽгҽ.  

Детонация зоналары, тулы һҽм кҿчле җимереклеклҽр кҥрсҽтелгҽн 

график материалларда. 

 

Торбаүткҽргеч транспортында мөмкин булган авариялҽрне кисҽтү 

буенча чаралар 

Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 47 статьясындагы 4.1 пунктын 

магистраль торба ҥткҽргечлҽр узу техник коридорларының табигый һҽм 

техноген шартларын ҿйрҽнҥне, бҽялҽҥне һҽм фаразлауны тҽэмин итҥ буенча 

ҥтҽҥ зарур. 

Нефть, табигый газ, нефть продуктлары транспортлый торган 

магистраль торбаҥткҽргечлҽрдҽ бҽхетсезлек очракларын булдырмау, аларны 

эксплуатациялҽҥнең нормаль шартларын булдыру максатыннан 29.04.1992 

ел, РФ Энергетика министрлыгы һҽм РФ Дҽҥлҽт техник кҥзҽтчелегенең 

23.11.1994 ел, №61 карары белҽн расланган «магистраль торба ҥткҽргечлҽрне 

саклау кагыйдҽлҽре» кертелҽ. 

Торбаҥткҽргечлҽргҽ зыян китерҥ мҿмкинлеген булдырмас ҿчен (аларны 

телҽсҽ кайсы тҿрдҽ салганда) сак зоналары билгелҽнҽ: нефть, табигый газ, 

нефть продуктлары, нефть һҽм ясалма углеводород газлары транспортлаучы 

торба ҥткҽргечлҽр трассасы буенда, шартлы линиялҽр белҽн чиклҽнгҽн җир 

участогы рҽвешендҽ, һҽр яктан торбаҥткҽргеч кҿзеннҽн 25 метр ераклыкта 

уза. 

garantf1://12038258.4741/
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Торбаҥткҽргечлҽрнең сак зоналарында торбаҥткҽргечлҽрне нормаль 

эксплуатациялҽҥне бозарга яки аларны, аерым алганда, зыян китерергҽ 

сҽлҽтле тҿрле гамҽллҽр башкару тыела: 

 тану һҽм сигнал билгелҽрен, контроль - ҥлчҽҥ пунктларын кҥчерергҽ, 

кҥмҽргҽ һҽм ватарга; 

 люклар, калиткалар һҽм кабельле элемтҽнең хезмҽт кҥрсҽтҽ торган 

кҿчҽйтҥ пунктлары, линия арматурасы узеллары, катод һҽм дренаж саклау 

станциялҽре, линия һҽм карау коелары һҽм башка линия җайланмалары 

ачарга, краннар һҽм задвижкаларны ачарга һҽм ябарга, элемтҽ, энергия белҽн 

тҽэмин итҥ һҽм телемеханика торбаҥткҽргечлҽрне ҿзҽргҽ яисҽ кертергҽ; 

 тҿрле чҥплеклҽр оештырырга, кислоталар, тоз һҽм щелоч эретмҽлҽр 

агызырга; 

 яр ныгыту корылмаларын, су ҥткҽрҥ җайланмаларын, җир һҽм башка 

корылмаларны (җайланмаларны), торбаҥткҽргечлҽрне җимерҥдҽн саклый 

торган корылмалар, ҽ ҽйлҽнҽ - тирҽ территорияне һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽне-

транспорт продукциясен авария хҽлендҽге ташлаудан арындыру; 

 ут кабызырга һҽм нинди дҽ булса ачык яки ябык ут чыганакларын 

урнаштырырга. 

Торбаҥткҽргеч транспорт предприятиелҽренең язмача рҿхсҽтеннҽн 

башка торба ҥткҽргечлҽрнең сак зоналарында тҥбҽндҽгелҽр тыела: 

а) телҽсҽ нинди Корылмалар һҽм корылмалар тҿзергҽ; 

б) барлык тҿр агачлар һҽм куаклар утыртырга, терлек азыгы, 

ашламалар, материаллар, печҽн һҽм салам салырга, Коноваловка авылында 

терлек тотарга, балык промыселы участоклары бҥлеп бирергҽ, балык, шулай 

ук су хайваннары һҽм ҥсемлеклҽр чыгарырга, су белҽн тҽэмин итҥ, колка ясау 

һҽм боз ҽзерлҽҥ ҿчен кирҽк булган барлык тҿр агач һҽм куаклар утыртырга, 

су җыюга, колка салырга, балык тотарга, балык промыселы участоклары 

бҥлеп бирергҽ, балык, шулай ук су; 

в) торбаҥткҽргечлҽр трассасы аша юллар һҽм кичҥлҽр корырга, 

автомобиль транспорты, тракторлар һҽм механизмнар тукталышларын 

оештырырга, бакчалар һҽм бакчалар урнаштырырга. ; 

г) мелиоратив җир эшлҽре башкарырга, сугару һҽм киптерҥ 

системалары корырга; 

д) тҿрле ачык һҽм җир асты, тау, тҿзелеш, монтаж һҽм шартлаткыч 

эшлҽр, грунт планировкасы җитештерергҽ. 

Торбаҥткҽргечлҽрнең саклау зоналарында шартлаткыч эшлҽр 

башкаруга язма рҿхсҽт бу эшлҽрне башкаручы предприятие тарафыннан 

шартлаткыч эшлҽрдҽ куркынычсызлыкның гамҽлдҽге кагыйдҽлҽре белҽн 

каралган тиешле материалларны тапшырганнан соң гына бирелҽ; 

е) скважиналар, шурфлар урнаштыру һҽм грунт пробаларын алу 

(туфрак ҥрнҽклҽреннҽн тыш) белҽн бҽйле геологик кҥтҽрҥ, геологик 

эзлҽнҥлҽр, эзлҽҥ, геодезия һҽм башка эзлҽнҥ эшлҽре башкарырга. 

Торбаҥткҽргечлҽрнең сак зоналарында эшлҽрне алып баруга язма 

рҿхсҽт алган предприятиелҽр һҽм оешмалар торбаҥткҽргечлҽрнең һҽм тану 
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билгелҽренең сакланышын тҽэмин итҽ торган шартларны ҥтҽп башкарырга 

тиеш һҽм соңгыларына зыян китергҽн ҿчен җаваплы. 

Газүткҽргеч янында халыкны яклау берничҽ юнҽлеш буенча алып 

барылырга тиеш: 

 авария барлыкка килҥ ихтималын киметҥ. Бу фактор технологик 

җиһазларның ышанычлылыгы һҽм аның ресурсын контрольдҽ тоту һҽм 

саклау мҿмкинлеге белҽн билгелҽнҽ; 

 ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиттҽге авариялҽрдҽн физик кырларның таралу 

масштабларын киметҥ. Бу максатта авария булган очракта торбаҥткҽргечнең 

тҿзек булмаган ҿлешен автомат рҽвештҽ сҥтҽргҽ мҿмкинлек бирҥче махсус 

задвижкалар урнаштырыла. Шулай ук торбаҥткҽргеч янында ялкынның 

мҿмкин булган чыганакларын бетерҥ буенча талҽплҽрне дҽ ҥтҽргҽ кирҽк; 

 зарарлану масштабларының кимҥе (беренче чиратта сҥз кешелҽрнең, 

ягъни техник персоналның һҽм халыкның зарарлануы турында бара). Торак 

пунктлар магистраль газҥткҽргечлҽрдҽн рҿхсҽт ителгҽн минималь ара (МДР) 

зонасыннан читтҽ урнашырга тиеш; 

 халыкны һҽм персоналны торбаҥткҽргечтҽге авария булган очракта 

хҽрҽкҽтлҽргҽ, мҿмкин булган зарарлану зонасына ашыгыч эвакуация ҥткҽрҥ 

һҽм зыян кҥрҥчелҽргҽ медицина ярдҽме кҥрсҽтҥ осталыгына ҿйрҽтҥ. 

 

Нефть һҽм нефть продуктларын агызуны бетерү буенча инженер 

чаралары 

Нефть һҽм нефть продуктларын агызуны бетерҥ буенча тҿп инженер 

чаралары булып тора (ЛРН) : ташландык матдҽ таралуга һҽм зҽгыйфь 

районнарның пычрануына комачаулаучы киртҽлҽрне локальлҽштерҥ буенча 

киртҽлҽр кую; ЛРН ҥткҽрҥ ҿчен уңайлы зонага җимерелгҽн яки авария 

объектын бҥлеп бирҥ; коелган матдҽ җыю. 

Суда нефть агызуны локальлҽштерҥ ҿчен кулланыла торган 

технологиялҽр һҽм махсус чаралар ҥзлҽренең оператив файдалануларын, 

шулай ук нефть тапларын минималь ихтимал чиклҽрдҽ ышанычлы тотылуын 

тҽэмин итҽргҽ тиеш. 

Суда нефть җыю ҿчен механик ысуллар белҽн нефть җыюның ике тҿп 

тҿре кулланылырга мҿмкин: 

- нефть тапларын локальлҽштерҥ һҽм бетерҥ ҿчен Бон киртҽлҽрен һҽм 

нефть җыючы җайланмаларны кулланып, су сибҥ чыганагыннан башлап яки 

аннан ераклыкта стационар тикшерҥ; 

- нефть җыюның ике судно белҽн тоташтырыла торган Бон 

киртҽлҽрен (U-, V - яки J-образлы конфигурация) һҽм нефтьне су ҿслегеннҽн 

(скиммерлар) җыю ҿчен алынган җайланмаларны кулланып кҥчмҽ ысулы. 

Аварияле нефтьне локальлҽштерҥ һҽм артык дымлы җирлҽрдҽ һҽм 

сазлыкларда артык суны бҥлеп бирҥ ҿчен ачык каналлар салалар, су 

ҿслегеннҽн аварияле нефть һҽм нефть продуктлары җыя торган отстойниклар 

урнаштыралар. Ачык каналлар тҿзелешен җирлҽҥ машиналары, сирҽгрҽк 

шартлаткыч ысул белҽн яки гидромеханизация ысуллары белҽн алып 

баралар. 
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Аварияле нефть җыю эшлҽре ике тҿргҽ бҥленҽ-тупас һҽм салкынча. 

Бульдозер һҽм экскаваторлар белҽн тупас чистартканда нефть җирнең ҿске 

катламы белҽн чистартыла, щадкая торган вакытта-югары туфрак катламы 

һҽм ҥсемлек саклана: пычранган участок вакытлыча заводка чыгарыла, ҽ 

нефть инде су ҿслегеннҽн җыела. 

Нефть тҥгҥ нҽтиҗҽлҽрен бетерҥнең иң киң таралган ысулы-ком, торф 

салу, хҽер, пычранган грунт белҽн мульчи торган торф катламын 

катнаштырмыйча, бу метод экологик яктан яраклы дип санарга ярамый.  

Нефть пычранган җирлҽрне рекультивациялҽҥнең шартлаткыч алымы 

нҽтиҗҽлерҽк, шул ук вакытта микрозарядларның куе урнашуы торф 

катнашмасының тоташ катнашуын тҽэмин итҽ. 

 

Объектларда һҽм тормыш тҽэмин итҥ системаларында авариялҽр 

Тормыш тҽэмин итҥ системаларында авариялҽр: газ белҽн тҽэмин итҥ, 

җылылык белҽн тҽэмин итҥ, электр белҽн тҽэмин итҥ, су белҽн тҽэмин итҥ 

халыкның тормыш-кҿнкҥрешен бозуга китерҽ.  

Газ бҥлҥ системалары объектларында авария сҽбҽплҽре: 

 җир асты газ ҥткҽргечлҽренең механик зыяннары; 

 җир ҿсте газҥткҽргечлҽренҽ механик зыян китерҥ; 

 тышкы газ ҥткҽргечлҽрнең коррозиягҽ каршы зыян кҥрҥе; 

 эретеп ябыштыру ялганышлары ҿзелҥ; 

 табигать кҥренешлҽре нҽтиҗҽсендҽ газ ҥткҽргечлҽргҽ зыян китерҥ; 

 ГРПТАН соң кан басымын арттыру; 

 башка сҽбҽплҽр. 

ГРП һҽм ГРП авариялҽрендҽ, бинага газ агу шартлау һҽм янгын 

куркынычы булган катнашма барлыкка килҥгҽ китерҽ. Моннан тыш, бинаны 

газ белҽн тҽэмин итмичҽ, газны факел рҽвештҽ ялкынландырырга мҿмкин. 

ГРПДА технологик процессны бозу аркасында тҥбҽн басымлы газҥткҽргечтҽ 

басым кҥтҽрелҥ очраклары билгеле, бу куллану чыганакларында, шул 

исҽптҽн торак йортларда яки котельныйларда, биналарның газ белҽн тҽэмин 

ителҥенҽ, ҽ кабызу чыганаклары булган очракта-газ катнашмасын 

ялкынландыруга яки шартлатуга китерҽ. 

Һава электр тапшыру линиялҽрендҽге техноген гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

чыганаклары-техник җайланмаларның җимерелҥенҽ (җимерелҥенҽ) һҽм 

терҽк конструкциялҽренең тҿп элементларының җимерелҥенҽ (җимерелҥенҽ) 

бҽйле мҿмкин булган авариялҽр. Авариялҽрнең эчке сҽбҽплҽре (тҿзелеш-

монтаж эшлҽренең никахы, линияне эксплуатациялҽҥ кагыйдҽлҽрен бозу), 

шулай ук тышкы сҽбҽплҽр аркасында килеп чыгарга мҿмкин. Табигый һҽм 

техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр чыганакларының, шул исҽптҽн 

террорчылык актларының йогынтысы тышкы сҽбҽплҽр булырга мҿмкин. 

Техник җайланмаларның җимерелҥенҽ (җимерелҥенҽ), шулай ук һава 

линиясе терҽклҽре конструкциялҽренең тҿп элементларының җимерелҥенҽ 

(җимерелҥенҽ) бҽйле авариялҽрдҽ тҿп зарарлаучы факторлар-җайланмалар, 

Корылмалар конструкциялҽренең механик йогынтысы. Шулай ук электр 

токының йогынтысы да зарарландыручы факторлар булып торачак. 
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Кешелҽр һҽм техниканың механик зарарлану куркынычы булган 

куркыныч зоналарның чиклҽре булырга мҿмкин булган зона булачак. Техник 

җиһазның яки корылманың бҿтенлеге сакланган очракта (мҽсҽлҽн, ВЛ 

терҽге), ҿемнҽр таралу мҿмкин булган зоналарның зурлыгы корылмаларның 

ҥлчҽмнҽренҽ тигез булачак. 

Электр чыбыклары ҿзелгҽндҽ һҽм алар җиргҽ егылганда, зарарланган 

электр җайланмасын сҥндереп торучы, саклау системаларыннан баш тарту 

очраклары булырга мҿмкин. Җирдҽ калган ҥткҽргеч тирҽсендҽ токны сугару 

зонасы барлыкка килҽ. Бу ҥткҽргеч тҿшҥ зонасында җир ҿслегендҽ электр 

потенциалы барлыкка килҥгҽ китерҽ. Кеше, егылу зонасында аның аяклары 

тҿрле электр потенциалларына элҽгергҽ мҿмкин, аларның тҿрлелеге «адым 

киеренкелеге» дип атала һҽм кешенең гҽҥдҽсе аша «аяк-аяк»чылбыры буенча 

электр тогы агачак. 

Авария булган һҽм проектлана торган һава линиялҽрендҽ мҿмкин 

булган гадҽттҽн тыш хҽллҽр чыганакларының зарарлаучы факторларының 

гамҽлдҽ булу зоналары локаль характерда. Электр ҥткҽрҥнең һава 

линиялҽренҽ якын территориядҽге халык саныннан мҿмкин булган 

авариялҽрдҽ кешелҽрнең җҽрҽхҽтлҽнҥе мҿмкин тҥгел. 

ВЛ трассалары линия узу районында алып барыла торган хуҗалык 

эшчҽнлеге характерын исҽпкҽ алып проектлана, шулай ук сак зонасы 

булдырыла һҽм һава электр тапшыру линиялҽре янында хуҗалык эшчҽнлеге 

чиклҽнҽ. ВЛ янгын куркынычсызлыгы янмый торган конструкциялҽрне 

куллану, кыска ялганыш токларын автоматик рҽвештҽ ҿзҥ, терҽклҽрне 

җирлҽҥ, тҿрле фаза ҥткҽргечлҽре арасындагы араны тыгызлау буенча 

куркынычсызлыкны саклау белҽн тҽэмин ителҽ. 

 

Инженер җиһазларының тотрыклылыгы. Инженерлык системалары 

эшчҽнлегенең тотрыклылыгын тҽэмин итү чаралары 

Инженерлык системалары эшчҽнлегенең тотрыклылыгын арттыру ҿчен 

тҥбҽндҽге чараларны гамҽлгҽ ашыру кирҽк: 

1. Җирлекнең инженерлык системалары белҽн идарҽ итҥ 

системаларының ышанычлылыгын тҽэмин итҥ буенча эшлҽр башкару; 

2. Инженерлык системалары эшенең ышанычлылыгын арттыру буенча 

эшлҽр башкару; 

3. Җирлекнең инженерлык системалары объектларында (янгыннар, 

шартлаулар, электр тогы белҽн зарарлану һ. б.) зарарлану факторларының 

барлыкка килҥ мҿмкинлеген бетерҥ яисҽ чиклҽҥ буенча эшлҽр башкаруы); 

4. Инженерлык системаларының авария эш режимына кҥчерҥгҽ 

ҽзерлеге; 

5. Җирлекнең инженерлык системаларын торгызуга ҽзерлеге; 

6. Акрынлап заманча куркынычсыз технологик чишелешлҽргҽ кҥчҥ һҽм 

бҿтен җирдҽ контроль һҽм инженерлык системалары белҽн идарҽ итҥ 

системаларын гамҽлгҽ кертҥе. 
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Билгеле бер вакыт ҥткҽннҽн соң яки нинди дҽ булса ҥзгҽрешлҽргҽ 

бҽйле рҽвештҽ, инженерлык системалары функциялҽренең тотрыклылыгын 

арттыру буенча чаралар ҥткҽрҥне кҥздҽ тотарга кирҽк. 

Инженерлык системалары функциялҽренең тотрыклылыгын арттыру 

буенча инженер-техник чаралар исҽбенҽ керҽ: 

 тузган коммуналь-энергетика челтҽрлҽрен алыштыру юлы белҽн, 

гадҽттҽн тыш хҽл барлыкка килҥ чыганагы буларак, инженер 

системаларының авариясез эшлҽвен тҽэмин итҥ; 

 торак пунктларны ике бҽйсез чыганактан электр энергиясе белҽн 

тҽэмин итҥ яки тҿрле юнҽлешлҽрдҽн ике электр челтҽрен кертҥ; 

 10 һҽм 6 кВ электр бҥлҥ челтҽрлҽрен тҿзҥ; 

 трансформатор подстанциялҽрен яклауны тҽэмин итҥ-ҿстҽмҽ кирпеч 

яки тимер-бетон диварлар, козыреклар урнаштыру, грунт белҽн убылуы һ. б.; 

 канҽгатьлҽнмҽслек хҽлдҽ булган трансформатор подстанциялҽрен 

реконструкциялҽҥ 

 "ялангач ҥткҽргеч» не электр челтҽрлҽренең изоляциялҽнгҽн 

ҥткҽргечлҽренҽ алыштыру, кирҽк булганда, һава электр тапшыру линиялҽрен 

кабельлҽргҽ кҥчерҥ; 

 кҥчмҽ электростанциялҽр энергосистемасына тоташтыру һҽм сатып 

алу; 

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

җир асты чыганакларына ҿстенлек бирергҽ кирҽк; 

 заманча технологиялҽр нигезендҽ су белҽн тҽэмин итҥ системасын 

тҿзҥ һҽм реконструкциялҽҥ; 

 су алу корылмаларында катгый режимлы зоналарның тоташ 

коймаларын оештыру; 

 су белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен закольцть итҥ 

 эчҽр су белҽн тҽэмин ителгҽн су челтҽрлҽрен һҽм резервуарларны 

грунт белҽн тирҽнҽйтҥ; 

 артезиан скважиналарын герметизациялҽҥ; 

 резерв су белҽн тҽэмин итҥ; 

 заманча технологиялҽр нигезендҽ су бҥлҥ системасын тҿзҥ һҽм 

реконструкциялҽҥ; 

 агынты суларны аварияле чыгару урыннарын оештыру 

 ике бҽйсез чыганактан газ бирҥне тҽэмин итҥ; 

 заманча технологиялҽр нигезендҽ газ челтҽрлҽрен тҿзҥ һҽм 

реконструкциялҽҥ; 

 газ челтҽрлҽрен тирҽнҽйтҥ; 

 газ челтҽрлҽрен закольцевания белҽн тҽэмин итҥ; 

 газ челтҽрлҽрендҽ басым тҿшҥдҽн эшли торган автоматик 

җайланмалар урнаштыру, шулай ук дистанцион идарҽ белҽн тыгыз арматура 

урнаштыру 
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 җылылык трассаларын котельныйлардан тоташтыру юлы белҽн 

җылылык белҽн тҽэмин итҥнең тотрыклы системасын булдыру яисҽ 

җылылык белҽн тҽэмин итҥнең индивидуаль системаларын куллану. 

Бу чараларның барысы да җирлекнең инженерлык инфраструктурасын 

яисҽ аның аерым участокларын реконструкциялҽгҽндҽ яисҽ яңа тҿзегҽндҽ 

ҥтҽлергҽ тиеш. 

 

Зур масштаблы гадҽттҽн тыш хҽллҽр шартларында су белҽн тҽэмин 

итү системасы эшчҽнлегенең тотрыклылыгын тҽэмин итү чаралары 

Каратун авыл җирлеге авыл халкы хуҗалык-эчҽр су белҽн тҽэмин итҥ 

ҿчен җир асты суларын куллана. Халык артезиан скважиналарыннан, 

тҿзеклҽндерелгҽн чишмҽлҽрдҽн, ҥз кое һҽм скважиналардан 10-20 м 

тирҽнлектҽге су белҽн файдалана.  

Торак пунктларны су белҽн тҽэмин итҥ системасы корылмалары су 

алу скважиналарыннан, суэтем башняларыннан һҽм суҥткҽргеч челтҽрлҽрдҽн 

тора. Каратун авыл җирлегенең су белҽн тҽэмин итҥ системасы корылмалары 

турында гомуми мҽгълҥмат 3.10.2.2 таблицасында тҽкъдим ителгҽн. 

Таблица 3.10.2. 

Атамасы 

авыл җирлеге  

торак пункт 

Су белҽн тҽэмин итҥ 

чыганагы, шт. 

Насос 

җиһазларының 

җитештерҥчҽнлеге  

м³/сҽгҽтенҽ 

саны,сыйды

рышы, шт. 

Суҥткҽргеч 

челтҽрлҽренең 

озынлыгы, км 

Каратун авыл 

җирлеге 
6  4 22,91 

Каратун тимер юл 

станциясе бистэсендҽ 
Арт.скважина - 3 ЭЦВ6-10-110 3х25 9,610/3,0 

Каратун ашлык кабул 

итҥ пункты бистҽсе 
Арт.скважина - 3 ЭЦВ6-10-110 3х25 4,5/0,3 

Морзалар авылы Арт.скважина - 5 ЭЦВ6-10-110 4х25 4,620/- 

Свияжский бистҽсе Арт.скважина-2 ЭЦВ6-10-110 2х25 4,180/- 

 

Су скважиналар белҽн алына. 1 кҥтҽрелештҽге насос станциясе Су 

кабул итҥ корылмалары белҽн берлҽштерелгҽн, скважиналар Тамагы 

павильон белҽн ябылган. Скважинадан су башнясына, аннан су челтҽренҽ 

ҥзлегеннҽн килҽ һҽм кулланучыларга тапшырыла. Чистарту корылмалары, 

суны исҽпкҽ алу узелы юк, кулланучыларга башлангыч (табигый) су бирелҽ. 

Химик состав буенча су гидрокарбонат магниево-кальций һҽм СанПин 

2.1.4.1074-01 «эчҽргҽ яраклы су»талҽплҽренҽ җавап бирҽ. 

Су белҽн тҽэмин итҥ системасы тҥбҽн басымлы, хуҗалык-эчҽ торган 

һҽм янгынга каршы ихтыяҗларны канҽгатьлҽндерҥне исҽпкҽ алып кабул 

ителгҽн. Су челтҽрлҽре, нигездҽ, 110 мм диаметрлы ПНДТАН салынган.  

Су башнясы торак пунктны су белҽн тҽэмин итҥне кҿйли, челтҽрдҽ 

кирҽкле басым ясый, шулай ук 10 минутлык янгынга каршы су запасы 

саклый. 

Зур масштаблы гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыккан очракта халыкны су 

белҽн тҽэмин итҽргҽ кирҽк. Тыныч вакытта гадҽттҽн тыш хҽллҽр чорының 

озынлыгы җирле шартларны исҽпкҽ алып билгелҽнҽ. 

ВК4-90 нчы ЗТН нигезендҽ, халыкка (категорияле шҽһҽрлҽрдҽн 

эвакуациялҽнгҽн халыкны исҽпкҽ алып) ҥзҽклҽштерелгҽн СХПП буенча яки 



119 

башка ихтыяҗларга кҥчмҽ чаралар ярдҽмендҽ халыкка бирелергҽ тиешле 

эчҽргҽ яраклы суның минималь саны бер кешегҽ 31 л кҥлҽмендҽ билгелҽнҽ 

(3.10.2.3 таблица). бер кешене юдыруга, зарарлану чыганагында эшлҽҥче ГО 

хҽрбилҽштерелмҽгҽн формированиелҽренең шҽхси составын да кертеп, 45 ел. 

Таблица 3.10.2.3. 

Үзҽклҽштерелгҽн СХПП буенча халыкка бирелҽ торган тҽүлеккҽ иң аз 

санда эчҽргҽ яраклы су  

 

Башлангыч ел (2017 ел) Беренче чират (2025 ел.) 
Исҽп-хисап вакыты (2040 

ел.) 

Халык саны, 

кеше 

Тҽҥлек 

запасы, 

м
3
 

Халык саны, 

кеше 

Тҽҥлек 

запасы, 

м
3
 

Халык саны, 

кеше 

Тҽҥлек 

запасы, 

м
3
 

Каратун 

авыл 

җирлеге 

2710 84,01 2794 86,61 3031 93,96 

Искҽрмҽ: 1. Исҽп-хисап дҽвалануга килгҽн халыкның эвакуациялҽнҽ торган 

шҽһҽрлҽреннҽн, шулай ук җиңелҥ учагында эшлҽҥчелҽрне исҽпкҽ 

алмыйча ясалган. 

2. Халык санына беренче чиратта, исҽп-хисап чорына даими 

халык һҽм икенче торак тҿзи торган халык керҽ. 

 

Моннан тыш, гадҽттҽн тыш хҽл килеп туган очракта, ҿстҽмҽ рҽвештҽ 

кҥчмҽ резервуарларда (автоцистерналарда) эчҽргҽ яраклы суны китерҥне 

кҥздҽ тотарга кирҽк. Кҥчмҽ тарага һҽр су бирҥ пункты 1,5 км радиуста торак 

пункт территориясенҽ хезмҽт кҥрсҽтергҽ тиеш. Кҥчмҽ резервуарларны 

урнаштыру урыннарының якынча урнашуы график материалларда 

кҥрсҽтелгҽн.  

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр шартларында аерым Сҽнҽгать һҽм коммуналь 

предприятиелҽрнең су белҽн тҽэмин итҥ кҥлҽмнҽрен киметергҽ мҿмкин, 

шуның белҽн бергҽ, зарарланган чыганактан суны махсус чистарту 

режимнары буенча эшлҽҥче корылмаларга йҿклҽнешне киметҥ ҿчен. 

Авыл җирлегенең генераль планының «инженерлык 

инфраструктурасы» бҥлегендҽ су белҽн тҽэмин итҥ системасының 

тотрыклылыгын тҽэмин итҥ ҿчен тҽкъдим ителҽ: 

− скважиналарның җитештерҥчҽнлеге гамҽлдҽге чиклҽрдҽ даими 

халыкны су белҽн тҽэмин итҥгҽ исҽп-хисап ихтыяҗын исҽп-хисап чорына 

капларга мҿмкинлек бирҽ, шуңа кҥрҽ авыл җирлеге халкын су белҽн тҽэмин 

итҥ ҿчен су чыганагы булып торган артезиан скважиналарын кабул итҽргҽ 

мҿмкинлек бирҽ; 

− яңа кулланучыларны ҥзҽклҽштерелгҽн су белҽн тҽэмин итҥ 

системаларына тоташтыру ҿчен заманча технологиялҽр нигезендҽ торбалар 

һҽм заманча материаллар кулланып су белҽн тҽэмин итҥнең яңа челтҽрлҽрен 

тҿзҥ; 

−  авыл җирлеге башлыгы тарафыннан бирелгҽн башлангыч 

мҽгълҥматлар нигезендҽ, Каратун станциясенең т/ю станциясендҽ – 3,0 км, 

Каратун икмҽк кабул итҥ пунктында 1,5 км заманча технологиялҽр нигезендҽ 

су белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен заманча материаллардан кулланып 

урнаштыру зарур.; 
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− суҥткҽргеч челтҽрлҽрендҽ авариялҽр һҽм агулар барлыкка килҥне 

кисҽтҥ һҽм югалтулар кҥлҽмен киметҥ ҿчен, борау-кҿйлҽҥ арматурасын һҽм 

суҥткҽргеч челтҽрлҽрен ҥз вакытында алыштырырга кирҽк. Борчу-җайга салу 

арматурасы авария хҽлендҽге суҥткҽргеч участокларын локальлҽштерҥ һҽм 

авария-торгызу эшлҽре башкарганда кулланучыларның аз санын ҿзҥ ҿчен 

кирҽк; 

− су башняларын һҽм артезиан скважиналарын исҽпкҽ алу 

приборлары белҽн тҽэмин итҥ, диспетчерлаштыру системасын кертҥ; 

− кулланучылар тарафыннан суны рациональ тоту һҽм су белҽн 

тҽэмин итҥ системасында су сыйфатына мониторинг системасын 

камиллҽштерҥ буенча контрольне кҿчҽйтҥ. 

 

Транспорт һҽлакҽтлҽре, юл-транспорт һҽлакҽтлҽре 

Каратун авыл җирлегенең транспорт структурасы Апас 

муниципаль районының транспорт структурасының бер ҿлеше булып 

тора, ул, ҥз чиратында, Татарстан Республикасының транспорт 

челтҽренҽ кертелгҽн һҽм автомобиль транспорты белҽн тҽкъдим 

ителгҽн. 

Авыл җирлегенең урам-юл челтҽре характеристикасы 2.6 

бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн.  «Транспорт-коммуникация потенциалы » 

генераль планны нигезлҽҥ буенча материалларны аңлатма язуы.  
Җирлекнең кҿнбатыш ҿлешендҽ 4,2 км озынлыктагы «Карамалы Тау – 

Чынлы» Горький тимер юлы участогы уза. Каратун тимер юл станциясе дҽ бар. 

Автомобиль транспорты ҿчен  шактый зур тҿр һҽлакҽтлҽр хас: 

бҽрелешлҽр,  ыргыту, янгыннар, текҽ катламнардан егылу, сулыкларга тҿшҥ 

һ. б. 

Җирлектҽ юл-транспорт һҽлакҽтлҽре килеп чыгуның тҿп сҽбҽплҽре 

булып тора:  

 юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽрен бозу;  

 дефектлы автоюлларның тигез ҿслеге, куркыныч участокларда 

горизонталь тамга һҽм коймалар булмау;  

 автоюлларны яктырту җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ булмауы;  

 Тҥбҽн сыйфатлы катлам – Тҥбҽн сцепление, бигрҽк тҽ кышын, һ. б. 

факторлар.  

Кҥперлҽр, кичҥлҽр, юл чатлары, транспорт магистральлҽре белҽн 

инженерлык коммуникациялҽре, нефть ҥткҽргечлҽр, газҥткҽргечлҽр белҽн 

кисешкҽн урыннарда авариялҽр аеруча ихтимал. 

Авыл җирлеге территориясе буенча куркыныч йҿклҽр һҽм авариялҽрне 

автомобиль транспортында ташу мҿмкинлеген тулысынча юкка чыгарырга 

ярамый.  

Мондый авариялҽр цистерна җимерелҥ яки бетерҥ очракларында, 

ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычратучы зарарлы матдҽлҽр белҽн куркыныч йҿк 

ташучы транспорт чарасын йҿртҥчелҽрнең гомерен куркыныч астына куеп, 

ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычратучы гадҽттҽн тыш хҽллҽргҽ китерҽ. Заманча 
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автомобильлҽрдҽ ешрак 30 м
3
 куркыныч йҿк сыйдыручы цистерна 

кулланыла. 

зарарлану зоналары радиусы  ҿчен кайбер, аеруча еш кына 

перевозимых куркыныч матдҽлҽр китерелгҽн таблицасында 3.10.2.4. 

Таблица 3.10.2.4. 

Матдҽ тҿре 

АХОВ Шартлаткыч матдҽлҽр 

Зарарлану 

зонасы радиусы,  

км 

Зарарлану  зонасы 

мҽйданы,  

км² 

Җиңелҥ зонасы 

радиусы, м 

Җиңелҥ зонасы 

мҽйданы, м² 

агып 

чыгу 

янып 

китҥ 

агып 

чыгу 

янып 

китҥ 

Аммиак 0,8 0,25 - - - - 

Хлор 1,6 1,00 - - - - 

Бензин - - 10 40 320 5000 

Диз. ягулык - - 45 140 6400 61600 

  

Транспорттагы авариялҽрнең нҽтиҗҽлҽрен бетерү буенча чаралар 

Юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ буенча чаралар, 

ашыгыч хезмҽтлҽрнең ҥзара хезмҽттҽшлеге, РФ субъектларында юл-

транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ зыян кҥргҽн затларны коткару ҿлкҽсендҽ 

Россия гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының территориаль органнары 

эшчҽнлеген оештыру буенча җитҽкчелек юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең 

нҽтиҗҽлҽрен бетерҥдҽ катнашучы ашыгыч хезмҽтлҽрнең ҥзара 

хезмҽттҽшлеге дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ буенча Россия гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

министрлыгының территориаль органнарына методик рекомендациялҽр (утв) 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга тиеш. Россия ГТХМ 2015 елның 17 мартында 

№ 2-4-87-19-18). 

 

Транспортта мөмкин булган гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү буенча 

чаралар булып тора: 

 транспорт чараларының торышын вакытында диагностикалау; 

 транспортлау шартларын регламентлаучы кагыйдҽлҽр һҽм 

нормаларны ҥтҽҥ. 

Транспорт инфраструктурасы объектларының һҽм транспорт 

чараларының законсыз тыкшыну актларыннан сакланышын тҽэмин итҥ 

буенча чаралар эшлҽҥ зарур.  

Законсыз тыкшыну акты астында хокукка каршы гамҽллҽр (гамҽл 

кылмау), шул исҽптҽн транспорт комплексының куркынычсыз эшчҽнлегенҽ 

янаучы, кешелҽрнең тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ зыян китерҥгҽ, матди 

зыян китерҥгҽ яисҽ мондый нҽтиҗҽлҽргҽ китерҥгҽ китергҽн террорлык акты 

аңлана. 

 

Тимер юл транспортында авариялҽр нҽтиҗҽлҽрен бетерү буенча 

чаралар 

Авыл җирлеге территориясендҽ тимер юл буйлап АХОВ транзит белҽн 

ташу вакытында авария-химик куркыныч матдҽлҽр таралу белҽн бҽйле 

вҽзгыятьне булдырмаска кирҽк. Бу очракта, авыл җирлеге территориясенең 

бер ҿлеше мҿмкин булган химик зарарлану (пычрану) зонасында булачак. 

garantf1://70387608.0/
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Тимер юл транспортында станциялҽр, юл кичҥлҽре һҽм 

предприятиелҽрнең керҥ юллары аеруча зыян кҥрҽ. 

Тимер юл транспортындагы һҽлакҽтлҽр табигый сҽбҽплҽр һҽм кеше 

гаебе белҽн килеп чыга. 

Тимер юл транспорты эшенҽ табигать янгыннары, җир катламын 

юдыру, кар кҿртлҽре, бурлар, ураганнар һҽм ҥлемнҽр йогынты ясарга 

мҿмкин. 

кеше эшчҽнлеге белҽнбҽйле сҽбҽплҽр : тимер юлның тҿзек булмавы, 

поездның тҿзек булмавы, сигнализация чараларының тҿзек булмавы, 

диспетчерларның хаталары, машинистларның игътибарсызлыгы һҽм 

ваемсызлыгы.  

Ешрак барлыкка килҽ: поездлар рельслардан, бҽрелешлҽрдҽн, тимер юл 

кичҥлҽрендҽ каршылыклардан, янгыннардан һҽм турыдан-туры вагоннарда 

шартлаулар. 

Транспортта гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ транспорт чараларының 

торышын ҥз вакытында диагностикалау, транспортлау шартларын 

регламентлаучы кагыйдҽлҽр һҽм нормаларны ҥтҽҥ белҽн башкарыла.  

Югары тизлекле тимер юл магистрале тармагындагы гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ ҿчен махсус поездларның мҿрҽҗҽгате тҽкъдим 

ителҽ. 

Мондый поездлар санына тҥбҽндҽгелҽр керҽ: 

- юл улчҽҥлҽре һҽм дефектоскоплар; 

- магистральнең (җир полотносы, юллар, атучылар кҥчерҥ, ясалма 

корылмалар, контактлар челтҽре, блоклау җайланмалары һ. б.) 

инфраструктурасын ремонтлау һҽм агымдагы карап тоту ҿчен кирҽкле 

материалларны һҽм механизмнарны терҽк станциялҽренҽ китерҥ ҿчен махсус 

йҿк поездлары һ. б.); 

- магистраль инфраструктурасын ремонтлау һҽм агымдагы карап тоту 

буенча эшлҽр башкару ҿчен махсус хуҗалык поездлары (белешмҽ-элҽктерҥ-

бизҽҥ һҽм рихтлау машиналары, вак таш чистарткычлар, хоппер-дозатор, 

рельс-шлиф поездлары, рельс-шлиф поездлар, рельс кҥрсҽткечлҽре, 

автодрезиналар һҽм махсус ҥзйҿрешле хҽрҽкҽт составы); 

- кар чистарткычлар; 

-югары тизлекле пассажир хҽрҽкҽтчҽн составы, аннан пассажирларга 

юл документларын сатудан башка (кҿйлҽҥ ҿчен пробалы сҽфҽрлҽр, ремонтка 

бару һ.б.); 

- авария хҽлендҽге поездга ярдҽм кҥрсҽтҥ максатыннан узышка 

юнҽлтелҥче ҿстҽмҽ локомотивлар; 

- янгын һҽм торгызу эшлҽре;  

Магистраль корылмаларын һҽм җайланмаларын агымдагы карап тоту 

һҽм ремонтлау ҿчен махсус кҥчмҽ состав, кар чистарту техникасы, ҿстҽмҽ 

локомотивлар, янгын һҽм торгызу поездлары терҽк станциялҽрдҽ һҽм ҿлешчҽ 

пассажирлар техник һҽм арадаш станциялҽрендҽ нигезлҽнҽ. 
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Барлык махсус поездларның, югары тизлекле хҽрҽкҽт составыннан 

тыш, рҿхсҽт ителгҽн тизлеге120 км/сҽг. Махсус кҥчмҽ составның тҿп 

йҿклҽнеше 23 тҽн артмаска тиеш. 

Транспорт инфраструктурасы объектларының һҽм транспорт 

чараларының законсыз тыкшынудан саклануын тҽэмин итҥ буенча чаралар 

эшлҽҥ зарур.  

Законсыз тыкшыну акты астында хокукка каршы гамҽллҽр (гамҽл 

кылмау), шул исҽптҽн транспорт комплексының куркынычсыз эшчҽнлегенҽ 

янаучы, кешелҽрнең тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ зыян китерҥгҽ, матди 

зыян китерҥгҽ яисҽ мондый нҽтиҗҽлҽргҽ китерҥгҽ китергҽн террорлык акты 

кҥздҽ тотыла 

 

 

Террорчылык 

Хҽзерге шартларда, кризислы хҽллҽр барлыкка килҥнең тҿп 

факторларының берсе буларак, терроризм каралырга мҿмкин. 

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

кагыйдҽ буларак, сҽяси юнҽлешкҽ ия. Ул социаль каршылыклар белҽн 

барлыкка килгҽн һҽм аларның кискенлҽшҥе нҽтиҗҽсендҽ кҿчҽю 

тенденциясен кҥрсҽтҽ. 

Террорчылык актларын башкару ҿчен тҥбҽндҽге чаралар кулланылырга 

мҿмкин: шартлаткыч һҽм ягулык матдҽлҽре, атом-зарядлары, радиоактив 

матдҽлҽр, агулаучы матдҽлҽр, биологик агентлар, электромагнит импульс 

нурланышлары. 

Шул ук вакытта транспорт чаралары, транспорт объектлары (вокзал, 

диңгез, елга портлары һҽм аэропортлар), кешелҽр кҥплҽп була торган 

урыннар (эре мегаполислар территориялҽре, җҽмҽгать, сҽҥдҽ һҽм торак 

биналары, спорт корылмалары, концерт һҽм кҥргҽзмҽ заллары, метро 

станциялҽре), потенциаль куркыныч сҽнҽгать объектлары, гидротехника 

корылмалары, су белҽн тҽэмин итҥ системалары, азык-тҿлек һҽм ит-сҿт 

продуктлары җитештерҥ предприятиелҽре, элемтҽ һҽм идарҽ итҥ 

системалары), террорчылык актлары объектлары булырга мҿмкин. 

 

Террорчылык актларында халыкны яклау 

Террорлык актларында халыкны яклау буенча дҽҥлҽт ГОЧС идарҽсе 

органнарының тҿп бурычлары булып тора: 

 терроризм белҽн бҽйле куркынычларны даими анализлау һҽм 

фаразлау, террорчылык эшчҽнлеге китереп чыгара торган гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрне кисҽтҥ буенча нҽтиҗҽле чаралар кҥрҥ; 

 потенциаль куркыныч объектларны һҽм халыкны терроризмнан 

саклау буенча оештыру һҽм инженер-техник чаралар комплексын гамҽлгҽ 

ашыру; 

 террорлык актлары нҽтиҗҽлҽрен локальлҽштерҥгҽ һҽм бетерҥгҽ кҿч 

һҽм чараларны ҽзерлҽҥ. 



124 

Террорлык актлары вакытында халыкны химик яклауның тҿп чаралары 

химик куркыныч объектларда булган авариялҽрдҽ дҽ шул ук. Аларның 

ҥзенчҽлеге булып - аларның кирҽклеге тора: 

 мҿмкин булган кадҽр оперативлыгын ачыклау һҽм бҽялҽҥ вҽзгыять;  

 куркыныч һҽм химик саклану чаралары турында халыкка хҽбҽр итҥ; 

 уздырыла торган барлык чараларның тҽртибен һҽм контрольдҽ 

тотылуын тҽэмин итҥ. 

 

Террористик актлар үткҽрелгҽндҽ авария-коткару һҽм башка 

кичектергесез эшлҽр буенча чаралар 

Террорчылык актлары нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ барышында зыян 

кҥрҥчелҽргҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ, зарар китерҥче факторларның йогынтысын 

йомшарту мҽсьҽлҽлҽренҽ аерым игътибар бирелергҽ тиеш. Бу шартларда 

авария-коткару һҽм башка кичектергесез эшлҽрнең тҿп тҿрлҽре булып 

тҥбҽндҽгелҽр торалар : 

 гадҽттҽн тыш хҽл зонасын тикшерҥ (биналар, территориялҽр 

торышы, кҿч һҽм чаралар кҥрсҽтҥ маршрутлары, гадҽттҽн тыш хҽл зонасы 

чиклҽрен билгелҽҥ); 

 гадҽттҽн тыш хҽл зонасына авария-коткару хезмҽтлҽре, авария-

коткару оешмалары кҿчлҽрен һҽм чараларын кертҥ; 

 авария-коткару һҽм башка кичектергесез эшлҽр ҥткҽрҥ; 

 зыян кҥрҥчелҽрне һҽм матди ядкҽрлҽрне эвакуациялҽҥ; 

 хҽбҽр итҥ, идарҽ итҥ һҽм элемтҽ оештыру; 

 җҽмҽгать тҽртибен тҽэмин итҥ; 

 зыян кҥрҥчелҽрнең туганнары белҽн эш; 

 ишелҥлҽрне чистарту, җирнлекне чистарту, территорияне 

рекультивациялҽҥ (кирҽк булганда). 

Тулаем алганда, террорчылык актларының зур масштаблы нҽтиҗҽлҽре 

вакытында авария-коткару эшлҽрен оештыру эре табигый һҽм техноген 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетергҽндҽ мондый эшлҽрне оештыруга охшаш. 

Террористик куркыныч дҽрҽҗҽлҽрен билгелҽҥ тҽртибе һҽм шҽхес, 

җҽмгыять һҽм дҽҥлҽт иминлеген тҽэмин итҥ чаралары Россия Федерациясе 

Президенты тарафыннан билгелҽнҽ. 

 

Террорчылык актлары белҽн бҽйле гадҽттҽн тыш хҽллҽрне булдырмау 

буенча халык белҽн ашырыла торган чаралар 

Террорлык актлары белҽн бҽйле гадҽттҽн тыш хҽллҽрне булдырмауга 

һҽм халыкны аларны бетерҥ буенча бурычларны хҽл итҥгҽ җҽлеп итҥгҽ 

юнҽлдерелгҽн халык белҽн чаралар ҥткҽрҥ зарур. 

Бу чаралар халыкның ҥз торак йортларын саклауда катнашуын 

активлаштыруга, торак-эксплуатация предприятиелҽре, милициянең терҽк 

пунктлары җитҽкчелегендҽ постлар, терҽк пунктлар, Гражданнар оборонасы 

эшлҽре, гадҽттҽн тыш хҽллҽр һҽм бҽла-казалар нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ 

министрлыгының Гражданнар оборонасы эшлҽре, гадҽттҽн тыш хҽллҽр һҽм 

бҽла-каза нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ буенча идарҽ органнары каршындагы вакытлы 
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оператив штаблар эшен оештыруга юнҽлдерелгҽн. Хокук саклау органнары 

белҽн тыгыз хезмҽттҽшлектҽ алар торак сектордагы биналарның һҽм 

корылмаларның, җылылык, электр, су белҽн тҽэмин итҥ системаларының 

торышын контрольдҽ тотарга, шартлаткыч куркыныч предметларны һҽм 

объектларның кешелҽр кҥплҽп була торган урыннарда (юллар һҽм транспорт 

коммуникациялҽре янында) ачыкларга, торак булмаган биналарның 

торышын контрольдҽ тотарга, контрольдҽ тотыла торган территориядҽге 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр янаганда һҽм барлыкка килгҽндҽ җҽмҽгать тҽртибен 

сакларга, экстремаль ситуациядҽ ярдҽм итҽргҽ кирҽк булган мҿстҽкыйль 

хҽрҽкҽт итҥ мҿмкинлеге чиклҽнгҽн кешелҽрнең исҽбен алып барырга тиеш. 

 

 

 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр мониторингы челтҽрлҽрен колачлау 

пунктлары һҽм зоналары 

табигый һҽм техноген характердагы 

Гидрометеорология вакыйгалары мониторингы һҽм фаразлары 

«Татарстан Республикасы Гидрометеорология һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне 

кҥзҽтҥ идарҽсе»ФДБУ тарафыннан башкарыла.  

Геологик процессларга Мониторинг ТР ЭТБМ һҽм «ТР Геоцентр " 

ДУП тарафыннан башкарыла. 

Социаль-гигиена мониторингын һҽм фаразлауны Россия Сҽламҽтлек 

саклау һҽм социаль ҥсеш министрлыгының территориаль санитар-

эпидемиологик кҥзҽтчелек органнары гамҽлгҽ ашыра. 

Техноген объектларның торышы һҽм авариялҽр фаразын 

республиканың профильле министрлыклары һҽм Ростехнадзорның ТР буенча 

идарҽсе, шулай ук Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары 

составында кҥзҽтчелек органнары, предприятиелҽрдҽ һҽм оешмаларда - 

предприятиелҽрнең һҽм оешмаларның сҽнҽгать куркынычсызлыгы буенча 

бҥлекчҽлҽре башкара. 

 

3.10.3. Гадҽттҽн тыш хҽл турында хҽбҽр итҥ 

Авыл җирлеге халкына хҽбҽр итҥ ҿчен 5 берҽмлектҽн торган, 1 

километрдан да ким булмаган радиуслы сҿйлҽм сирен җайланмалары (РСУ) 

урнаштыру тҽкъдим ителҽ. РСУНЫ урнаштыру график материалда 

кҥрсҽтелгҽн. 

Сирена җайланмаларны урнаштырганда муниципаль берҽмлекнең 

торак пунктлары территориялҽрен тулысынча капларга кирҽк. 

Муниципаль берҽмлеклҽрнең техник җайланмаларын аудио -, 

аудиовизуаль һҽм башка хҽбҽрлҽрне кабул итҥ, эшкҽртҥ һҽм тапшыруны 

гамҽлгҽ ашыручы техник җайланмаларны гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу 

куркынычы турында яисҽ килеп чыгу турында, мондый хҽллҽрдҽ ҥз-ҥзеңне 

тоту кагыйдҽлҽре һҽм халыкны саклау ысуллары белҽн бҽйлҽҥ мҿмкинлеген 

кҥздҽ тотырга кирҽк. 
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Халыкка ашыгыч рҽвештҽ хҽбҽр итҥ зоналары (тиз ҥсеш ала торган 

куркыныч табигать кҥренешлҽре һҽм техноген процесслар барлыкка килҥ 

куркынычына дучар булган территориялҽр) исемлеге нигезендҽ расланган.  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 21 

ноябрендҽге карары белҽн № 899, авыл җирлеге территориясе халыкка 

ашыгыч рҽвештҽ хҽбҽр итҥ зонасына керми.  

Авыл җирлеге территориясендҽ "потенциаль куркыныч объектларны 

урнаштыру районнарында хҽбҽр итҥнең локаль системаларын булдыру 

турында"1993 елның 1 мартындагы 178 номерлы РФ Министрлар - Хҿкҥмҽте 

Карары нигезендҽ хҽбҽр итҥнең локаль системалары оештырылырга тиешле 

урыннар урнашкан.  

Генераль планны эшлҽҥ вакытында республикада локаль хҽбҽр итҥ 

системалары булдырылганмы-юкмы икҽнлеге билгеле тҥгел, шуңа кҥрҽ 

проект белҽн гамҽлдҽге объектларда хҽбҽр итҥнең локаль системаларын 

булдыру тҽкъдим ителҽ. 

Заманча мҽгълҥмати технологиялҽр, электрон һҽм басма 

МАССАКҤЛҼМ мҽгълҥмат чараларын халыкка гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп 

чыгу куркынычы яки килеп чыгу куркынычы, мондый хҽллҽрдҽ ҥз-ҥзеңне 

тоту кагыйдҽлҽре һҽм саклану ысуллары турында ҥз вакытында һҽм 

гарантияле хҽбҽр итҥ ҿчен кулланырга кирҽк. 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында халыкка хҽбҽр итҥ ҿчен 

телерадиотапшырулар каналлары җҽлеп ителергҽ мҿмкин: «Татарстан», 

«Эфир», "Татарстан - Яңа Гасыр"телерадиокомпаниясе. 

Хҽбҽр итҥ системасын беренчел актив чараларга кертергҽ мҿмкин, 

аларны активлаштырганда халыкны турыдан-туры яклау бурычы хҽл ителҽ. 

Нҽкъ менҽ вакытында хҽбҽр итҥ һҽм куркынычның чын характеры турында 

мҽгълҥмат бирҥ мҿмкин булган югалтуларны кискен киметергҽ мҿмкинлек 

бирҽ, берҽҥлҽре телҽсҽ кайсы характердагы гадҽттҽн тыш хҽлгҽ караганда 

тискҽре нҽтиҗҽлҽргҽ китерҽ алган паник имеш-мимешлҽр барлыкка килҥгҽ 

комачаулый.  

Халыкка хҽбҽр итҥ һҽм мҽгълҥмат бирҥ чаралары сыйфатында 

куллануны оештыру максатка ярашлы: 

 кҽрҽзле элемтҽ челтҽрлҽре;  

 кычкырып сҿйлҽҥче аппаратура; 

 гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында ашыгыч хҽбҽрлҽрне тапшыру 

программасына автоматик рҽвештҽ кҥчереп куелган транспорт чараларында 

автомагнитол; 

 шартлы сигналлар һҽм кыска мҽгълҥмат хҽбҽрлҽрен тапшыруны 

тҽэмин итҽ торган автоном туклану белҽн югары куҽтле тавыш 

нурланышлары; 

 телерадиотапшырулар челтҽре (цифрлы тапшыруларга кҥчҥне 

исҽпкҽ алып); 

 ТР Гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының рҽсми сайтында ашыгыч 

мҽгълҥмат урнаштыру юлы белҽн, шулай ук республиканың Тҿп Интернет-



127 

ресурсларының яңалыклар һҽм эзлҽҥ порталларында Интернет челтҽренҽ 

хҽбҽр итҥ;  

 мобиль мҽгълҥмат чаралары; 

 кычкырып сҿйлҽшҥче элемтҽ белҽн оператив хезмҽтлҽр 

автомобильлҽре ; 

 каты тавыш-элемтҽсе модуле куелган пилотсыз очу аппаратлары. 

Тикшерҥлҽр кҥрсҽткҽнчҽ, кҿн дҽвамында хҽрҽкҽт итҥче кешелҽрнең 

даими агымы халыкның кҥп ҿлешен тҽшкил итҽ, ягъни кҿн дҽвамында 

кҥпчелек кешелҽр ҥзлҽренең фатирлы стационар мҽгълҥмат кабул итҥ 

чараларыннан (телефон, радио, телевизор, компьютер, радиоточка) ҿзелгҽн. 

Шул ук вакытта кҽрҽзле элемтҽ челтҽрен ҥстерҥ шҽһҽрдҽ һҽм шҽһҽр читендҽ 

урнашкан урыннарга карамастан, халыкка массакҥлҽм хҽбҽр итҥ бурычын 

хҽл итҥ мҿмкинлеге турында сҿйлҽргҽ мҿмкинлек бирҽ. 

Кҽрҽзле телефон - универсаль элемтҽ һҽм цифрлы мҽгълҥмат алмашу, 

радио һҽм телевидение сигналларын кабул итҥ, Интернетка чыгу чарасы. 

Боларның барысы да кҽрҽзле телефонны тҿрле характердагы гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрдҽ ил халкының кҥпчелегенҽ хҽбҽр итҥнең һҽм хҽбҽр итҥнең тҿп 

чараларыннан берсе буларак карарга мҿмкинлек бирҽ.  

Барлык заманча автомагнитолларның RDS (Radio Data System) махсус 

режимы бар - яки мҽгълҥмат тапшыру системасы, аның буенча 

радиотапшырулар станциялҽре мҽгълҥмати хҽбҽрлҽр тапшыра. RDS 

режимын Россиянең кҥпчелек радиостанциялҽре кулланалар. 

Моннан тыш, РФ Гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгы Татарстанда 

халыкка ЧС - Cell Broadcast (Широковещательная передача) турында хҽбҽр 

итҥ системасын кертҥ буенча сынау зонасын кертергҽ планлаштыра, ул 

билгеле бер географик ҿлкҽдҽ кҽрҽзле телефонга кичекмҽстҽн илтеп җиткерҥ 

ҿчен билгелҽнгҽн. 

Татарстан Республикасында бердҽм коткару хезмҽтенең «112»номеры 

эшли. 

Фаразланучы һҽм килеп чыккан гадҽттҽн тыш хҽллҽр һҽм янгыннар 

турында халыкка мҽгълҥмат бирҥ системасы 3.10.3.1 рҽсемендҽ, Россия 

Федерациясе Гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының 29.06.2006 ел, №386 

боерыгы нигезендҽ тҽкъдим ителгҽн. 
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Рҽсем 3.10.3.1. Фаразланган һҽм барлыкка килгҽн гадҽттҽн тыш хҽллҽр һҽм 

янгыннар турында халыкка мҽгълүмат җиткерүне оештыру схемасы. 
Рҽсемгҽ карата кабул ителгҽн кыскартулар 3.1.: ОД-оператив дежурный; РВ-радиотапшырулар; ТВ-

телевидение; ПВ-чыбыклы тапшырулар; УГГ - урам тавыш бирҥчелҽр; Кризислы хҽллҽрдҽ идарҽ итҥ ЦУКС-

ҥзҽге; УИСО - мҽгълҥмат һҽм җҽмҽгатьчелек белҽн элемтҽ идарҽсе; ОИПСО-мҽгълҥмат, пропаганда һҽм 

җҽмҽгатьчелек белҽн элемтҽ бҥлеклҽре. 

 

Газ, нефть һҽм азык-тҿлек ҥткҽргечлҽрдҽге авария булган очракта 

халыкка хҽбҽр итҥне оештыру бик катлаулы проблема булып тора. Чҿнки бу 

матдҽне барлык тҿр транспортировкалау маршрутлары буйлап хҽбҽр итҥ 

системасын тҿзҥ мҿмкин тҥгел. Бу объектлар кҥп кенҽ су, тимер юл һҽм 

автомобиль магистральлҽрен кисҥ аркасында бик куркыныч. Ҿстҽвенҽ, 

бҥгенге кҿндҽ торба ҥткҽргечлҽрнең кҥбесе нык тузган. 

Азык-тҿлек ҥткҽргеченҽ хезмҽт кҥрсҽтҥче персонал, азык-тҿлек 

ҥткҽргечкҽ якын торган торак пунктлар; продуктҥткҽргеч трассасы янында 

очраклы рҽвештҽ калган кешелҽр беренче чиратта хҽбҽр ителергҽ тиеш. 

Калган торак пунктларга хҽбҽр итҥ ҿчен продукт ҥткҽргеченең дежур 

диспетчерыннан алынган мҽгълҥмат буенча җирле территориаль хҽбҽр итҥ 

системасы эшкҽ җҽлеп ителергҽ тиеш. 

Хезмҽт кҥрсҽтҥче персоналга хҽбҽр итҥ ҿчен хезмҽт һҽм технологик 

элемтҽ оештыру ҿчен продукт ҥткҽргече трассасы буйлап салынган чыбыклы 

яки радиорелей элемтҽ линиялҽре кулланыла. Диспетчерларга ашыгыч хҽбҽр 

итҥ ҿчен трассадан хезмҽт кҥрсҽтҥче персоналның радиоэлемтҽ чаралары 

кулланыла. Авария турында беренчел мҽгълҥмат продукт ҥткҽргеченең 

нормаль эш режимын кҥзҽтеп торучы автоматика чаралары буенча дежур 
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диспетчерга килҽ, ҽ аннары бу хҽлнең тҿгҽл урыны һҽм масштабы турында 

тҿгҽл мҽгълҥмат линияле хезмҽт кҥрсҽтҥче персоналдан килҽ. 

Хҽбҽр итҥ системасын беренчел актив чараларга кертергҽ мҿмкин, алар 

ярдҽмендҽ халыкны турыдан-туры яклау бурычы хҽл ителҽ. Нҽкъ менҽ 

вакытында хҽбҽр итҥ һҽм куркынычның чын характеры турында мҽгълҥмат 

бирҥ мҿмкин булган югалтуларны кискен киметергҽ мҿмкинлек бирҽ, 

берҽҥлҽре телҽсҽ кайсы характердагы гадҽттҽн тыш хҽлгҽ караганда тискҽре 

нҽтиҗҽлҽргҽ китерҽ алган паник имеш-мимешлҽр барлыкка килҥгҽ 

комачаулый.  

Озын продукт ҥткҽргечтҽ хҽбҽр итҥ системасын тҿзҥ варианты 3.10.3.2 

рҽсемендҽ тҽкъдим ителгҽн. 

 

Рҽсем 3.10.3.2. Продукт үткҽргечтҽ хҽбҽр итү системасын төзү 

схемасы 

 

3.11.4. Табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

вакытында Эвакуация 

Авыл җирлеге территориясе радиоактив һҽм химик зарарлану 

зоналарына элҽкмҽгҽнлектҽн, катастрофик су басу мҿмкин булганлыктан, 

ҽлеге куркынычлардан саклау буенча махсус чаралар ҥткҽрҥ талҽп ителми.  

Ҽмма муниципаль берҽмлек территориясенең ҥзҽк ҿлеше магистраль 

газҥткҽргечендҽге авария вакытында мҿмкин булган җимереклек зоналарына 

элҽгҽчҽк, шуның нҽтиҗҽсендҽ табигый янгын барлыкка килергҽ мҿмкин, 

шулай ук территориядҽ дҽ урнашкан. 

Табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп 

чыкканда халыкны гадҽттҽн тыш хҽл зонасыннан эвакуациялҽҥне кҥздҽ 

тотарга кирҽк. Халыкны эвакуациялҽҥне кисҽтүче һҽм ашыгыч рҽвештҽ 

карарга киңҽш ителҽ.
1
 

                                           
1
 Кисҽтҥ (алдан) – потенциаль куркыныч объектларда запроект авариясе яки 

һҽлакҽт нҽтиҗҽлҽре булган табигый бҽла-казалар килеп чыгуның югары ихтималы 
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Эвакуация һҽм аны ҥткҽрҥ вакыты гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

масштабларына, куркыныч зонада калган халык санына, Транспорт һҽм 

башка җирле шартларга бҽйле. 

Шунысын да билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк, кризис вакытында, бигрҽк тҽ 

сугыш вакытында, кҥп сандагы халыкның куркынычсызрак районнарга кҥчҥе 

мҿмкин. Сҥз халыкның миграциясе һҽм качаклар турында бара. Бу очракта 

дҽҥлҽт хакимияте органнарының бурычы качакларны теркҽҥ һҽм тормыш 

белҽн тҽэмин итҥ мҽсьҽлҽлҽрен оператив хҽл итҥ. 

 

3.1.5. Янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ буенча чаралар исемлеге 

Янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ буенча чаралар ҥз эченҽ  

тҥбҽндҽгелҽрне ала: 

1) муниципаль берҽмлекнең янгын куркынычсызлыгын оештыру-

хокукый, финанс, матди-техник тҽэмин итҥ мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҥ буенча 

җирле ҥзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру; 

2) янгынга каршы су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларының тиешле 

торышын тҽэмин итҥ, муниципаль милектҽ булган торак һҽм җҽмҽгать 

биналарының янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ чараларын тҿзек хҽлдҽ 

тоту; 

3) янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча 

муниципаль максатчан программаларны эшлҽҥ һҽм тормышка ашыруны 

оештыру; 

4) муниципаль берҽмлек территориясендҽ янгыннарны сҥндерҥ һҽм 

авария-коткару эшлҽрен ҥткҽрҥ ҿчен кҿч һҽм чаралар җҽлеп итҥ планын 

эшлҽҥ һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту; 

5) муниципаль берҽмлек территориясендҽ янгынга каршы махсус 

режим, шулай ук аның гамҽлдҽ булган вакытта янгын куркынычсызлыгының 

ҿстҽмҽ талҽплҽрен билгелҽҥ; 

6) янгын сҥндерҥ техникасының янгын урынына тоткарлыксыз ҥтеп 

керҥен тҽэмин итҥ; 

7) янгын турында халыкка элемтҽ һҽм хҽбҽр итҥне тҽэмин итҥ; 

8) халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына ҿйрҽтҥне 

оештыру һҽм янгын куркынычсызлыгы ҿлкҽсендҽ пропаганда, янгын-техник 

белемнҽрне таратуга ярдҽм итҥ; 

9) гражданнар һҽм оешмаларның ирекле янгын саклауда, шул 

исҽптҽн янгыннарга каршы кҿрҽштҽ катнашуына социаль һҽм икътисадый 

стимул бирҥ. 

                                                                                                                                        
турында дҿрес мҽгълҥмат алганда халыкны гадҽттҽн тыш хҽллҽр зоналарыннан 

эвакуациялҽҥ. 

Ашыгыч (кичектергесез) - гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыккан очракта халыкны 

эвакуациялҽҥ, халыкның тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ куркыныч янаган нормаль 

тереклек тҽэмин ителешен бозу очрагында. (Гражданлык сагы: 4 томда Энциклопедия. Т. 

IV (ҿченче басма , эшкҽртелгҽн һҽм ҿстҽмҽ); гомуми редакция астында В.А. Пучкова / 

Россия гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгы. М.: ГХМ ФТИ (ФЦ) ФДБУ, 2015). 
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Гражданнар һҽм юридик затларның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль милекне 

янгыннардан саклау максатларында «Янгын куркынычсызлыгы талҽплҽре 

турында Техник регламент» Федераль закон кабул ителде, ул янгын 

куркынычсызлыгы ҿлкҽсендҽ техник җайга салуның тҿп нигезлҽмҽлҽрен 

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

корылмаларга һҽм корылмаларга, сҽнҽгать объектларына, янгын-техник 

продукциягҽ һҽм гомуми билгелҽнештҽге продукциягҽ карата янгын 

куркынычсызлыгының гомуми талҽплҽрен билгели. 

Кешелҽрне һҽм мҿлкҽтне янгын куркыныч факторларының 

йогынтысыннан саклау һҽм (яки) аларның йогынтысы нҽтиҗҽлҽрен чиклҽҥ 

тҥбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тҽэмин ителҽ: 

1) янгын чыганагыннан читкҽ таралуны чиклҽҥне тҽэмин итҥче 

кҥлҽмле-планлаштыру карарларын һҽм чараларны куллану; 

2) янгын вакытында кешелҽрне куркынычсыз эвакуациялҽҥ 

талҽплҽренҽ җавап бирҽ торган Эвакуация юлларын урнаштыру; 

3) янгынны ачыклау (янгын сигнализациясе җайланмалары һҽм 

системалары), янгын вакытында кешелҽрне эвакуациялҽҥ буенча хҽбҽр итҥ 

һҽм идарҽ итҥ системаларын урнаштыру; 

4) коллектив яклау системаларын (шул исҽптҽн тҿтен чыга торган) 

һҽм кешелҽрне куркыныч факторларның йогынтысыннан шҽхси саклану 

чараларын куллану; 

5) янгын куркынычсызлыгы классларында һҽм янгын 

куркынычсызлыгы классларында тҿп тҿзелеш конструкциялҽрен куллану, 

янгын куркынычсызлыгы талҽп ителҽ торган дҽрҽҗҽлҽргҽ һҽм биналарның, 

корылмаларның һҽм корылмаларның конструктив янгын куркынычы 

классына туры килҽ торган, шулай ук эвакуация юлларында тҿзелеш 

конструкциялҽренең ҿске катламнарының (бизҽклҽҥ, тышлау һҽм янгын 

саклау чаралары) янгын куркынычлыгын чиклҽҥ белҽн бҽйле.; 

6) янгын саклау составларын (шул исҽптҽн антипиреннарны һҽм 

утлы буяуларны) һҽм тҿзелеш конструкциялҽренең ут тҿрлелеге чиклҽрен 

арттыру ҿчен тҿзелеш материалларын (тышламаларны) куллану; 

7) янгын куркынычы булган сыеклыкларның авария хҽлендҽге 

сливын һҽм ягулык газларын аппаратура белҽн агулау җайланмаларын 

урнаштыру; 

8) шартлаткычларга каршы саклау системаларының технологик 

җиһазланышында урнаштыру; 

9) беренчел янгын сҥндерҥ чараларын куллану; 

10) автоматик янгын сҥндерҥ җайланмалары куллану; 

11) янгын сҥндерҥ бҥлекчҽлҽре эшчҽнлеген оештыру. 

Тиешле территориялҽрдҽ янгынга каршы махсус режим гамҽлдҽ булган 

чорда Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актлары һҽм янгын куркынычсызлыгы 

буенча муниципаль хокукый актлар тарафыннан янгын куркынычсызлыгы 

буенча ҿстҽмҽ талҽплҽр билгелҽнҽ, шул исҽптҽн халыкны торак пунктлардан 

читтҽ янгыннарны локальлҽштерҥ ҿчен җҽлеп итҥне, гражданнар тарафыннан 
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урманнарга баруны тыюны, торак пунктларның чиклҽреннҽн читтҽ урман 

һҽм башка янгыннарны торак пунктлар җирлҽренҽ таратуга комачаулаучы 

ҿстҽмҽ чаралар кҥрҥне (торак пунктлар чиклҽре буенча янгынга каршы 

аермаларны арттыру, янгынга каршы минеральлаштырылган полосалар 

булдыру һҽм мондый чаралар) кҥздҽ тота. 

Генераль план эшлҽгҽн вакытта авыл җирлеге территориясендҽ ирекле 

янгын сагы бҥлекчҽсе бар. 

Таблица 3.10.5.1. 
Янгын сагы бҥлекчҽсенең исеме, 

ведомствога карауы 
Урнашу урыны 

Исҽп-хисапта янгын 

техникасының тибы/резервта 

"Каратун нефтебазасы" ДПК, 

"Татнефтепродукт"ААҖ" ХК " 

ААҖ филиалы-

Каратуннефтепродукт 

Каратун тимер юл станциясе 

бистэсендҽ 
АЦ-40 Зил(130) 

 

Янгынга каршы су белҽн тҽэмин итҥ чыганагы булган сулыкларга һҽм 

янгынны сҥндерҥ ҿчен кулланыла торган башка корылмаларга янгын сҥндерҥ 

автомобильлҽрен сҥндерҥ ҿчен мҽйданчыклар булган подъездларны, аларны 

урнаштыру һҽм су алуны кҥздҽ тотарга кирҽк. Мондый мҽйданчыкларның 

кҥлҽме 2012 елның 10 июлендҽге 117-ФЗ номерлы Федераль закон һҽм 98 ст.4 

ҿлешенҽ кертелгҽн ҥзгҽрешлҽр нигезендҽ 12x12 метрдан да ким булмаска 

тиеш. Шулай итеп, гамҽлдҽге сулыкларда янгын пирслары булдыру тҽкъдим 

ителҽ. Янгын пирсларының урнашуы график материалда кҥрсҽтелгҽн. 

 

3.10.6. Гомуми тҽкъдимнҽр (нҽтиҗҽлҽр) 

 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр буенча билгелҽнгҽн зоналарда тҿзелешне 

проектлаганда норматив талҽплҽрне ҥтҽҥ гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка 

килҥне мҿмкин кадҽр булдырмый калырга, ҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп 

туган очракта кеше югалтуларын мҿмкин кадҽр киметергҽ һҽм гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрдҽн килгҽн зыяннарны бетерҥ чыгымнарын киметергҽ мҿмкинлек 

бирҽчҽк. 

 

garantf1://70099142.170/
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4. ТЕХНИК-ИКЪТИСАДЫЙ КҤРСҼТКЕЧЛҼР 

 

4.1 нче таблица  

Каратун авыл җирлеге территориясеннҽн файдалану балансы, га 

Территориянең исеме 

Гамҽлдҽге 

нигезлҽмҽ (2017 ел.) 

Исҽп-хисап вакыты 

(2040 ел.) 

га % га % 

Каратун авыл җирлеге территориясенең 

гомуми мҽйданы, шул исҽптҽн: 
1438,23 100,00 1438,23 100,00 

Торак пунктлар территориялҽре, шул 

исҽптҽн: 
441,82 30,72 437,33 30,41 

Каратун тимер юл станциясе бистҽсе 120,05 8,35 119,61 8,32 

Каратун ашлык кабул итҥ пункты 

бистҽсе 
127,46 8,86 126,41 8,79 

Морзалар авылы 92,15 6,41 89,15 6,2 

Свияжский бистҽсе 102,16 7,10 102,16 7,10 

Җитештерҥ зоналары, инженерлык һҽм 

транспорт инфраструктурасы зоналары, 

шул исҽптҽн: 

38,64 2,69 38,7 2,69 

инженерлык инфраструктурасы зонасы 0,74 0,05 0,80 0,05 

транспорт инфраструктурасы зонасы 37,90 2,64 37,90 2,64 

Авыл хуҗалыгы кулланышы зоналары, 

шул исҽптҽн: 
785,46 54,61 785,57 54,62 

авыл хуҗалыгы җирлҽре зонасы 

(сҿрҥлеклҽр, кҿтҥлеклҽр, печҽнлеклҽр)  
771,68 53,66 771,79 53,67 

коммерцияле булмаган бакчачылык һҽм 

яшелчҽчелек ширкҽтлҽре зонасы 
0,5 0,03 0,5 0,03 

авыл хуҗалыгы предприятиелҽренең 

җитештерҥ зонасы 
13,28 0,92 13,28 0,92 

Рекреацион билгелҽнештҽге зоналар, 

шул исҽптҽн: 
159,447 11,09 159,447 11,09 

рекреацион билгелҽнештҽге зоналар 0,007 0,00 0,007 0,00 

урманнар зонасы 159,44 11,09 159,44 11,09 

Махсус билгелҽнештҽге зоналар, шул 

исҽптҽн: 
0,10 0,01 4,38 0,3 

зиратлар зонасы 0,06 0,01 4,34 0,3 

калдыкларны саклау һҽм кҥмҥ зонасы 0,04 0,00 0,04 0,00 

Башка зоналар 9,89 0,68 9,93 0,69 

Ҿске су объектлары, шул исҽптҽн: 2,87 0,2 2,87 0,2 

сулык (кҥл, буа) 2,09 0,15 2,09 0,15 

саз 0,78 0,05 0,78 0,05 

Искҽрмҽ: авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге территориялҽрне ҥзгҽртҥ канализация 

чистарту корылмаларын тҿзҥ (0,06 га), торак пунктларның проект чиклҽрен 

формалаштыру – торак пунктлар чиклҽреннҽн зиратларны чыгару (0,176 га) һҽм торак 

тҿзелеше эчендҽ урнашкан җирлҽрнең билгелҽнмҽгҽн категориясе белҽн торак пунктлар 

чиклҽренҽ кертҥ (0,0046 га) белҽн бҽйле. 
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4.2 нче таблица  

Генераль планның төп техник-икътисадый күрсҽткечлҽре  

Каратун авыл җирлеге  

№ 

т/б 
Кҥрсҽткеч атамасы 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Башлангы

ч ел (2017 

ел) 

Беренче 

чират 

(2025 ел.) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2040 ел.) 

1 Халык 

 
Даими халык саны-барлыгы, 

шул исҽптҽн: 
кешегҽ 2710 2794 3031 

 
Каратун тимер юл станциясе 

бистҽсе 

кешегҽ 
1158 1153 1153 

 
Каратун ашлык кабул итҥ 

пункты бистҽсе 

кешегҽ 
433 437 437 

 Морзалар авылы кешегҽ 540 620 800 

 Свияжский бистҽсе кешегҽ 579 584 641 

2 Торак фонды 

2.1 

Даими халык ҿчен торак 

фонды – барлыгы, шул 

исҽптҽн 

мең кв. м. 75,05 94,16 103,96 

 
Каратун тимер юл станциясе 

бистҽсе 
мең кв. м. 30,53 38,86 39,55 

 
Каратун ашлык кабул итҥ 

пункты бистҽсе 
мең кв. м. 12,04 14,73 14,99 

 Морзалар авылы мең кв. м. 18,01 20,89 27,44 

 Свияжский бистҽсе мең кв. м. 14,47 19,68 21,99 

3 Халыкка социаль һҽм мҽдҽни-кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ объектлары 

3.1 
Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 

оешмалары, шул исҽптҽн: 
урыннар 141 191 191 

 
- гамҽлдҽге саклана торган 

объектлар 
 - 141 191 

 - яңа тҿзелеш  - 50 191 

3.2 
Гомуми белем бирҥ 

оешмалары, шул исҽптҽн: 
урыннар 184 489 489 

 
- гамҽлдҽге саклана торган 

объектлар 
 - 198 489 

 - яңа тҿзелеш  - 291 - 

3.3 
Балаларга ҿстҽмҽ белем 

бирҥне оештыру, шул исҽптҽн: 
урыннар 198 414 481 

 
- гамҽлдҽге саклана торган 

объектлар 
 - 198 414 

 - яңа тҿзелеш  - 216 67 

3.4 
Медицина оешмалары, шул 

исҽптҽн: 
поселок / к. 75 60 75 

 
- гамҽлдҽге саклана торган 

объектлар 
 - 60 75 

 - яңа тҿзелеш  - 15 - 

3.5 
Мҽдҽният һҽм сҽнгать 

учреждениелҽре, шул исҽптҽн: 
урын 500 500 500 

 
- гамҽлдҽге саклана торган 

объектлар 
 - 500 500 

 - яңа тҿзелеш  - - - 

3.6 Китапханҽлҽр, шул исҽптҽн: мең данҽ 18 24,2 24,2 
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№ 

т/б 
Кҥрсҽткеч атамасы 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Башлангы

ч ел (2017 

ел) 

Беренче 

чират 

(2025 ел.) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2040 ел.) 

 
- гамҽлдҽге саклана торган 

объектлар 
 - 18 24,2 

 - яңа тҿзелеш  - 6,2 - 

3.2. Спорт заллары, шул исҽптҽн: кв. м. идҽн 162 1242 1242 

 
- гамҽлдҽге саклана торган 

объектлар 
 - 162 1242 

 - яңа тҿзелеш  - 1080 - 

3.8 
Яссылык корылмалары, шул 

исҽптҽн: 
кв. м. 2700 5447 5909 

 
- гамҽлдҽге саклана торган 

объектлар 
 - 2700 5447 

 - яңа тҿзелеш  - 2747 462 

3.9 
Ваклап сату предприятиелҽре, 

шул исҽптҽн: 

кв.м. 

сҽҥдҽ.мҽйд

аны 
676 856 909 

 
- гамҽлдҽге саклана торган 

объектлар 
 - 676 856 

 - яңа тҿзелеш  - 180 53 

3.10 

Җҽмҽгать туклануы 

предприятиелҽре, шул 

исҽптҽн: 

утыру 

урыны 
90 121 121 

 
- гамҽлдҽге саклана торган 

объектлар 
 - 90 121 

 - яңа тҿзелеш  - 31 - 

3.11 

Кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ 

предприятиелҽре, шул 

исҽптҽн: 

эш урыны - 21 21 

 
- гамҽлдҽге саклана торган 

объектлар 
 - - 21 

 - яңа тҿзелеш  - 21 - 

3.12 
Элемтҽ бҥлеклҽре, шул 

исҽптҽн 
корылма 1 1 1 

 
- гамҽлдҽге саклана торган 

объектлар 
 - 1 1 

 - яңа тҿзелеш  - - - 

3.13 
Банклар бҥлеклҽре, шул 

исҽптҽн 
корылма 1 1 1 

 
- гамҽлдҽге саклана торган 

объектлар 
 - 1 1 

 - яңа тҿзелеш  - - - 

3.14 Полиция, шул исҽптҽн: кеше 1 1 1 

 
- гамҽлдҽге саклана торган 

объектлар 
 - 1 1 

 - яңа тҿзелеш  - - - 

3.15 
Җҽмҽгать җыештырулары, 

шул исҽптҽн: 
ҽсбап - 3 3 

 
- гамҽлдҽге саклана торган 

объектлар 
 - - 3 

 - яңа тҿзелеш  - 3 - 



136 

№ 

т/б 
Кҥрсҽткеч атамасы 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Башлангы

ч ел (2017 

ел) 

Беренче 

чират 

(2025 ел.) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2040 ел.) 

4 Халыкка ритуаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

 Зиратларның гомуми мҽйданы га 5,51 5,51 5,51 

5 Транспорт инфраструктурасы 

5.1 

Автомобиль юлларының 

озынлыгы-барлыгы, шул 

исҽптҽн: 

км 6,76 6,76 6,76 

5.1.1

. 

Региональ яисҽ 

муниципальара ҽһҽмияткҽ ия 

булган 

км 6,76 6,76 6,76 

6 Инженерлык инфраструктурасы 

6.1 Су белҽн тҽэмин итҥ     

 - су куллану 
куб. 

м./тҽҥлек 
898,9 920,1 979,8 

6.2 Канализация     

 
- юынты суларның гомуми 

кҥлҽме  

куб. 

м./тҽҥлек 
474,3 489,1 530,5 

 - чистарту куҽте 
куб. 

м./тҽҥлек 
  200 

6.3 Санитар чистарту     

 
- каты кҿнкҥреш калдыклары 

кҥлҽме 
т/елга 890,64 994,33 1156,49 

 
- каты кҿнкҥреш калдыклары 

ҿчен контейнерлар 
шт. - 39 45 

4.4 Җылылык белҽн тҽэмин итҥ     

 
- котельныйларның гомуми 

саны 
шт. - 2 - 

6.5 Газ белҽн тҽэмин итҥ      

 - газның еллык чыгымы 
мең нм3 / 

ел 
596,2 614,68 666,82 

6.6 Электр белҽн тҽэмин итҥ      

 - еллык электр куллану 
мең 

кВт.сҽг./ел 
6441,44 6633,74 7178,84 

 - исҽп-хисап егҽрлеге кВт 1440,05 1483,21 1605,50 

 

- трансформатор 

подстанциялҽренең гомуми 

егҽрлеге 

кВА 1531,97 1577,89 1707,98 

4.7 Эз токлы челтҽрлҽр     

 - телефоннар саны шт. - - 1590 

7. 
ГАДҼТТҼН ТЫШ ХҼЛЛҼР 

МИНИСТРЛЫГЫ 
    

 Хҽбҽр итҥ системасы (РСУ ) шт. - 5 - 

 Хҽбҽр итҥ системасы (ЛСО) шт. - 1  

 Янгын пирсы шт. - 1 - 

 



ФАЙДАЛАНЫЛГАН ҼДҼБИЯТ ИСЕМЛЕГЕ 

 

Норматив-хокукый актлар 

 

1. Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы 29.12.2004 ел, 

 № 190-ФЗ. 

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

3. 2006 елның 3 июнендҽге 74-ФЗ номерлы Су кодексы. 

4. 2006 елның 4 декабрендҽге 200-ФЗ номерлы Урман кодексы. 

5. 1994 елның 30 ноябрендҽге 51-ФЗ номерлы Граждан кодексы. 

6. «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында»2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы 

Федераль закон. 

7. «Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектлары 

(тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽре) турында»25.06.2002 ел, №73-ФЗ Федераль 

закон. 

8. «Җир кишҽрлеклҽрен бер категориядҽн икенчесенҽ кҥчерҥ турында 

" 21.12.2004 ел, №172-ФЗ Федераль закон. 

9. «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында " 

21.12.2001 елдагы 178-ФЗ номерлы Федераль закон. 

10. «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. 

11. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Мҽктҽпкҽчҽ 

белем бирҥнең тҿбҽк системасын модернизациялҽҥ чараларын ҥткҽрҥгҽ 

акчаларны объектлап бҥлҥ»30.09.2013 №1862-р кҥрсҽтмҽсе. 

12.  «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында»2004 елның 

28 июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы. 

13. «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. 

14. «Татарстан Республикасы Җир кодексына ҥзгҽрешлҽр кертҥ 

турында»2011 елның 18 ноябрендҽге 90-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законы. 

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

планлаштыру һҽм тҿзҥ». 

16.  СНиП 2.07.01-89*. Шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен 

планлаштыру һҽм тҿзҥ». 

17. Татарстан Республикасы шҽһҽр тҿзелешен проектлаштыруның 

республика нормативлары  Министрлар Кабинетының 2013 елның 27 

декабрендҽге 1071 номерлы карары белҽн ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр белҽн, 

28.07.2015 ел, 09.08.2016 ел) расланган 
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18. СанПин 2.4.1.3049-13 «мҽктҽпкҽчҽ оешмаларда эш режимын 

булдыруга, карап тотуга һҽм оештыруга карата санитар-эпидемиологик 

талҽплҽр» 2013 елның 15 маендагы 26 номерлы карары белҽн 2015 елның 20 

июлендҽге, 27.08.2015 ел ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр белҽн расланган. 

19. СанПин 2.4.2821-10 «гомуми белем бирҥ учреждениелҽрендҽ укуны 

оештыру шартларына һҽм шартларына санитар-эпидемиологик талҽплҽр» 

(утв. 2010 елның 29 декабрендҽге 189 номерлы карары (29.05.2011 ел, 

25.12.2013 ел, 24.11.2015 ел) ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр белҽн расланган. 

20. 2.4.4.3172-14 « балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥ мҽгариф 

оешмаларының эш режимын булдыруга, карап тотуга һҽм оештыруга карата 

санитар-эпидемиологик талҽплҽр» 2014 елның 4 июлендҽге 41 номерлы 

карары белҽн расланган. 

21. СанПиН 2.1.3.2630-10"медицина эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы 

оешмаларга карата санитар-эпидемиологик талҽплҽр» 18.05.2010 ел, №58 

карары белҽн ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр белҽн расланган(04.03.2016 ел, 

10.06.2016 ел). 

22. СНиП 42-01-2002 «газ бҥлҥ системалары».  

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

системаларын проектлау һҽм тҿзҥ буенча Гомуми нигезлҽмҽлҽр». 

24. СНиП 3.05.02-88 «газ белҽн тҽэмин итҥ» (чыгарылу 1995 ел.. 

25. СНиП 23-01-99 "Тҿзелеш климатологиясе". 

26. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 " предприятиелҽрнең, корылмаларның 

һҽм башка объектларның санитар-яклау зоналары һҽм санитар 

классификациясе» (утв. РФ Баш дҽҥлҽт санитар табибының 2007 елның 25 

сентябрендҽге карары белҽн (2008 елның 10 апрелендҽге, 2009 елның 6 

октябрендҽге, 2010 елның 9 сентябрендҽге, 2014 елның 25 апрелендҽге 

ҥзгҽрешлҽр белҽн). 

27. ГОСТ 153-39. 3-051-2003  тҿп нигезлҽмҽлҽре. Биналарның газ бҥлҥ 

челтҽрлҽре һҽм газ җиһазлары 

28. № 12-529-03 «газ бҥлҥ һҽм газ куллану системалары иминлеге 

кагыйдҽлҽре». 

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

корылмалар». 

30. СНиП 2.04.01-85  биналарның эчке суҥткҽргече һҽм  

канализациясе». 

31. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Тышкы челтҽрлҽр һҽм 

корылмалар». 

32. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен су белҽн тҽэмин итҥ һҽм 

канализация буенча кулланма (СНиП 2.07.01-89).  

33. СНиП 41-02-2003 "җылылык челтҽрлҽре". 

34. РД 34.20.185-94 «шҽһҽр электр челтҽрлҽрен проектлау буенча 

Инструкция». 

35. 153-34.48.519-2002 «электр тапшыру линиялҽрендҽ 0.4-35 кВ 

кҿчҽнешлҽре буенча җепселле-оптик элемтҽ линиялҽрен проектлау, тҿзҥ һҽм 

эксплуатациялҽҥ кагыйдҽлҽре " 153-34.48. 519-2002. 
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36. Шҽһҽр һҽм бистҽ электр челтҽрлҽрен проектлау буенча кулланма 

(ВСН 97-83). 

 

 

Федераль программалар 

1. «2014-2017 елларга һҽм 2020 елга кадҽр чорга авыл 

территориялҽрен тотрыклы ҥстерҥ» федераль максатчан программасы, 

Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 15.07.2013 ел, №598 карары белҽн 

расланган (2017 елның 2 августындагы ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр белҽн). 

2. Россия Федерациясе Президентының 2017 елның 13 маендагы 208 

номерлы Указы белҽн расланган 2030 елга кадҽр чорга Россия 

Федерациясенең икътисадый куркынычсызлыгы стратегиясе. 

 

Республика программалары 

1. «Татарстан Республикасының 2030 елга кадҽр социаль-икътисадый 

ҥсеше стратегиясен раслау турында»2015 елның 17 июнендҽге 40-ТРЗ 

 номерлы Татарстан Республикасы законы. 

2. «2030 елга кадҽр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый 

ҥстерҥ стратегиясен гамҽлгҽ ашыру чаралары планын раслау 

турында»Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 елның 25 

сентябрендҽге 707 номерлы карары 

3. «2020 елга кадҽр һҽм 2030 елга кадҽрге чорга кластерлы якын килҥ 

нигезендҽ Татарстан Республикасының җитештерҥ кҿчлҽрен ҥстерҥ һҽм 

урнаштыру» программасы (22.10.2008 ел, №763 ТР Министрлар кабинеты 

карары белҽн расланган). 

4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 23 

декабрендҽге 1023 номерлы карары (ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр белҽн) белҽн 

расланган «2014-2020 елларга Татарстан Республикасы гражданнарына 

социаль ярдҽм кҥрсҽтҥ» дҽҥлҽт программасы. 

5. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 6 

декабрендҽге 3170-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары исҽбеннҽн капиталь ремонтланырга 

тиешле ресурс ҥзҽклҽренең Татарстан Республикасы база эш бирҥчелҽренең 

кадрларга булган ихтыяҗын канҽгатьлҽндерҥ ҿчен тҿзелҽ торган Исемлеге 

6. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 6 

декабрендҽге 3157-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган биналары 

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исҽбеннҽн капиталь 

ремонтланырга тиешле Татарстан Республикасының социаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

һҽм социаль яклау учреждениелҽре исемлеге 

7. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 20 

ноябрендҽге 2987-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган 2018 елда 

объектларны капиталь ремонтлау, реконструкциялҽҥ һҽм тҿзҥ ҿчен Татарстан 

Республикасының балалар сҽламҽтлҽндерҥ лагерьлары исемлеге 
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8. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 11 

декабрендҽге 3225-р номерлы боерыгы (26.12.2017 ел, №3618-р ҥзгҽрешлҽре 

белҽн) белҽн расланган 2018 елда Татарстан Республикасы торак 

пунктларында тҿзелергҽ планлаштырылган мебель, инвентарь һҽм җиһазлар 

белҽн блоклы модульле чаңгы базалары Исемлеге. 

9. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 26 

декабрендҽге 3597-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган 2018 елда 

Татарстан Республикасы торак пунктларында тҿзелешкҽ планлаштырылган 

спорт объектлары исемлеге 

10. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 25 

гыйнварындагы 24 номерлы карары белҽн расланган «2017 елга Татарстан 

Республикасында гражданнарны торак белҽн тҽэмин итҥдҽ гражданнарга 

дҽҥлҽт ярдҽме» программасы кысаларында Татарстан Республикасы 

Президенты каршындагы Дҽҥлҽт торак фондының инвестиция программасы 

11. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 9 

декабрендҽге 3221-р номерлы боерыгы (2017 елның 28 декабрендҽге 3660-р 

номерлы ҥзгҽрешлҽр белҽн) белҽн расланган 2018 елда Татарстан 

Республикасы муниципаль берҽмлеклҽренең торак пунктларында капиталь 

ремонт ҥткҽрелергҽ тиешле мҽдҽни билгелҽнештҽге объектлар исемлеге. 

12. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 7 

декабрендҽге 3178-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган 2018 елда 

капиталь ремонт һҽм матди базаны ныгытырга тиешле Татарстан 

Республикасының яшҥсмерлҽр клублары Исемлеге 

13.  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 18 

декабрендҽге 3329-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган 2018 елда 

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исҽбеннҽн капиталь 

ремонтланырга тиешле гомуми белем бирҥ оешмалары исемлеге 

14.  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 16 

декабрендҽге 2959-р номерлы боерыгы (2017 елның 25 гыйнварындагы 

ҥзгҽрешлҽр белҽн) белҽн расланган Татарстан Республикасы бюджеты 

акчалары исҽбеннҽн 2017 елда капиталь ремонтланырга тиешле мҽктҽпкҽчҽ 

белем бирҥ оешмалары исемлеге. 

15. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 9 

декабрендҽге 3219-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган 2018 елда 

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исҽбеннҽн капиталь 

ремонтланырга тиешле амбулатор-поликлиника учреждениелҽре исемлеге 

16. Биналары капиталь ремонтланырга тиеш булган сҽламҽтлек саклау 

объектлары исемлеге (модульле табиб амбулаториялҽре, модульле ФАПлар), 

2018 елда Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 6 

декабрендҽге 3166-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары исҽбеннҽн медицина җиһазлары һҽм 

мебель белҽн тҽэмин ителергҽ тиеш. 

17. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 12 

маендагы 968-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган 2018 елга Татарстан 

Республикасы муниципаль берҽмлеклҽренең авыл торак пунктларында 
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халыкка комплекслы хезмҽт кҥрсҽтҥ һҽм аларны җиһазлар белҽн тҽэмин итҥ 

буенча Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исҽбеннҽн тҿзелергҽ 

тиешле блок-модуль пунктлары исемлеге 

18.  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 9 

декабрендҽге 3223-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган 2018 елда 

тҿзелергҽ һҽм капиталь ремонтланырга тиешле Татарстан Республикасы 

Муниципаль берҽмлеклҽре башкарма комитетлары (Советлары) биналары 

(урыннары) исемлеге 

19.  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 9 

декабрендҽге 3220-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган тҿзелергҽ тиешле 

кҥпфункцияле ҥзҽклҽр биналары Исемлеге 

20. 2018 елда капиталь ремонт ҥткҽрелергҽ тиешле Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 20 ноябрендҽге 2992-р 

номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган Татарстан Республикасы муниципаль 

архивларының биналары Исемлеге 

21.  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 27 

ноябрендҽге 3057-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган 2018 елда капиталь 

ремонтланырга тиешле Татарстан Республикасы муниципаль районнарында 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш ветеринария 

идарҽсе карамагындагы учреждениелҽр биналары Исемлеге 

22.  2018 елда капиталь ремонтланырга тиешле 100 һҽм 200 башка 

исҽплҽнгҽн сыер абзарлары исемлеге, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2017 елның 7 декабрендҽге 3174-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн 

расланган. 

23.  2018 елда капиталь ремонтланырга тиешле ындыр табагы 

хуҗалыклары исемлеге, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2017 елның 6 декабрендҽге 3167-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган. 

24.  2018 елда капиталь ремонтланырга тиешле машина-трактор 

парклары исемлеге Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 

елның 27 ноябрендҽге 3071-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган. 

25. 2018 елда капиталь ремонтланырга тиешле яшелчҽ-бҽрҽңге 

саклагычлары исемлеге Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2017 елның 14 ноябрендҽге 2951-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган. 

26. 2018 елда тҿзелергҽ тиешле 1 мең тонна һҽм аннан кҥбрҽк егҽрлекле 

силос-сенаж траншеялары исемлеге Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2017 елның 6 декабрендҽге 3169-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн 

расланган. 

 

Муниципаль программалар 

1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының 2017-2021 

елларга һҽм 2030 елга кадҽрге план чорына социаль-икътисадый ҥсеш 

стратегиясе. 
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2. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Каратун авыл 

җирлегенең 2017-2021 елларга һҽм 2030 елга кадҽрге чорга социаль-

икътисадый ҥсеш планы 

 

Башка ҽдҽбият 

1. Татарстан Республикасы тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽре җыентыгы. 

- Т. I.-административ районнар.  Казан шҽһҽре: "Мастер Лайн» басмасы, 

1999. – 460 с. 

2. Татарстан Республикасы муниципаль берҽмлеклҽренең торак 

пунктларында гамҽлдҽге мҽдҽният һҽм сҽнгать объектлары исемлеге, 

Татарстан Республикасы мҽдҽни мирас объектлары исемлеге һҽм ачыкланган 

объектлар исемлеге, Татарстан Республикасы Мҽдҽният министрлыгы 

тарафыннан 2014 елның 12 апреленнҽн бирелгҽн Татарстан Республикасы 

мҽдҽни мирас объекты билгелҽре булган объектлар исемлеге. 

3. Татарстан Республикасында кҥчемсез тарих һҽм мҽдҽният 

ядкярлҽрен ҿйрҽнҥ, саклау, реставрациялҽҥ һҽм куллану: Мҽгълҥмат 

җыентыгы. Вып. 2-3. Тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽре. Тарихи-мҽдҽни 

территориялҽр. Тарихи шҽһҽрлҽр.  Казан шҽһҽре: «Карпол», 2001. – 335 с. 

 

Фонд материаллары 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 21 

февралендҽге 134 номерлы карары (Министрлар Кабинетының 2018 елның 9 

июлендҽге 559 номерлы карары редакциясендҽ) белҽн расланган Татарстан 

Республикасының территориаль планлаштыру схемасы); 

2. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советының 2014 

елның 7 ноябрендҽге 227 номерлы карары белҽн расланган Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру 

схемасы; 

3. Апас муниципаль районы һҽм аның составына керҥче Каратун авыл 

җирлеге администрациялҽре тарафыннан бирелгҽн рҽсми мҽгълҥматлар. 
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Татарстан Республикасы тҿзелеш, архитектура һҽм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгы 

Татарстан Республикасының дҽҥлҽт унитар предприятиесе 

Баш территориаль проект-тикшерҥ, 

фҽнни-җитештерҥ фирмасы 

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬ ПЛАН  

КАРАТУН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕКЛҼРЕ 

 

 

Ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау  
 

 

Аңлатма 
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4. 1. ТАБИГЫЙ ШАРТЛАР ҺҼМ РЕСУРСЛАР  

4.1.1 1.1. Рельеф һҽм геоморфология  

Каратун авыл җирлеге территориясе геоморфологик яктан Идел буе 

калкулыгында урнашкан, аның рельефы чокыр-балка челтҽре белҽн бҥленгҽн 

тигезлҽҥ эрозия-дендация ҿслегеннҽн гыйбарҽт. 

Җирлектҽге абсолют билгелҽр 65-165 М. чиклҽрендҽ тҿрлечҽ. Рельефның 

минималь билгелҽре җирлекнең кҿньяк-кҿнчыгыш ҿлешендҽ - Зҿя елгасы 

суында, тҿньяк - кҿнбатыш ҿлешендҽ билгелҽнҽ. 

Җирлек территориясенең гомуми тирҽлеге Свияга елгасына таба 

юнҽлтелгҽн, ул авыл җирлегенең чиктҽш территориясе буенча 1-2% тҽшкил 

итҽ, елга ҥзҽннҽре 10-20% тҽшкил итҽ. Вак елга ҥзҽннҽре авышлары 

симметрияга һҽм ия приблизительно тигез текҽлек(географик характеристика..., 

1972). 

Җирлекнең ҿслеген Мурзинка елгасы (Зҿя елгасы кушылдыгы) ҥзҽнендҽ 

ачылган чокырларны һҽм балкаларны кҥпмедер дҽрҽҗҽдҽ катлауландыра.  

4.1.2 1.2. Геологик тҿзелеш  

Карала торган территориянең тирҽнлегенҽ, проектлау һҽм тҿзҥ 

шартларына, шулай ук инженерлык корылмаларын эксплуатациялҽҥгҽ йогынты 

ясый торган геологик тҿзелешендҽ Пермь, неоген булмаган һҽм дҥртенчел 

утырмалары катнаша.  

Пермь системасы 360 М куҽтле югары бҥлек утырмалары белҽн тҽэмин 

ителгҽн. Югары бҥлек Казан һҽм татар ярусларын ҥз эченҽ ала. Казан ярусы 

гомуми егҽрлеге 105 м. га кадҽр булган тҥбҽн һҽм югары подъярус катламнары 

белҽн тҽкъдим ителгҽн. Тҥбҽн Казан подъярусы утырмалары, нигездҽ, карбонат 

токымнары – известняклар, балчык, мергельлҽр, доломитлар, гипслар белҽн 

урнашкан. 

Татар ярусы территориясендҽ гомуми егҽрлеге 255 м. га кадҽр булган 

Уржум сериясе (тҥбҽн подъярус), Котельническая һҽм Нократ сериясе (югары 

подъярус) белҽн тҽкъдим ителгҽн. Ярус катламнарын Идел буе калкулыгының 

су бҥлҥ һҽм приводораздель ҿлешлҽре тҽшкил итҽ. Литологик состав буенча 

катламнар бик пестры, ҿстҽвенҽ, чуар буялган балчык кҥпчелекне тҽшкил итҽ. 

Шулай ук татар ярусы катламнарында мергельлҽр, тонкослой известняклар, 

доломитлар, комлыклар да киң таралган, алар тҿзелеш материалы буларак 

хезмҽт итҽ ала. 

Дҥртенче катламнар елга террасларын формалаштыра һҽм су бҥлҥ 

склоннарында һҽм водоразделокларда хҽзерге заман ҥзҽннҽре белҽн бҽйлҽнгҽн 

урыннарда таратыла. Явым-тҿшем егҽрлеге зур чиклҽрдҽ ҥзгҽрҽ: беренче дистҽ 

сантиметрдан 20-35 метрга кадҽр. Дҥртенчел комплекслар кҥбесенчҽ 

аллювиаль, элювиаль-делювиаль һҽм элювиаль генезисның континенталь 

катламнары белҽн тҽкъдим ителгҽн. 

4.1.3 1.3. Тектоника һҽм сейсмиклык 

Региональ-техник планда авыл җирлеге территориясе Токмово сводының 

Кҿнчыгыш кушылдыгы Казан-Киров прогибы белҽн кушылган зонага карый. 
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14.13330.2014 «СНиП 11-7-81 "СП нигезендҽ, сейсмик районнарда тҿзҥ" 

урта грунт шартлары ҿчен җирлек территориясе 6 баллы сейсмик зонага керҽ. 

Карала торган территориядҽ тҿзелеш тҿзелеш материалларының һҽм тҿзелеш 

эшлҽренең сыйфатына карата зур талҽплҽрне исҽпкҽ алмыйча алып барылырга 

мҿмкин. 

4.1.4 1.4. Файдалы казылмалар 

Татарстан Экология һҽм табигый байлыклар министрлыгы 

мҽгълҥматлары буенча, руда булмаган файдалы казылма ятмаларының карала 

торган Территориясендҽ юк. 

Карала торган территория «Татнефть» ГАҖ тарафыннан углеводород 

чималы ятмаларын геологик ҿйрҽнҥ һҽм бҽялҽҥне ҥз эченҽ алган җир асты 

байлыкларының Апас участогы чиклҽрендҽ, ТАТ 052259 НР лицензиясе 

нигезендҽ, 2016 елның 18 июленнҽн алып 01.06.2001 елга кадҽр вакыт белҽн 

билгелҽнҽ. 

Каратун авыл җирлеге территориясе ҿлешчҽ җир асты сулары 

ятмаларының Свияжск участогының эксплуатация запасларын булдыру 

ҿлкҽсендҽ урнашкан, аның запаслары ТКЗ беркетмҽсе белҽн расланган 

16.08.2017 елның 20 августындагы 2004нче номерлы, 42,2 мең м
3 

категориясе 

буенча тҽҥлеккҽ 42,2 мең м3 С 2 һҽм Р. Урнаштыру җир асты байлыкларының 

бҥленмҽгҽн фондына керҽ. 

 

4.1.5 1.5. Гидрогеологик шартлар  

Гидрогеологик яктан авыл җирлеге территориясе Идел-Сурса артезиан 

бассейнының тҿньяк ҿлешендҽ урнашкан. Кисемнең гидростратиграфик 

бҥленеше, район территориясенең тҿзелешенең геологик-структур 

ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып, Урта Идел дҽҥлҽт гидрогеология картасының 

Россия масштабындагы 1:200 000 битлҽренең җыелма легендасы нигезендҽ 

ҥткҽрелде. Тҿче һҽм аз салымлы җир асты суларының таралу чиклҽрендҽ 

тҥбҽндҽге гидростратиграфия бҥлекчҽлҽре бҥлеп бирелгҽн:  

Водоносный локаль водоупорный неоген-дҥртенче аллювиаль комплекс 

(N-Q); 

Уржум терриген комплексы (P2ur). 

Барлык гидростратография бҥлекчҽлҽре актив су алмашу зонасында 

урнашкан. Җир асты агымнары хҽрҽкҽте Зҿя елгасының дренерлау йогынтысы 

белҽн контрольдҽ тотыла, су алып бару системасының бердҽм җир асты агымы 

Кҿньяк-Кҿнчыгышка - Идел елгасына (Куйбышев сусаклагычы) юнҽлтелҽ. 

 

Водоносный локаль водоупорный неоген-дүртенче аллювиаль комплекс (N-Q) 

Су алып бару комплексы Зҿя елгасының хҽзерге һҽм борынгы ҥзҽннҽренең 

аллювиаль катламнары белҽн урнашкан. Гомуми егҽрлек 12-67 м тҽшкил итҽ. 

Комплексның су сыйдыручы токымнары булып, гравий һҽм чуерташ кертеп, 

Ҥзҽн фациясенең тҿрле Кҥлле кварц комлары тора. Шулай ук балчык, супеси, 

алевритлар бар. 
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Палеодолинның аллювиаль катламнары ике тҿр кисем белҽн характерлана: 

Зҿя палеодолинасының тҿп зонасында һҽм борт ҿлешлҽрендҽ ком-Балчыклы 

ком. Кварц комы вак-тҿяк, урта кҥкертле комнар белҽн кушылмалар һҽм гравий 

катламнары, чуерташлар нигезендҽ аллювия. Ком егҽрлеклҽре 17,0 дҽн 35,0 м 

га кадҽр тҿрлечҽ. Катлам балчык бу типтагы разреза маломощны һҽм туры 

китерелгҽн, нигездҽ, ҿске ҿлешендҽ толщи. Аларның куҽте 20,0 м дан артмый. 

Палео-Свияганың һҽм Улеманың приборт ҿлешлҽрендҽ ярыклар җибҽреп 

торучы Глиннар алеврит, нечкҽ, известьле һҽм алеврит, ком ҥсентелҽре булган. 

Ҽлеге глиннар нигезендҽ 6,0 м дан артык егҽрлекле Балчыклы тутыргычта 

гравий-галеч катламы ята. Комларны фильтрациялҽҥ коэффициентлары 

механик составның тҿрлелеген чагылдыра һҽм тҽҥлегенҽ 0,8 тҽн 20,6 м га кадҽр 

тирбҽлҽ. 

Горизонт сулары безнапорные яки субнапорные. Җир асты суларының 

дҽрҽҗҽсе абсолют билгелҽрдҽ 58-100 м тҽшкил итҽ.  

Комплексны тукландыру атмосфера явым-тҿшемнҽрен инфильтациялҽҥ, 

шулай ук тҥбҽн яткан горизонтлардан су агу хисабына башкарыла. Бушату 

елгаларда, террас – Чишмҽ агымында бара. Химик состав буенча суның шактый 

бертиплы-гидрокарбонат магниево-кальций, натрий яки катион составы буенча 

0,3-0,7 г/л һҽм гомуми катышлыгы 8 мг-экв/л. Җир асты сулары составына 

локаль участокларда аз катламлы су аскан урыннарның йогынтысы зур. Ҽйтик, 

югары Казан катламнарының җир асты сулары белҽн гидравлик элемтҽ 

участокларында комплекс суларын минерализациялҽҥ 1,0-1,5 гектарга кадҽр 

арта.  

Полицен катламнарының җир асты сулары ҥзҽклҽштерелгҽн хуҗалык-

эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итҥне оештыру ҿчен тҿп перспектив чыганак 

булып тора.  

Комплекс сулары хҽзерге заман су хуҗалыгы шартларында кое, 

скважиналар ярдҽмендҽ шҽхси хуҗалык-эчҽр су белҽн тҽэмин итҥ ҿчен 

кулланыла. 

 

Водоносный локально слабодоносный уржумский терригенный комплексы 

(P2ur) 

Пермь системасы Тҥбҽн Татар подъярусының Уржум сериясенең ҿске 

подсериясенҽ туры китерелгҽн. Яр буе-континенталь федерациялҽр 

берҽмлеклҽре тарафыннан тҽкъдим ителгҽн, алар планда һҽм киселештҽ 

токымнарның югары ҥзгҽрҥчҽнлеге белҽн характерлана. Бу трещинатые 

известняки, песчаники, алевролиты, балчык белҽн прослой мергель. 

Комплексның сулары ярык-порово-пластлы этемле-этемсез.  

Комплексның кисҥе ритмлы тҿзелеш белҽн характерлана. Ритм нигезендҽ 

тигез булмаган балчык һҽм тҿрле егҽрлеклҽр (0,5 тҽн 2,3 м га кадҽр, сирҽк 5,0 м 

га кадҽр) комлы була. Кисем буенча ҿскҽ таба алар балчык-алевролит 

токымнары белҽн алмашына, анда мергель, известняк катламнары, кайчагында 

ком катламнары бар. Шул ук вакытта югары ҿлешендҽ карбонат 

токымнарының роле зур ҽһҽмияткҽ ия. Аларның куҽте 5,5 тҽн 15,4 м га кадҽр.  
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Су сыйдыручы токымнарның литик составының тҿрлелеге һҽм яту 

шартларының ҥзенчҽлеге комплексның мҽйданы буенча да, киселешендҽ дҽ 

тҿрле су белҽн тҽэмин итҥчҽнлегенҽ бҽйле. Су сыйдыручы токымнарның иң 

яхшы фильтрацион ҥзенчҽлеклҽре булган участоклар нигездҽ елга ҥзҽннҽре һҽм 

аларның склоннары участокларына туры китерелгҽн, планда ярыклылык 

зоналары һҽм блок структураларының җҿй зоналары белҽн туры килҽ. Мҽйданы 

буенча аеруча чыдам булган Зҿя елгасы ҥзҽнендҽ (анда аллювий турыдан-туры 

известнякларга һҽм югары карбонат пачкасына кертелгҽн яисҽ чагыштырмача 

зур булмаган тирҽнлектҽ 5,0 дҽн 42,0 га кадҽр тирҽнлектҽ урнашкан су 

сыйдыручы токымлы мҽйданнарга туры китерелгҽн. Су җыю скважиналарының 

тҿзелеш эшлҽре нҽтиҗҽлҽре буенча алынган су ҥткҽрҥчҽнлек кҥрсҽткече 53,0-

390 м
2
/тҽҥлек тҽшкил итҽ. Скважиналар Дебиты 2,0 л/с дан 5,5 л/с га кадҽр, 1,0 

дҽн 10 м га кадҽр кимҥ, 0,3 тҽн 3,0 л / с га кадҽр дебитлар.  

Комплексның химик составын ҥзгҽртҥ һҽм җир асты суларын 

минерализациялҽҥ характеры яту шартлары, су сыйдыручы токымнарның 

литоло-рҽсми составы һҽм территориянең структур-тектоник ҥзенчҽлеклҽре 

белҽн бҽйле. Гидрокарбонат, сирҽгрҽк хлорид-гидрокарбонат сулары составы, 

минерализация 0,4-0,8 г/л булган катионнар буенча катнаш, ким дигҽндҽ, 1,0 г/л 

дан артык. Суның катылыгы, нигездҽ, 5-7 ммоль / л. 
 

Комплексның җир асты сулары хуҗалык-эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин 

итҥ ҿчен киң кулланыла.  

4.1.6 1.6. Ҿслек сулары  

Каратун авыл җирлегенең гидрографик челтҽре Мурзинка елгасы, Зҿя 

елгасы кушылдыгы булып тора.  

Елга 26-28 кҿн дҽвамында язгы ташу хас булган кече елгаларга карый. Бу 

чорда еллык бурычның 60 % тан артыгы килҽ. Җҽй һҽм кҿз айларында яңгыр 

яумаган яки туңдырган яңгырлардан соң югары булмаган ташкыннар ҥтҽ. Кҿз 

ахырына суның тотрыклы тҥбҽн дҽрҽҗҽсе – кҿзге-кышкы межень билгелҽнҽ. 

Ноябрьнең икенче декадасында боз составы билгелҽнҽ, аның озынлыгы уртача 

130 – 155 кҿн тҽшкил итҽ. 

Туклану чыганакларына караганда, елга, нигездҽ, кар белҽн тҽэмин һҽм 

язгы вакытта иң кҥп агынты булган (Татарстан Республикасы җирлҽре атласы, 

2005) суларга керҽ.  

Җирлекнең гидрографик челтҽрен рекреацион һҽм авыл хуҗалыгы 

максатларында кулланыла торган кҥллҽр һҽм буалар тулыландыра. 

4.1.7 1.7. Климат характеристикасы  

131.13330.2012 авыл җирлеге территориясе ІІВ климатик районында 

урнашкан, ул уртача континенталь климат белҽн салкын кыш һҽм җылы җҽй 

белҽн характерлана. 

Карала торган территориянең климатик характеристикасы якындагы «Зур 

Кайбыч»метеорология станциясендҽ китерелҽ. 
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Климат ягыннан район чагыштырмача җылы һҽм яхшы дымлы, уртача 

еллык явым-тҿшем кҥлҽме 400-500 мм тҽшкил итҽ. Тҿп климатик факторлар 

булып кояш җылылыгы режимы һҽм асылмалы ҿслек характеры тора. 

Айлар буенча уртача еллык һава температурасы +4,3 С. тҽшкил итҽ. 

1.7.1 Таблица 

Уртача айлык һҽм еллык һава температурасы, ºС 

I I

I 

I

II 

I

V 

V V

I 

V

II 

V

III 

I

X 

Х X

I 

X

II 

е

л 

-

10,7 

-

11,0 

-

4,6 

5

,5 

1

3,4 

1

8 

1

9,7 

1

7,4 

1

1,5 

4

,7 

-

3,3 

-

8,9 

4

,3 

 

Иң җылы ай-июль, аның уртача температурасы +19,7 С. июльнең уртача 

айлык максималь температурасы + 25,8 с. гыйнвар-иң салкын ай, уртача 

температура -10,7 С.җылылык чорының иң салкын ҿлеше-16,5 
о
С. Уңай айлык 

уртача температуралар белҽн чор апрель аеннан октябрь аена кадҽр (җиде ай); 

уртача айлык тискҽре температура белҽн чор – ноябрьдҽн март аена кадҽр (биш 

ай) дҽвам итҽ. А коэффициенты, атмосфераның температура 

стратификациясенҽ бҽйле рҽвештҽ, 160 тҽшкил итҽ. 

Авыл җирлеге территориясе җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ дымлылык зонасында 

урнашкан. Еллык явым-тҿшем кҥлҽме уртача 483,9 мм тҽшкил итҽ (1.7.2 

таблица). 
1.7.2 Таблица 

Уртача айлык һҽм еллык явым-тҿшем саны, мм 

I I

I 

I

II 

I

V 

V V

I 

V

II 

V

III 

I

X 

Х X

I 

X

II 

е

л 

3

2,5 

2

3,9 

2

6,7 

2

6,3 

3

5,5 

5

6,4 

5

6,0 

5

0,6 

5

2,9 

4

7,6 

3

8,1 

3

7,4 

4

83,9 

 

Явым-тҿшем елның җылы чорында (апрель-октябрь) ҿстенлек итҽ, аларда 

елына явым-тҿшемнең 65% ы туры килҽ. Салкын чорда 35% явым-тҿшем 

кҿтелҽ. Бирелгҽн мҽгълҥматлардан кҥренгҽнчҽ, еллык явым-тҿшемнҽр 

барышында бер максимум (июньдҽ 56,4 мм) һҽм бер минимум (февраль аенда 

23,9 мм) кҥзҽтелҽ.  

Барико-циркуляция процессларының сезонлы ҥзгҽрешлҽре җил режимын 

ҥзгҽртҥгҽ китерҽ. Җил һҽм Штиль юнҽлешлҽренең кабатлануы турында 

белешмҽлҽр ел дҽвамында 1.7.3 таблицасында һҽм 1.7.1 рҽсемендҽ бирелгҽн. 
1.7.3 Таблица 

Җил һҽм Штиль юнҽлешлҽренең кабатлануы (м/с) 

А

й 
С 

С

В 
В 

Ю

В 
Ю 

кҿн

ьяк 

кҿнбатыш 

З 
С

З 

ш

тиль 

I 5 4 7 
1

1 

3

2 
17 

1

5 
9 6 

I 5 5 9 1 2 16 1 9 7 
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I 4 7 5 

I

II 
6 5 8 

1

2 

2

9 
17 

1

5 
8 6 

I

V 
8 7 

1

1 

1

1 

2

4 
16 

1

2 

1

1 
4 

V 
1

2 
8 7 8 

2

1 
15 

1

5 

1

4 
4 

V

I 

1

1 
9 8 9 

2

0 
13 

1

6 

1

4 
5 

V

II 

1

1 
9 9 9 

1

8 
11 

1

6 

1

7 
8 

V

III 

1

2 
7 7 8 

2

0 
13 

1

7 

1

6 
6 

I

X 
8 6 7 9 

2

2 
16 

1

8 

1

4 
3 

Х 8 4 3 6 
2

9 
19 

1

8 

1

3 
2 

X

I 
7 4 6 9 

2

9 
18 

1

6 

1

1 
3 

X

II 
5 4 7 

1

0 

3

2 
20 

1

4 
8 5 

Е

л 
8 6 7 

1

0 

2

5 
16 

1

6 

1

2 
5 

 

Авыл җирлеге территориясендҽ ел дҽвамында кҿньяк, кҿньяк-кҿнбатыш 

һҽм Кҿнбатыш юнҽлештҽге җиллҽр (рҽсем 1.7.1) дҽҥлҽт карамагында. 

 
Рҽсем 1.7.1 җиллҽрнең кабатлануы юнҽлешлҽре буенча (%) 

Җилнең иң югары концентрациялҽре барлыкка килҥгҽ һҽм мҽйданы буенча 

иң зур зыянлы матдҽлҽр белҽн пычрануга Ареал мҽйданы буенча иң куркыныч 

тизлеге җилнең штиллары һҽм йомшак тизлеге. Штильлҽрнең еллык 

кабатланышы 5 % тҽшкил итҽ. 
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Каратун авыл җирлеге территориясендҽ атмосфераның пычрануын 

билгелҽҥче Параметрлар: 

 кабул итҥ инверсиялҽренең кабатлануы-48%; 

 кабул итҥ инверсиялҽренең куҽте-0,33 м; 

 җил тизлеге 0-1 м/с-25 %; 

 томан озынлыгы-51 сҽгать. 

 

4.1.8 1.8. Территорияне инженер-геологик бҽялҽҥ  

Инженер-геологик шартлар буенча авыл җирлегенең аерым территориялҽре 

тҿзелеш ҿчен уңайлы булып тора. Тҿзелеш ҿчен уңайлы булмаган 

территориялҽргҽ Мурзинка елгасы ҥзҽнендҽге участоклар керҽ, монда эрозия 

процесслары ҥсеш алган.  

Эрозия процесслары-туфракларны, грунтларны, ярларны һҽм елгаларның 

су агымнары тарафыннан юдырту процесслары комплексы. Вакытлыча 

сулыкларның эрозия эшчҽнлеге территориянең су бҥлҥ массивларын бҥлҥче 

промоин һҽм чокырлар барлыкка китерҥдҽн гыйбарҽт. Даими сулыклар 

(инешлҽр һҽм елгалар), эрозия эшчҽнлеге барышында һҽм геологик-

геоморфологик факторларга карап, еш кына ҿске грунт массивлары ҿзелҥгҽ 

китерҽ торган яр буйларын юдыралар. 

Су басу. Су басу процессларына Каратун авыл җирлеге территориясен 

дренлаштыручы елга ҥзҽненең тҿп һҽм Тҥбҽн ҿлешлҽре дҽ дучар ителгҽн. 

Биредҽ җир асты сулары сезонлы һҽм кҥпьеллык тирбҽлеш кичерҽ торган 

дҥртенче су аллювиаль комплексына, җир асты сулары биеклеге 10-15 м дан 

артмаган территориялҽрдҽ керҽ. 

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

су басу зоналары чиклҽрен билгелҽҥ Кагыйдҽлҽре нигезендҽ, су басу һҽм су 

басу зоналары чиклҽрен билгелҽҥ Федераль су ресурслары агентлыгы 

тарафыннан җирле ҥзидарҽ органнары белҽн берлектҽ ҽзерлҽнгҽн Россия 

Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы тҽкъдимнҽре һҽм мондый 

зона чиклҽре турында белешмҽлҽр нигезендҽ башкарылырга тиеш. Су басу һҽм 

су басу зоналары чиклҽре кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт кадастрына һҽм дҽҥлҽт су 

реестрына кертелергҽ тиеш. 

Хҽзерге вакытта Апас муниципаль районының Каратун авыл җирлегендҽ 

су басу зоналарының чиклҽре кҥрсҽтелгҽн Кагыйдҽлҽрдҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

билгелҽнмҽгҽн. Шуңа бҽйле рҽвештҽ су басу зоналарының чиклҽре генераль 

планның картографик материалларында чагылдырылмаган. 

 

4.1.9 1.9. Ландшафтлар, туфрак покры, ҥсемлеклҽр, хайваннар дҿньясы 

Ландшафтлар 
Җирлек территориясе Идел-Кубна калкулыгы районына карый, суббореаль 

Тҿньяк семигумид ландшафт зонасы (ландшафтлар..., 2007).  

1.9.1 таблицасында ҽлеге районның ландшафт дифференциациясе ягыннан 

мҿһим сандагы кҥрсҽткечлҽре бар. 
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1.9.1 Таблица 

Ландшафтлы район характеристикаларының уртача ҽһҽмияте 

курсэткечлҽре 
Идел-Кубна 

Ландшафт районы 

Уртача абсолют биеклек (м) 130 

Биологик актив температура суммасы (0С) 2213 

Гидротермик коэффициент 1,7 

Кар катламының максималь биеклеге (см) 37 

Табигый экосистемаларның беренчел 

продуктлылыгы (т/га) 
9,9 

Корылык радиацион индексы 1,1 

Еллык суммар радиация (мДж/м2) 3750 

Еллык явым-тҿшем суммасы (мм) 615 

Чокырның калынлыгы (км/км2) 0,339 

Урнашу урыны (км2) 5,7 

Уртача авышлылык(мин) 106 

гумуса составы 5,4 

 

Телҽсҽ кайсы районны урбанизациялҽҥ процесслары компонентларның 

табигый ландшафтын тҽшкил итҽ торган бозу белҽн бҽйлҽнгҽн. Карала торган 

территориядҽ элемтҽлҽрне ҥзгҽртҥ яңа комплекс - кешенең хуҗалык эшчҽнлеге 

итеп ҥзгҽртелгҽн антропоген Ландшафт барлыкка килҥгҽ китерде. Карала 

торган территориядҽ функциональ карау буенча сҽнҽгать-селитеб, авыл 

хуҗалыгы һҽм ландшафтның рекреацион тҿрлҽре бҥлеп бирелҽ.  

Ландшафтның сҽнҽгать-селитит функциональ Тибы торак пунктлар, 

җитештерҥ һҽм коммуналь предприятиелҽр территориялҽрен ҥз эченҽ ала.  

Авыл хуҗалыгы ландшафтының авыл хуҗалыгы тҿре авыл хуҗалыгы 

территориялҽре (сҿрҥлеклҽр, кҿтҥлеклҽр, печҽнлеклҽр, бакча-бакча 

участоклары) белҽн мҽшгуль булган җирлҽрне ҥз эченҽ ала. 

Ландшафтның рекреацион тибы су объектлары янындагы 

яшеллҽндерелгҽн территориялҽр һҽм участоклар белҽн тҽкъдим ителгҽн.  

 

Туфрак 
Авыл җирлеге территориясендҽ иң кҥп туфрак булып кара туфраклы 

җирлҽр санала. 

Шулай ук кара-соры һҽм соры урман туфраклары таралган, алар 

җирлекнең тҿньяк-кҿнбатыш ҿлешендҽ таралган. 

Кара туфраклар – Татарстан Республикасының барлык туфракларыннан иң 

уңдырышлы җирлҽр, кҥпьеллык болын-дала ҥлҽн ҥсемлеге астында барлыкка 

килгҽн. Алар ҿчен кара яки кара-соры тҿсле буяу һҽм гумуслы горизонтның зур 

егҽрлеге (40-80 см) хас. Гумусның эчтҽлеге еш кына 6-9% чиклҽрендҽ 

варьирует.  

Оподзеленные кара туфраклар, кара-соры урман туфракларыннан 

чыгарылган кара туфракларга кҥчҥче буларак, кара-соры яки кара ГУМУС 

горизонтының (ГУМУС 6-7%) буяуы белҽн характерлана. Югары ҿлештҽ 
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тҿерле-бҿртекле структура аерылып тора. Туфрак аз ачы мохиткҽ ия Аның аскы 

ҿлешендҽ кремнеземның аксым салынуы кҥзҽтелҽ.  

Соры урман туфраклары 26-33 см егҽрлекле ГУМУС горизонтына ия. 

Сҿргҽн вакытта сҿрҥлек катламы соры тҿскҽ, комковато-порошлы структурага 

ия.  гумус кҥлҽме 3  тҽн 5% кадҽр . Аларда шактый кҥлҽмдҽ тулай азот, ҽмма 

ҥсемлеклҽр ҿчен калий һҽм фосфор формалары җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ тҽэмин 

ителмҽгҽн. Соры урман туфраклары делювиаль суглинкаларда һҽм балчыкларда 

формалаша. 

Кара-соры урман туфраклары гумуслырак, туклыклы матдҽлҽрнең шактый 

микъдары, соры урман туфраклары арасында физик ҥзенчҽлеклҽр һҽм, гомумҽн, 

кара туфракка якын булуы белҽн характерлана. 

Туфрак бонитеты 32,4 балл белҽн бҽялҽнҽ (чагыштыру ҿчен республика 

буенча туфраклар бонитеты – 31,2), туфракта гумус микъдары – 2,7 % (Дҽҥлҽт 

доклады..., 2012).  

Үсемлек 
Хҽзерге вакытта авыл җирлеге территориясенең кҥп ҿлеше ҥзлҽштерелгҽн 

(ачылган, тҿзелгҽн).  

Табигый ҥлҽн ҥсемлеклҽре Кайбыч урманчылыгының тҿньяк-кҿнбатыш 

ҿлешендҽ һҽм Мурзинка елгасы ҥзҽне ҥзҽнендҽ авыл хуҗалыгы ҿчен уңайлы 

булмаган участокларда куак-ҥлҽн ҥсемлеклҽре рҽвешендҽ сакланган. Биредҽ 

ольха, тал, шомырт һҽм башка токымнардан торган вак куаклар ҥсҽ. Барлык 

печҽнлек һҽм кҿтҥлеклҽрнең тҿп мҽйданы-злак-тҿрле ҥлҽндҽге болыннар. 

Ҥсемлек катламының хҽзерге торышы кҥбесенчҽ авыл хуҗалыгы 

җирлҽренҽ сҿрҥ, рекреация, сҽнҽгать һҽм транспорт пычрануы рҽвешендҽге 

антропоген йогынты характерына һҽм интенсивлыгына бҽйле. 

Кҿтҥлеклҽрдҽ тҿрле тҿрлҽр барлыкка килҽ: уртача алганда, кҿчле 

ксерофит-тҿрле типчаклы ксерофит-типчаклы рудераль, Меңъеллык-типчаклы 

һҽм Тулы группировкалар. Су асты участоклары ҿчен казлар сыгылган, тҿрле 

ҥлҽн-кыяклы болыннарның Меңьеллык модификациялҽре хас. 

 

Хайваннар дҿньясы 
Территория ҿчен герпетофаун тҿрлҽреннҽн гадҽти Яшел гҿберле бака, кҥл 

һҽм очлы йҿзле бака, тиз кҽлтҽ, гади елан.  

Ачык биотоплар классында чибислҽр, сары трясогузка, Ак трясогузка хас.  

Имезҥчелҽр классы киң тҽкъдим ителгҽн. Дала участоклары ҿчен иң типик 

хайваннар - йомран, байбак, кыр тычканы, ласка, тычкан-малютка, гади кыр 

тычканы, куян. 

Карала торган территория урбанизациялҽнгҽн булу сҽбҽпле, фауна 

составына синантроп тҿрлҽр дҽ керҽ: кара стриж, кара карга, ҿй чыпчыгы, 

саескан, чҽҥкҽ, соры карга, кҥгелҗем кҥгҽрчен, кырчы җирҽн һҽм башкалар, 

шулай ук ҿйдҽге тҿрлҽр - мҽчелҽр, этлҽр.
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2. Ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит торышын бҽялҽү 

4.1.10 2.1. Атмосфера һавасының торышы 

Атмосфера һавасы-ҽйлҽнҽ-тирҽлекнең тҿп тормыш ҿчен мҿһим 

элементларының берсе. Аңа элҽккҽн катнашмалар кҥчерелҽ, чҽчелҽ, юыла. 

Ахыр чиктҽ, туфрак, растительность, поверхностные һҽм җир асты сулары ала 

кҥп нҽрсҽ, нҽрсҽ элҽгҽ һава мохитенҽ. Атмосфера пычрануы исҽ хуҗалык 

эшчҽнлеге барышында тҿрле матдҽлҽр чыгару нҽтиҗҽсендҽ килеп чыга. 

Атмосфера һавасы, азот, кислород, углекислый газ кебек мҿһим 

компонентлардан тыш, тҿрле микъдарда һҽм башка бик кҥп матдҽлҽрдҽ була. 

Беренчесе атмосфера һавасының табигый ҿлешенҽ карый, икенчелҽре аны 

пычрата. 

Стационар чыганаклардан һҽм автотранспорттан килгҽн пычраткыч 

матдҽлҽр зур концентрациялҽрдҽ халыкның сҽламҽтлегенҽ тискҽре йогынты 

ясарга сҽлҽтле. 

Каратун авыл җирлеге территориясе атмосфера пычрануның уртача 

метеорологик потенциалы ҿлкҽсендҽ урнашкан. Аның ҽһҽмияте 2,4 тҽн 2,7 гҽ 

кадҽр ҥзгҽрҽ, димҽк, биредҽ пычраткыч матдҽлҽр туплау ҿчен дҽ, таралу ҿчен дҽ 

тигез шартлар тудырыла. 

Авыл җирлегенең атмосфера һавасы пычрануның тҿп чыганаклары булып 

тора:  

 тҿзелеш тармагы предприятиелҽре - «Татавтодор» АҖ асфальт-

бетон заводы, «Апас МСО «ТАПС "ЯАҖ пилорамасы, "Техцентр" 

ҖЧҖ»; 

 металл эшкҽртҥ предприятиелҽре-тимерче; 

 җиңел сҽнҽгать предприятиесе-тегҥ цехы; 

 азык-тҿлек тармагы объектлары - «Каратун АКП "ҖЧҖ," тҽмле 

икмҽк " ҖЧҖ пекарнясы»; 

 коммуналь – склад объектлары - «Каратуннефтепродукт» 

нефтебазасы, «Втормет-Индустрия " ҖЧҖ, «Сельхозснаб Апас» 

ҖЧҖ, хуҗалык һҽм матди складлар; 

 авыл хуҗалыгы объектлары-кошчылык фермасы (3000 ҥрдҽккҽ), 

«Апасагрохимсервис» ААҖ (80 тонна егҽрлекле минераль 

ашламалар склады); 

 транспорт объектлары (авыл хуҗалыгы производствосына хезмҽт 

кҥрсҽтҥ буенча предприятиелҽр - «Апас авыл хуҗалыгы СХТ " 

ҖЧҖ, Авыл хуҗалыгы техникасына хезмҽт кҥрсҽтҥ һҽм ремонтлау 

буенча җитештерҥ базалары, АЗС, техник хезмҽт кҥрсҽтҥ 

станциялҽре, гаражлар һҽм стоянкалар, автомобиль юллары һ.б.). 

 

 

 

 

 

Төзелеш тармагы предприятиелҽре җирлекнең ҥзҽк ҿлешендҽ тупланган.  
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"Татавтодор» АҖнең җитештерҥ базасы поселокның тҿньяк-кҿнчыгыш 

ягында урнашкан Каратун ашлык кабул итҥ пункты вакытлыча саклый һҽм ҥз 

транспортын ремонтлый, шулай ук асфальтобетон җитештерҽ. Һава бассейнына 

тҿп ташламалар – III класслы куркыныч (уртача куркыныч) пычраткыч 

матдҽлҽр – азот диоксид, азот оксид, сенаж, кҥкерт диоксиды, тузан неорганик 

тҥгел, ксилол, толуол һ.б. һҽм IV класслы куркыныч (аз куркынычлы) углерод 

оксид, бензин, амиленнар. Санитар-яклау зонасы кҥлҽмен билгелҽҥ 

кысаларында ҥткҽрелгҽн исҽп-хисапларга караганда, предприятие чигеннҽн 100 

м ераклыкта пычраткыч матдҽлҽр концентрациясе 1 ПДК дан артмый. Исҽп-

хисап параметрларының дҿреслеге табигый ҥлчҽҥлҽр белҽн расланган.  

Предприятиенең санитар-яклау зонасы Татарстан Республикасы буенча баш 

дҽҥлҽт санитар табибының 100 м. кҥлҽмендҽ карары белҽн расланды. 

Кҥрсҽтелгҽн зонада ҽйлҽнҽ-тирҽлекнең нормалаштырыла торган сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре булган объектлар юк. 

"Апас МСОсы" ТАПС " ЯАҖ пилорамасы Каратун станциясенең кҿньяк-

кҿнчыгыш чигендҽ урнашкан. Пилорама эшлҽгҽндҽ атмосфера һавасының агач 

тузан белҽн пычрануы кҥзҽтелҽ. СанПиН нигезендҽ пилораманың санитар-

яклау зонасы 2.2.1/2.1.1.1200-03 100 м тҽшкил итҽ, анда бистҽнең торак 

тҿзелеше һҽм ҿлешчҽ «Каратун ХПП»ҖЧҖ азык-тҿлек предприятиесе 

урнашкан. 

"Техцентр" ҖЧҖ Каратун ашлык кабул итҥ пункты поселогының тҿньяк 

чиге янында урнашкан  урнашкан. Предприятие тҿзелеш техникасына хезмҽт 

кҥрсҽтҥ һҽм саклау ҿчен билгелҽнгҽн. «Техцентр» ҖЧҖ 300 метрлы санитар-

яклау зонасында санитар-эпидемиологик законнарны бозып бистҽнең торак 

тҿзелеше урнашкан. 

Металл эшкҽртү сҽнҽгате авыл җирлеге чиклҽрендҽ Каратун ст. т/ю 

поселогында урнашкан тимерчыбык белҽн тҽкъдим ителгҽн. Тимерчелек 

эшлҽгҽндҽ абразив металл тузаны тҿп пычраткыч матдҽ булып тора. Каратун ст. 

т/ю поселогында урнашкан тимерчыбык ҿчен, 100 метрлы санитар-яклау 

зонасы кысаларында, Каратун ст.т/ю торак территориялҽре кҥрсҽтелҽ. 

Җиңел сҽнҽгать территориясендҽ Каратун ст. т/ю поселогында, якынча 

100 метрлы санитар-яклау зонасын сакламыйча, торак территориялҽргҽ якын 

урнашкан тегҥ цехы бар. 

Җирлек территориясендҽ шулай ук азык-төлек сҽнҽгате 

предприятиелҽре дҽ урнашкан: «Каратун АКП» ҖЧҖ, «тҽмле икмҽк»ҖЧҖ 

пекарнясы. Ҽлеге предприятиелҽр шулай ук торак тҿзелеше янында урнашкан. 

«Каратун АКП» ҖЧҖ ҿчен исҽп-хисап санитар-яклау зонасы проекты 

эшлҽнгҽн, аңа Роспотребнадзорның ТР буенча идарҽсенең 16.11.15.000 нче 

номерлы уңай санитария-эпидемиология бҽялҽмҽсе алынган.Т. 001555. 11. 13, 

13.11.2013 ел. Проект нигезендҽ предприятиенең исҽп-хисап санитар-яклау 

зонасының кҥлҽме тҿньяктан - 20 м, тҿньяк-кҿнчыгыштан - 35 м, кҿнчыгыштан 

– 31 м, кҿньяк-кҿнчыгышка таба – 12 м, кҿньяк - кҿнчыгышка таба-100 м, 

кҿньяк – кҿнбатышка таба-60 м, кҿнбатыштан һҽм тҿньяк-кҿнбатыштан -100 м 

тҽшкил итҽ. Ҽмма «Каратун АКП» ҖЧҖнең исҽп-хисап санитар-яклау 

зонасында поселокның торак территориялҽре урнашкан Каратун ашлык кабул 
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итҥ пункты, шулай ук су алу скважинасы, пилорама һҽм металлолом кабул итҥ 

пункты бар. Шуңа бҽйле рҽвештҽ, ҥткҽрелгҽн тикшеренҥлҽр һҽм ҥлчҽҥлҽр 

нигезендҽ, Татарстан Республикасы буенча Баш дҽҥлҽт санитар табибы 

тарафыннан, санитар-яклау зоналары чиклҽрен раслап, проектка тҿзҽтмҽлҽр 

кертергҽ кирҽк. 

Авыл җирлеге территориясендҽ шулай ук 3000 ҥрдҽккҽ исҽплҽнгҽн кош 

фермасы урнашкан, моннан тыш, Апас муниципаль районының Биеш авыл 

җирлеге территориясендҽ урнашкан кошчылык фермасы да җирлекнең тҿньяк-

кҿнчыгыш чигенҽ тоташа.  Ҽлеге объектлар белҽн бҽйле тҿп проблема булып 

тирес (помета) һҽм тирес яшҽҥ тиресенең шактый микъдарын булдыру һҽм 

туплау тора. Органик азотлы кушылмалар урнаштырганда аммиак барлыкка 

килҽ, кҥкертле органик аксым матдҽлҽре черегҽндҽ кҥкертле водород бҥлеп 

бирелҽ. Ферментатив процесслар ташлау альдегидлар, спирт, катлаулы 

эфирлар, май кислоталары барлыкка килҥ белҽн бергҽ алып барыла. Начар 

ислҽр аксым матдҽлҽренең пептон кебек кушылмалары черҥенҽ бҽйле. Моннан 

тыш, терлекчелек предприятиелҽре атмосфера һавасын пычратучы 

микроорганизмнар (Мироненко, Никитин, 1980) булып тора. 

СанПиН нигезендҽ 2.2.1/2.1.1.1200-03 ҽлеге кош фермалары III класслы 

куркыныч объектларга карый, аларның санитар-саклау зоналарының якынча 

кҥлҽме 300 м тҽшкил итҽ. Санитар-гигиеник талҽплҽрне бозып кҥрсҽтелгҽн 

зонада Мурзино һҽм поселокның торак территориялҽре урнашкан Свияжский 

Каратун ст. т/ю поселогы территориясендҽ «Каратуннефтепродукт» 

нефтебазасы урнашкан, ул куркынычның II класслы объекты булып тора. 

Резервуарларда ягулыкны саклаганда, шулай ук ягулыкны агызганда-С1-C5, 

C6-C10, C12-C19, амиленалар, бензол, ксилол, толуол, кҥкертле водород, 

этилбензол, минераль май-атмосфера һавасына пычраткыч матдҽлҽр чыгаруның 

тҿп чыганаклары булып тора. Нефтебазаның 500 метрлы санитар-яклау зонасы 

чиклҽрендҽ торак территориялҽр, балалар бакчасы, Каратун ст. т/ю бистҽсенең 

су алу скважиналары урнашкан. 

Моннан тыш, Каратун авыл җирлеге территориясендҽ хҽзерге вакытта 

эшлҽмҽҥче коммуналь-склад, җитештерҥ һҽм авыл хуҗалыгы объектлары 

урнашкан.  Ҽлеге объектлар атмосфера һавасына тискҽре йогынты ясамый.  

Атмосфера һавасын каты матдҽлҽр һҽм җылытыла торган газлар, шул 

исҽптҽн углерод оксиды һҽм азот оксидлары пычратуның потенциаль чыганагы 

булып, аварияле хҽллҽр килеп туган очракта, җирлекнең кҿнбатыш ҿлешен 

кисеп ҥтҥче магистраль торба ҥткҽргечлҽре тора.  

Автотранспорт чараларын кулланганда атмосфера һавасына ягулык яну 

продуктларының йогынтысы турында аерым ҽйтергҽ кирҽк. Бу тҿр пычрату 

чыганагы-«Свияга» АХП ҖЧҖ, «Ак Барс» МТК ҖЧҖ, гаражлар, АЗС, СТО, 

санитар-яклау зоналарына җирлектҽге торак тҿзелешлҽренең бер ҿлеше элҽгҽ 

торган МТП. 

Хҽзерге вакытта транспорт объектларының исҽп-хисап санитар-яклау 

зонасын нигезлҽҥ проектлары бары тик «Свияга» АХП ҖЧҖ, «Ак Барс» МТК 

ҖЧҖ (Авыл хуҗалыгы техникасын ремонтлау һҽм аларга хезмҽт кҥрсҽтҥ) ҿчен 

генҽ эшлҽнгҽн. Пычраткыч матдҽлҽр таратуның исҽп-хисаплары, шулай ук 
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акустик исҽп-хисаплар якындагы торак тҿзелеше чиге буенча санитар-саклау 

зоналарын билгелҽҥнең җитҽрлек булуын кҥрсҽтте. Проектларга «Татарстан 

Республикасы Гигиена һҽм эпидемиология ҥзҽге» федераль бюджет сҽламҽтлек 

саклау учреждениесенең уңай эксперт бҽялҽмҽсе алынды һҽм Татарстан 

Республикасы буенча Роспотребнадзор идарҽсенең санитар-эпидемиологик 

бҽялҽмҽлҽре бирелде. Ҽмма, нигезендҽ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 хисаплы 

санитар-саклау зонасын эшлҽҥ объектларның санитар-яклау зоналарын 

билгелҽгҽндҽ башлангыч этап булып тора. Хҽзерге вакытта натураль 

ҥлчҽҥлҽргҽ һҽм кҥзҽтҥлҽргҽ нигезлҽнгҽн санитар-яклау зоналарын билгелҽҥ 

проекты эшлҽнмҽгҽн. 

Тимер юл транспорты шулай ук җирлек атмосферасын пычратучы 

чыганакларның берсе булып тора. Җирлек территориясе буйлап Горький тимер 

юлының "Карамалы Тау – Чынлы" участогы уза.  Тепловозларның дизель 

двигательлҽре атмосфера һавасын углерод оксиды, кҥкерт диоксиды, азот 

оксидлары, альдегидлар, чик булмаган углеводородлар, аэрозольлҽр кергҽн 

газлар белҽн пычрата. Аларда эшлҽнгҽн җылылык ташу газлары һҽм аерым 

токсик компонентлар саны двигательнең эш режимына, дизель ягулыгында 

кҥкерт карап тотуга һҽм кайбер башка сҽбҽплҽргҽ бҽйле. Тимер юлның санитар-

яклау зонасында Каратун т/ю  станҿиясе бистҽсенең торак территориялҽре һҽм 

Каратун АКП бистэсе   урнашкан. 

 

4.1.11 2.2. Су ресурсларының торышы  

Су белҽн тҽэмин итү чыганакларының кыскача характеристикасы  

Авыл җирлегендҽге барлык торак пунктларны су белҽн тҽэмин итҥ 

ҥзҽклҽштерелгҽн һҽм су кулланучыдан ерак тҥгел урнашкан су алу 

скважиналарыннан файдалануга нигезлҽнгҽн.  

Су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын нигезлҽҥ буенча махсус гидрогеологик 

тикшеренҥлҽр ҥткҽрелмҽгҽн. Җирлектҽ су алу җайланмалары стихияле 

формалашкан һҽм җир асты суларының торышына системалы кҥзҽтҥлҽр 

ҥткҽрмичҽ файдаланыла. Су алгычларны санитар саклау зоналары куелмаган. 

Шулай ук Морзалар авылы, Каратун тимер юл станциясе, бистҽсе 

скважиналарының санитар-гигиеник талҽплҽрен бозу очраклары да бар. 

Каратун ашлык кабул итҥ пункты һҽм поселогы Зҿядҽ сҽнҽгать объектларының 

һҽм ҥлҽт базларының санитар-саклау зоналарында кҥрсҽтелҽ. 

Авыл җирлеге территориясендҽ ҿске сулар бары тик җитештерҥ белҽн 

тҽэмин итҥ, хуҗалык-кҿнкҥреш ихтыяҗлары, авыл хуҗалыгы белҽн тҽэмин итҥ 

ҿчен генҽ кулланыла. 

 

Ҿслек суларының торышы 

Су объектларында суның сыйфаты атмосфера явым-тҿшемнҽре, 

предприятиелҽрнең чистартылмаган агынты сулары, торак пунктлар 

территориясеннҽн, авыл хуҗалыгы җирлҽреннҽн ҿске агымнары, шулай ук 

туфрак эрозиялҽре белҽн килҽ торган пычрату йогынтысында формалаша.  
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Авыл җирлеге чиклҽрендҽ елгаларны тҿп пычратучылар булып авыл 

хуҗалыгы җитештерҥе һҽм махсус билгелҽнештҽге объектлар, халыктан 

барлыкка килгҽн агынты сулар тора. Бҥгенге кҿндҽ авыл җирлегенең торак 

пунктлары канализациялҽнмҽгҽн, юынты суларны кабул итҥ урыннары 

тҥбҽнҽйтелгҽн рельеф участоклары һҽм кече елгалар. 

Авыл хуҗалыгы предприятиелҽре тарафыннан туфракны эшкҽртҥ, су 

объектлары янындагы җирлҽрне сҿрҥ, минераль ашламалар һҽм пестицидлар 

кертҥ буенча эрозиягҽ каршы агротехник чараларны ҥтҽмҽҥ дҽ елгаларның 

пычрануына китерҽ. Язгы ташу һҽм язгы ташу вакытында туфрак, тирес 

массасы, ягулык-майлау материаллары, нефть продуктлары юыла, бу 

елгаларның санитар торышын начарайта. 

Җир ҿсте һҽм җир асты суларын пычратуның потенциаль чыганаклары 

булып машина-трактор паркы, кошчылык фермасы, минераль ашламалар 

склады, нефть базасы тора, чҿнки ягулык-майлау материаллары, калдыкларны 

тарату продуктлары һҽм ҿске агымлы ашламалар яки җир асты сулары 

системасы аша су объектларына элҽгергҽ мҿмкин. 

Авыл җирлегендҽ ҿске суларны саклау ҿлкҽсендҽ тҿп проблема булып су 

саклау зоналары режимнарын ҥтҽмҽҥ тора. РФ Су кодексы талҽплҽрен бозып, 

ҿске су объектларының су саклау зоналарында канализациялҽнмҽгҽн торак 

тҿзелеше, Морзалар авылы зиратының бер ҿлеше урнаштырылган. 

Өске су объектларының яр буе полосаларын төзү турында аерым әйтергә 
кирәк. Хәзерге вакытта өске су объектларының яр буйларында торак төзелеше 
урнашкан, бу РФ Су кодексы һәм РФ Җир кодексы таләпләренә каршы килә.  

Шулай итеп, җирлектҽ су ресурсларының сыйфатын яхшыртуга 

юнҽлдерелгҽн нҽтиҗҽле чаралар талҽп ителҽ. 

 

4.1.12 2.3. Туфрак катламының һҽм җир ресурсларының торышы  

Туфракны деградациялҽҥ проблемалары арасында беренче урында – 

эрозия. Эрозиянең тҿп сҽбҽбе-агроландшафт оештыру, ҽ атап ҽйткҽндҽ-

сҿрҥлеклҽр, болыннар һҽм урман җирлҽре мҽйданнарының дҿрес булмавы. 

Хҽзерге вакытта туфракның җил һҽм су эрозиясенҽ, урта һҽм вак сулар 

ярларының җимерелҥенҽ, чокырларның ҥсҥенҽ каршы кҿрҽш проблемасы 

актуаль булып тора. 

Туфракларның экологик торышына, беренче чиратта, авыл хуҗалыгы 

җирлҽрендҽ агу химикатлары һҽм минераль ашламалар куллану йогынты ясый, 

ҽ бу җитештерелҽ торган авыл хуҗалыгы продукциясенең сыйфатына һҽм 

экологик яктан чиста булуына тҽэсир итҽ. 

Туфракта авыр металларны һҽм аларның тозларын булуы мҿһим ҽһҽмияткҽ 

ия, аларның чыганаклары агулы химикатлар, автотранспорттан ташлаулар 

булырга мҿмкин.  

Тимер юл янындагы территория металл тузанны чуен тормоз 

колодкаларын юудан пычрата, шулай ук еш кына патоген микроорганизмнарны 

ҥз эченҽ алган агынты сулар элҽгҥ нҽтиҗҽсендҽ бактериаль зарарланган була. 
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Автотранспорт двигательлҽре эшендҽ аэрозоль һҽм тузан кисҽклҽреннҽн 

торган «шартлы каты» ташлаулар барлыкка килҽ. Иң кҥп санда кургаш һҽм 

корым кушылмалары барлыкка килҽ. Кургашның гомуми санының 20% ка 

якыны газ белҽн аэрозоль рҽвешендҽ тарала, 80% ы каты кисҽклҽр һҽм су эри 

торган кушылмалар рҽвешендҽ тҿшҽ, сҿрҥлек катламының тирҽнлегендҽ яки 

атмосфера явым-тҿшемнҽре фильтрациясе тирҽнлегендҽ туфракта туплана. 

Туфракта кургаш кушылмаларының туплану куркынычы аның ҥсемлеклҽренҽ 

югары дҽрҽҗҽдҽ керҥ һҽм аның хайваннарда, кошларда һҽм кешелҽрдҽ азык-

тҿлек чылбыры звенолары буенча кҥчҥе белҽн бҽйле. 

«Апасагрохимсервис»ААҖ минераль ашламалар склады туфрак катламын 

пычратуның потенциаль чыганагы булып тора. Ашламаларны саклау шартлары 

бозылганда туфракка пычрак матдҽлҽр элҽгҽ ала. 

Туфрак вертикаль планлаштыру, вакытлыча керҥ юллары кору, ярдҽмче 

биналар тҿзҥ, инженерлык коммуникациялҽре сузу вакытында җимерелҽ. 

"Җирлҽрне саклау максатларында җир кишҽрлеклҽре милекчелҽре, җирдҽн 

файдаланучылар, җир хуҗалары һҽм җир кишҽрлеклҽрен арендалаучылар 

«...бозылган җирлҽрне рекультивациялҽҥ, туфракның уңдырышлылыгын 

торгызу, ...туфракның уңдырышлылыгын саклау һҽм җирлҽрне бозу белҽн 

бҽйле эшлҽр башкарганда аларны файдалану»буенча чаралар ҥткҽрергҽ тиеш.  

 

4.1.13 2.4. Җитештерҥ һҽм куллану калдыклары  

Шактый кҥлҽмдҽ калдыклар җыелу, аларны вакытында һҽм тиешенчҽ 

утильлҽштермҽгҽн очракта, халыкның яшҽҥ урыннарының санитар-экологик 

торышын шактый начарайта. Калдыкларны кҥмҥнең һҽм туплауның 

канҽгатьлҽнмҽслек сыйфаты, полигоннарны эксплуатациялҽҥ технологиясен, 

шулай ук калдыкларны вакытлыча урнаштыру урыннарын ҥтҽмҽҥ зарарлы, ҽ 

кайчагында барлыкка килгҽн экосистемаларга тискҽре йогынты ясый.  

Каратун авыл җирлегендҽ предприятиелҽр һҽм торак сектор калдыклар 

барлыкка килҥ чыганагы булып торалар.  

Сҽнҽгать калдыклары. Авыл җирлеге территориясендҽ сҽнҽгать 

калдыклары барлыкка килҥ чыганагы булып «Татавтодор» ПРСО АҖ, 

нефтебаза, машина-трактор паркы һ. б. тора. Калдыклар, нигездҽ, 4 сыйныфка 

карый. Территориядҽн сметалар, агач тузаны, стружкалар, пычкы чҥбе, агач 

калдыклары, һава фильтрлары, кара металл ватыклары, авыл хуҗалыгы 

предприятиелҽрендҽ һҽм пилорамаларында барлыкка килгҽн макулатура, шулай 

ук махсус шартлар талҽп итми һҽм чҥплеккҽ махсус предприятиелҽргҽ 

тапшырыла. Авыл җирлеге территориясендҽ сҽнҽгать калдыкларын җыю 

урыннары юк. 

Терлекчелек калдыклары. Ҽлеге тҿр калдыкларның барлыкка килҥ 

чыганаклары булып кош фермалары һҽм халыкның шҽхси хуҗалыклары тора. 

Шҽхси хуҗалыклардан барлыкка килгҽн тирес вакытлыча аларның 

территориялҽрендҽ бортлана, алга таба органик ашлама буларак кулланыла. 

Фермалардан барлыкка килҽ торган терлекчелек калдыклары якын-тирҽ 

территориялҽргҽ салына, алга таба басуларга чыгарыла. Шуны да билгелҽп 
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ҥтҽргҽ кирҽк, тиресне вакытлыча саклау урыннары терлекчелек калдыкларын 

куркынычсыз саклауны тҽэмин итми. 

Коммуналь калдыклар. Авыл җирлегендҽ каты кҿнкҥреш калдыкларын 

ҥзҽклҽштерелгҽн җыю «Чиста район» ҖЧҖнең махсус автотранспорты кҿче 

белҽн башкарыла һҽм Чҥри-Бураш авыл җирлегендҽ урнашкан ККК 

полигонга Апас авылыннан 600 м ераклыкта чыгарыла. Җирлек 

территориясендҽ генҽ чҥплеклҽр юк. 

Биологик калдыклар. Биологик калдыкларны кҥмҥ урыннары-ҥлҽт базлары.  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 21.04.2012 ел, № 620-р 

кҥрсҽтмҽсе нигезендҽ, авыл җирлеге территориясендҽ бер биотермик чокыр 

(окс кадастр номеры 16:08:150402:19) һҽм ике себерязвасы ҥлҽт базы (ОКС 

16:08:150401:77 һҽм 16:08:0000000:609 кадастр номерлары) урнашкан. 

Шулай ук авыл җирлеге территориясенҽ кҥрше Биеш авыл җирлегендҽ 

урнашкан биотермик чокырның санитар-яклау зоналары (ОКС кадастр номеры  

16:08:060404:360) һҽм себер язва ҥлҽксҽсе (ОКС кадастр номеры  

16:08:0000:609) һҽм Урта Балтай авыл җирлеге территориясендҽ урнашкан  

урнашкан себер язвалы ҥлҽт базасы (ОКС кадастр номеры  16:08:180604:239) 

йогынты ясый. 

СанПиН нигезендҽ 2.2.1/2.1.1.1200-03 биологик калдыкларны җыю, 

утильлҽштерҥ һҽм юк итҥ буенча ветеринария-санитария кагыйдҽлҽрен раслау 

турында 1995 елның 04 декабрендҽ Россия Федерациясенең баш дҽҥлҽт 

ветеринария инспекторы тарафыннан ҥлҽт базларының санитар-яклау зоналары 

кҥлҽме 1000 м тҽшкил итҽ (I класслы куркыныч).  

Себер ҥлҽт базлары аеруча куркыныч объектлар булып санала, чҿнки 

туфракны Себер җҽрҽхҽте белҽн зарарлау чыганагы, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит 

объектларында тотрыклы һҽм исҽн калуның озак вакыты булган (кайбер 

мҽгълҥматлар буенча 100 елдан артык) булырга мҿмкин. «Себер тҥлҽмҽсенең 

санитар-яклау зоналарын куллануга талҽплҽр ҿстҽмҽ рҽвештҽ «Себер тҥлҽмҽсен 

профилактикалау» 3.1.2629-10 СП регламентлана (РФ Баш дҽҥлҽт санитария 

табибының 2010 елның 13 маендагы 56 номерлы карары белҽн расланган). 

Сибирязвалы ҥлҽт базының (кад) санитар-яклау зонасында норматив 

талҽплҽрне бозу. ОКС 16: 08: 0000000:609) һҽм биотермик чокырлар (ОКС 

16:08:150402:19 һҽм 16:08:060404:360) торак территориялҽр, агросҽнҽгать 

комплексы объектлары, су алу скважиналары кҥрсҽтелҽ. 

Моннан тыш, Себердҽге ҥлҽт базларының санитар-яклау зоналарында авыл 

хуҗалыгы җирлҽре, шулай ук транспорт һҽм коммуналь-склад объектлары 

территориялҽре кҥрсҽтелҽ, бу СП 3.1.7.2629-10 талҽплҽренҽ каршы килҽ. 

Ҥлҽт базларын урнаштыру проблемасын хҽл итҥнең берничҽ варианты 

булырга мҿмкин: 

1. ҥлҽт базларының санитар-яклау зоналары кҥлҽмнҽрен киметҥ буенча 

чаралар ҥткҽрҥ; 

2. зыянсыз ҥлҽт базларын бетерҥ; 

3. ҥлҽт базларының санитар-яклау зоналарында урнашкан авыл 

территориялҽренең ҥзгҽрҥе.   
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Ҥлҽт базларының санитар-яклау зоналары кҥлҽмнҽрен кыскарту Россия 

Федерациясенең Баш дҽҥлҽт санитар табибы яисҽ аның урынбасары карары 

буенча мҿмкин. Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча 

идарҽсенең ҥлҽт базларының санитар-яклау зоналары кҥлҽмнҽрен киметҥ 

буенча тҿп талҽплҽре булып тора: 

 югары тимер-бетон каркас белҽн туфрак учагын ябуны тҽэмин итҥ; 

 Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор Идарҽсе белҽн 

килештереп, скважиналарда грунт сулары агымыннан тҥбҽнрҽк 

туфракка һҽм суга лаборатор контроль оештыру. 

Татарстан Республикасының Баш дҽҥлҽт ветеринария инспекторы 

мҽгълҥматларына караганда, саркофагны җиһазлаганда ҿслекнең калынлыгы 

0,4 м дан да ким булмаска тиеш; ҥлҽт базы периметр буенча кимендҽ 2,5 м 

биеклектҽге койма белҽн коймаланырга тиеш; койма яисҽ бетон саркофагтан 30 

м радиуста 1 метр биеклектҽге җир валы рҽвешендҽ ҿстҽмҽ саклагыч зона 

булдырырга кирҽк. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 6 

маендагы 263 номерлы карары белҽн Татарстан Республикасы территориясендҽ 

файдаланылмый торган ҥлҽт базларын (биотермик чокырларны) бетерҥ тҽртибе 

расланды.  

Кҥрсҽтелгҽн Тҽртип, биологик калдыкларны санкциясез кҥмҥгҽ юл куймау, 

хайваннарның йогышлы чирлҽре таралуны булдырмау, зооантропоноз 

авырулары белҽн кешелҽр авыруларын кисҽтҥ һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне 

пычратудан саклау максатларында, тирҽ-юньгҽ зыян китерми торган ҥлҽт 

базларын бетерҥ буенча чаралар ҥткҽрҥнең эзлеклелеген билгели. 

Файдаланылмый торган ҥлҽт базларын бетерҥ буенча чаралар тҥбҽндҽге 

этапларны ҥз эченҽ ала: 

 файдаланылмый торган ҥлҽт базларын ветеринария-санитария -

тикшерҥе; 

 бетерелергҽ тиешле файдаланылмый торган ҥлҽт базларының 

(биотермик чокырларның) реестрын формалаштыру; 

 файдаланылмый торган ҥлҽт базларын бетерҥ. 

Ветеринария-санитария тикшерҥе ҥлҽт базының эпизоотологик һҽм 

лаборатор-бактериологик тикшерҥе ярдҽмендҽ, объектның ветеринария-

санитария иминлеген билгелҽҥ максатларында, Себер җҽрҽхҽте булу-булмауга 

башкарыла. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥ нигезендҽ ҥлҽт базы юкка чыгарылырга тиешле 

файдаланылмый торган ҥлҽт базлары (биотермик чокырлар) реестрына кертелҽ. 

Файдаланылмый торган ҥлҽт базларын бетерҥ юлы белҽн башкарыла: 

 бетерелҽ торган терлек ҥлҽт базының гомуммациялҽнгҽн калдыгын 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан расланган 

ҥлҽт базлары исемлегенҽ кертелгҽн башка ҥлҽт базына кҥчерҥ һҽм 

яңадан җирлҽҥ; 

 җир дҽрҽҗҽсеннҽн югарырак урнашкан конструкциялҽрне 

дезинфекциялҽҥ һҽм демонтажлау (тҿрле материалларны каты 
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коммуналь калдыклар полигоннарына чыгару, янгын куркынычсызлыгы 

чараларын ҥтҽгҽн урында агач конструкциялҽрне яндыру юлы белҽн); 

 ҥлҽт базларын һҽм траншеяларны туфракның ҿске катламын тигезлҽҥ, 

беркетҥ, профилактик дезинфекциялҽҥ белҽн җирлҽҥ. 

Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгының 2002 елның 15 

июлендҽге 13-5-2/0525 номерлы боерыгы белҽн расланган дҽҥлҽт ветеринария 

кҥзҽтчелеге объектларын дезинфекциялҽҥ һҽм дезинфекциялҽҥ кагыйдҽлҽре 

нигезендҽ дезинфекция ҥткҽрелҽ. 

Чаралар ҥткҽрҥ нҽтиҗҽлҽре буенча ветеринария идарҽсе тарафыннан ҥлҽт 

базын бетерҥ акты рҽсмилҽштерелҽ, ТР Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре 

министрлыгы ҥлҽт базын кадастр исҽбеннҽн тҿшерҥ процедурасын ҥткҽрҥне 

тҽэмин итҽ. Юкка чыгарылган ҥлҽт базлары (биотермик чокырлар) 

территориясен алга таба файдалану Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Зират. Каратун авыл җирлеге территориясендҽ 6 зират урнашкан. 

Морзалар авылы зираты һҽм Каратун т/ю станциясе бистҽсе зираты санитар-

гигиеник талҽплҽрне бозган ҿчен торак территориялҽр кҥрсҽтелҽ. Морзалар 

авылының бер зираты исемсез инешнең су саклау зонасында урнашкан, бу 

Россия Федерациясе Су кодексы талҽплҽренҽ каршы килҽ.  

 

4.1.14 2.5. Физик йогынты факторлары 

Радиацион хҽл. Каратун авыл җирлеге территориясендҽге радиацион хҽл 

радиация фонына ҥз ҿлешлҽрен кертҽ торган табигый (табигый) һҽм ясалма 

радиация чыганаклары тҽэсирендҽ формалаша һҽм, нигездҽ, уңышлы дип 

бҽялҽнҽ. Гомуми еллык дозага табигый һҽм техноген-ҥзгҽртелгҽн радиация 

фонының ҿлеше, уртача алганда, 60 % тҽшкил итҽ, һавада радонның һҽм 

корылмаларның булуы, табигый радионуклидлар (ЕРН) туфракларда һҽм 

тҿзелеш материалларында гамма-нурланышы һ. б. белҽн бҽйле. 

Радиацион мониторинг Кайбыч метеостанциясенең якын тирҽсендҽге 

территориясендҽ кҿн саен гамма-нурланышның экспозицион дозасы егҽрлеген 

ҥлчҽҥ юлы белҽн башкарыла.  

80 мБк/м
2
с артык тыгызлыгы булган участок бинасын тҿзҥ ҿчен бҥлеп 

биргҽндҽ, биналар проектында радоннан саклау системасы каралырга тиеш. 

Радон агымының грунт ҿслегеннҽн 80 мБк/м
2
с артык тыгызлыгы булганда 

радон яклау чаралары кирҽклеге Роспотребнадзор органнары белҽн килешенеп 

һҽр аерым очракта билгелҽнҽ. 

Җитештерҥ радиация контроле гамҽлдҽге нормативларга туры килҥ-

килмҽҥне тикшерҥ максаты белҽн торак йортларны һҽм социаль-кҿнкҥреш 

билгелҽнешендҽге биналарны тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау һҽм 

эксплуатациялҽҥнең барлык стадиялҽрендҽ гамҽлгҽ ашырылырга тиеш. 

Норматив кҥрсҽткечлҽр арткан очракта, мҿмкин булган сҽбҽплҽргҽ анализ 

ясалырга тиеш. 
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Электромагнит факторлар. Авыл җирлеге территориясендҽ 

электромагнит нурланыш чыганагы булып элемтҽ линиялҽре, электр тапшыру 

линиялҽре, электр станциялҽре тора. 

Авыл җирлеге территориясе буенча 10-110 кВ кҿчҽнешле электр тапшыру 

линиялҽре уза, алар халыкның яшҽҥ шартларына турыдан-туры тискҽре 

йогынты ясамый.  

СанПиН нигезендҽ 2.2.1/2.1.1.1200-03 электр станциялҽренең санитар-

яклау зоналары һҽр конкрет очракта атмосфера һавасына физик йогынты ясау, 

шулай ук натураль ҥлчҽҥ нҽтиҗҽлҽре нигезендҽ билгелҽнҽ. Карала торган 

территориядҽ урнашкан электр подстанциялҽре ҿчен кҥрсҽтелгҽн исҽп-

хисаплар һҽм ҥлчҽҥлҽр ҥткҽрелмҽгҽн. Шулай итеп, электр подстанциясе 

халыкның яшҽҥ шартларына йогынты ясауның потенциаль чыганагы булып 

тора. 

Акустик факторлар. Тавыш-ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычратучыларның 

берсе. Җитештерҥ һҽм башка объектларның санитар-саклау зоналары 

кҥлҽмнҽрен киметҥ проектларын эшлҽгҽндҽ башкарылган исҽп-хисап һҽм 

ахыргы санитар-саклау зоналары чиклҽрендҽ ҥткҽрелгҽн табигый ҥлчҽҥлҽр 

кҥрсҽткҽнчҽ, предприятиелҽрдҽн тавыш дҽрҽҗҽсе билгелҽнгҽн норматив 

кҥрсҽткечлҽргҽ туры килҽ. 2.2.4/2.1.8.562-96 к Җитештерҥ һҽм башка 

объектларның потенциаль тавыш йогынтысы зоналары аларның СанПиН 

санитар классификациясе буенча билгелҽнгҽн якынча санитар-яклау зоналары 

белҽн билгелҽнҽ 2.2.1/2.1.1.1200-03 к 

Каратун авыл җирлегенең тавыш белҽн пычрануын гомуми халҽтенҽ тимер 

юл транспорты зур ҿлеш кертҽ. Тимер юлның тавышлы йогынтысы зонасында 

Каратун т/ю станциясе бистҽсе  һҽм Каратун ашлык кабул итҥ пункты бистҽсе 

территориялҽре кҥрсҽтелҽ  

Каратун авыл җирлегенең тавыш белҽн пычрануы картинасына да 

автомобиль транспорты зур ҿлеш кертҽ. Ҽмма, хҽрҽкҽт интенсивлыгы аз булу 

сҽбҽпле, авыл җирлегенең торак пунктларының торак территориялҽре тискҽре 

тавыш йогынтысы кичерми. 

4.1.15 2.6. Яшел утыртмаларның торышы 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ уңайлы гигиена шартлары 

тудыруда яшел ҥсентелҽр катнаша. Алар табигый биосфера процессларының 

барышын хуплыйлар, климатны җайга салу йогынтысын кҥрсҽтҽлҽр, ҽйлҽнҽ-

тирҽ мохиткҽ антропоген йогынтыны киметҽлҽр, хуҗалык эшчҽнлеге, 

халыкның яшҽҥ һҽм ял итҥ шартларын яхшырталар. 

Хҽзерге вакытта авыл җирлегенең яшел ҥсентелҽр системасы 

формалашмаган. Җирлекне яшеллҽндерҥ урманнар, болыннар, саклагыч урман 

полосалары, куаклар ҥсемлеклҽре һ. б. белҽн тҽэмин ителгҽн.  

 9.2 СП 42.13330.2016 " СНиП 2.07.01-89*.П. нигезендҽ Шҽһҽр тҿзелеше. 

Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ, җирлек торак 

пунктларында гомуми кулланылыштагы яшеллҽндерҥ 12 м
2
/кеше тҽшкил 

итҽргҽ тиеш. Хҽзерге вакытта бу тҿр яшеллҽндерҥгҽ бҥлеп бирелмҽгҽн. 
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Каратун авыл җирлегенең яшеллҽндерелгҽн территориялҽренең мҽйданы 

турында белешмҽлҽр генераль планны раслау буенча материалларның «техник-

икътисадый кҥрсҽткечлҽр " бҥлегендҽ китерелгҽн 

Торак пунктлар эчендҽ гомуми кулланылыштагы яшеллҽндерҥ булмау 

сҽбҽпле, тирҽ-юнь яшел массивларга ял итҥчелҽр кҥп чыга (аларның саны 

гҿмбҽлҽр һҽм җилҽклҽр җыю чорында шактый арта). Сулыклар янындагы 

территориялҽр һҽм яшел массивлар рекреацион йҿклҽнеш зур. Җайга салынмый 

торган антропоген йҿклҽнеш агач-куак ҥсемлеклҽренең торышына тискҽре 

йогынты ясый: территория этаплап алына, урман ҿлешчҽ юкка чыгарыла һҽм 

чҥплҽнҽ. 

Җирлектҽге табигый-экологик каркасның тҿп проблемасы-территориаль 

каркас берҽмлеклҽренең тиешенчҽ бҽйлҽнмҽве. Җирлек территориясендҽге 

хҽлне яхшырту ҿчен экологик коридорлар булдыру буенча чаралар ҥткҽрергҽ 

кирҽк (урамнар, автомобиль юллары буйларын яшеллҽндерҥ, торак пунктлар 

тирҽсендҽ урман-болын поясын оештыру). 
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5. 3. МАХСУС ШАРТЛАРЫ БУЛГАН ЗОНАЛАР 
 

Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 1 статьясы нигезендҽ, 

территориядҽн файдалануның махсус шартлары булган зоналарга саклау, 

санитар-саклау зоналары, су саклау зоналары, эчҽргҽ яраклы су чыганакларын 

саклау зоналары, саклана торган объектлар зоналары, аэродром территориялҽре 

һҽм Россия Федерациясе законнары нигезендҽ билгелҽнҽ торган башка зоналар 

керҽ. 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ территориядҽн файдалану 

шартлары булган тҥбҽндҽге зоналар бҥлеп бирелгҽн:  

 җитештерҥ һҽм башка объектларның санитар-яклау зоналары; 

 минималь рҿхсҽт ителгҽн ара зоналары һҽм магистраль 

торбаҥткҽргечлҽрнең сак зоналары; 

 инженерлык коммуникациялҽре линиялҽренең һҽм объектларның сак 

зоналары; 

 газ бҥлҥ челтҽрлҽренең һҽм объектларның биналарның һҽм 

корылмаларның фундаментларына кадҽр минималь ераклыклары; 

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

полосалары;  

 эчҽргҽ яраклы су чыганакларын санитар саклау зоналары; 

 урман фонды җирлҽре; 

 файдалы казылма ятмалары зоналары; 

 табигать чиклҽҥлҽре зоналары. 

 

5.1.1 3.1. Санитар-яклау зоналары  

«Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге турында» 30.03.1999 ел, № 

52-ФЗ Федераль закон нигезендҽ, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ һҽм кеше сҽламҽтлегенҽ 

йогынты чыганагы булган объектлар һҽм производстволар тирҽсендҽ санитар - 

яклау зонасы – махсус куллану режимлы махсус территория билгелҽнҽ, аның 

кҥлҽме атмосфера һавасына (химик, биологик, физик) пычрануның гигиена 

нормативлары белҽн билгелҽнгҽн ҽһҽмияткҽ кадҽр, ҽ I һҽм II класслы 

куркынычлылык предприятиелҽре ҿчен-гигиеник нормативларда билгелҽнгҽн 

кыйммҽтлҽргҽ кадҽр, шулай ук халык сҽламҽтлеге ҿчен кулай куркыныч 

зурлыгына кадҽр. Ҥзенең функциональ билгелҽнеше буенча, санитар-саклау 

зонасы, объектны штат режимында эксплуатациялҽгҽндҽ халыкның 

куркынычсызлык дҽрҽҗҽсен тҽэмин итҽ торган яклау барьеры булып тора.  

Предприятиелҽрнең санитар классификациясенҽ бҽйле рҽвештҽ, санитар-

саклау зоналары кҥлҽменҽ карата талҽплҽр СанПиН билгели 2.2.1/2.1.1.1200-03 
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"предприятиелҽрнең, корылмаларның һҽм башка объектларның санитар-яклау 

зоналары һҽм санитар классификациясе".  

Классификация нигезендҽ предприятие һҽм объектлар 5 сыйныфның 

берсенҽ керҽ, алар тҥбҽндҽге санитар-саклау зоналарының кҥлҽме белҽн 

билгелҽнҽ: 

 I класслы объектлар ҿчен-1000 м; 

 II класслы объектлар ҿчен-500 м; 

 III класслы объектлар ҿчен-300 м; 

 IV класслы объектлар ҿчен-100 м; 

 V класслы объектлар ҿчен-50 м. 

Санитар-саклау зоналарын билгелҽҥ тҽртибе һҽм алардан файдалану 

режимы санитар-саклау зоналарын билгелҽҥ һҽм санитар-яклау зоналары 

чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽрен файдалану кагыйдҽлҽре белҽн 

билгелҽнгҽн. Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2018 елның 3 мартындагы 222 

номерлы карары белҽн). 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ расланган һҽм исҽп-хисап санитар-

яклау зоналары булган берничҽ объект бар. Санитар-саклау зоналары 

проектлары булмаган объектлар ҿчен Генераль план нигезендҽ СанПиН 

нигезендҽ якынча санитар-саклау зоналары билгелҽнгҽн 2.2.1/2.1.1.1200-03 

(таблица 3.1.1-3.2.2).  

Классификация нигезендҽ предприятие һҽм объектлар 5 сыйныфның 

берсенҽ керҽ, алар тҥбҽндҽге санитар-саклау зоналарының кҥлҽме белҽн 

билгелҽнҽ: 

 I класслы объектлар ҿчен-1000 м; 

 II класслы объектлар ҿчен-500 м; 

 III класслы объектлар ҿчен-300 м; 

 IV класслы объектлар ҿчен-100 м; 

 V класслы объектлар ҿчен-50 м. 

СанПиН нигезендҽ 2.2.1/2.1.1.1200-03 котельный, электр станциялҽре, 

шулай ук автомобиль юлларыннан санитар-яклау зоналары, атмосфера һавасы 

һҽм физик факторлар (тавыш, вибрация, электромагнит кырлар һ.б.) пычрануны 

исҽплҽҥ исҽп-хисабы нигезендҽ һҽр конкрет очракта билгелҽнҽ. Авыл җирлеге 

территориясендҽ урнашкан котельный, электр станциялҽре һҽм авыл җирлеге 

территориясе аша узучы автомобиль юллары ҿчен кҥрсҽтелгҽн исҽп-хисаплар 

ҥткҽрелмҽгҽн. 

Таблица 1Таблица 3.1.1 

Сҽнҽгать һҽм башка объектларның билгелҽнгҽн санитар-яклау 

 зоналары турында белешмҽлҽр 

картадагы 

№ 

Җитештерҥ 

объекты 

Санитар-саклау 

зонасы кҥлҽме, 

м 

Проектның исеме 
Нигез / раслый торган 

документ 

3

.5 

"Татав

тодор" АҖ» 

100 "Татавтодор" ААҖ Апас 

филиалы Апас участогы, ТР, 

Апас районы, Каратун ст., 

поселогы җитештерҥ 

базасының соңгы чиген 

Татарстан Республикасы 

буенча Баш дҽҥлҽт 

санитар табибының 

санитар-саклау зонасы 

чиклҽрен билгелҽҥ буенча 
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билгелҽҥ (раслау) буенча 

материаллар Каратун АКП, 

Ҥзҽк ур., 42 

18.03.2013 ел, № 11/6306 

карары (18.03.2013) 

 

Таблица 2Таблица 3.1.2 

Сҽнҽгать һҽм башка объектларның исҽп - хисап һҽм якынча санитар-

яклау зоналары турында белешмҽлҽр 

к

арт

ада

гы 

№ 

Объектның 

атамасы 

Я

кынча 

СЗЗ, м 

И

сҽп-

хисап 

СЗЗ, м 

Норматив документ 

Гамҽлдҽге объектлар 

 Ҥлҽт 

базлары, шул 

исҽптҽн авыл 

җирлегенҽ якын 

территориялҽрдҽ 

урнашкан 

1

000 

- Биологик калдыкларны 

җыю, утильлҽштерҥ һҽм юк 

итҥ буенча ветеринария-

санитария кагыйдҽлҽре ( 1995 

елның 4 декабрендҽ Россия 

Федерациясенең баш дҽҥлҽт 

ветеринария инспекторы 

белҽн расчланган № 13-7-

2/469) 

1

.10 Тегҥ цехы 

1

00 - 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.6 кл. 4 

пп.4 

1

.11 

«Тҽмле 

икмҽк» ҖЧҖ 

пекарня 

5

0 - 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.7 кл. 5 

пп.6 

1

.12 

«Апас МСО» 

ТАПС "пилорама" 

ЯАҖ 

1

00 - 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 кл. 4 

пп.2 

1

.13 

"Каратуннеф

тепродукт" Нефть 

Базасы» 

5

00 - 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.14 кл. 

2 пп.4 

1

.14 

гомумтоварл

ар склады  

5

0 - 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 кл. 

5 пп.1 

1

.15 

Тимерчелек 1

00 

- СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.2 кл. 

4  

1

.17 

«Ак Барс " 

МТК ҖЧҖ Авыл 

хуҗалыгы 

техникасын 

ремонтлау һҽм 

3

00 

К

ҿньяк - 

кҿнчыг

ышка 

таба,кҿ

"Ак Барс "машина-

технология компаниясе" 

ҖЧҖ ("Ак Барс "МТК" 

ҖЧҖ), Татарстан 

Республикасы, Апас районы, 
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аларга хезмҽт 

кҥрсҽтҥ 

ньяк-

кҿнбат

ышка 

таба 

300 

м,дҿнья

ның 

калган 

яклары

ннан 

чиге 

буенча 

300 м 

уза. 

Каратун ст., һ. Такташ ур., 16  

 

Роспотребнадзорның ТР 

буенча идарҽсенең 

16.11.15.000 санитар-

эпидемиологик бҽялҽмҽсеТ. 

001555. 11. 13, 13.11.2013 ел.  

"Татарстан 

Республикасы буенча гигиена 

һҽм эпидемиология ҥзҽге» 

ФБССОның 2013 елның 17 

октябрендҽге 65082 номерлы 

эксперт бҽялҽмҽсе 

1

.19 

Тҿзелеш 

материаллары 

склады 

1

00 

- СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.14 кл. 

4 пп5 

1

.2. 

Машина 

йҿртҥ ҿчен 

мҽйданчык 

5

0 

- СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12 кл. 

5  

2

.5 

Автосервис 5

0 

- СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 кл. 

5 пп5 

3

.3. 

Каратун 

ХПП " ҖЧҖ 

икмҽк кабул итҥ 

предприятиесе» 

1

00 

С

-20, 

СВ-35, 

В-31, 

ЮВ-12, 

Ю-100, 

Ю-

60,З-

100 

"Каратун икмҽк кабул 

итҥ предприятиесе" ААҖнең 

исҽп-хисап санитар-яклау 

зонасы проекты (422340, ТР, 

Апас районы, Каратун ст., 

Центральная ур., 1 

 

Роспотребнадзорның ТР 

буенча идарҽсенең 

16.11.15.000 санитар-

эпидемиологик бҽялҽмҽсеТ. 

001555. 11. 13, 13.11.2013 ел. 

"Татарстан 

Республикасы буенча гигиена 

һҽм эпидемиология ҥзҽге» 

ФБССОның 15.10.2012 ел, № 

56520 эксперт бҽялҽмҽсе 

3

.6 

"Втормет-

Индустрия» ҖЧҖ 

металл 

ватыкларын кабул 

итҥ пункты 

5

0 

- 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.14 кл. 

5 пп.7 



 34 

3

.8 

"Апасагрохи

мсервис" ААҖ 

минераль 

ашламалар склады 

80 т 

3

00 

- 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11 кл. 

3 пп6 

3

.10 

«Техцентр " 

ҖЧҖ тҿзелеш 

техникасын саклау 

һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ 

базасы 

3

00 

- 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11 кл. 

3 пп.9 

4

.5 

гомумтоварл

ар склады  

5

0 

- СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 кл. 

5 пп.1 

4

.6 

"Сельхозсна

б Апас" ҖЧҖ 

авыл хуҗалыгы 

техникасы ҿчен 

запас частьлҽр 

складлары һҽм 

сату 

5

0 

- 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 кл. 

5 пп.1 

4

.8 

«Свияга» 

АХП ҖЧҖ 

3

00 

С

, СВ, 

ЮЗ, З, 

СЗ, 

Кҿньяк

-

сҽнҽгат

ь 

мҽйдан

чыгы 

чиге 

буйлап, 

дҿньян

ың 

калган 

яклары

ннан 

300 м 

Татарстан Республикасы 

Апас муниципаль районының 

21 сҽнҽгать мҽйданчыгы 

территориясендҽ авыл 

хуҗалыгы продукциясе, сҿт 

җитештерҥ һҽм сату, мҿгезле 

эре терлек ҥрчетҥ буенча 

"СВИЯГА "АХП" ҖЧҖ 

предприятиесе ҿчен санитар-

яклау зонасының исҽп-хисап 

чиклҽрен раслау проекты 

(кушымта нигезендҽ) 

 

Роспотребнадзорның ТР 

буенча идарҽсенең санитар-

эпидемиологик бҽялҽмҽсе 

16.11.000.Т. 001729.09. 14, 

05.09.2014 ел. 

"Татарстан 

Республикасы буенча гигиена 

һҽм эпидемиология ҥзҽге» 

ФБССОның 08.08.2014 ел, № 

72177 эксперт бҽялҽмҽсе 

4

.9 

Гаражлар 5

0 

- СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12 кл. 
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5  

4

.10 

"Апас авыл 

хуҗалыгы 

предприятиесе» 

ҖЧҖ 

3

00 

- 
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11 кл. 

3 пп.9 

5

.1 

Кошчылык 

фермасы (ҥрдҽклҽр 

3000 баш) 

3

00 

- СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11 кл. 

3 пп.4 

 Техник 

хезмҽт кҥрсҽтҥ 

станциясе 

1

00 

- СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 кл. 

4 пп.2 

 АЗС 1

00 

- СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 кл. 

4 пп.5 

 Шҽмбалыкч

ы авыл җирлеге 

территориясендҽ 

АГРС 

3

00 

 

- 
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.1 кл. 3 

пп.28 

 Авыл 

зиратлары 

5

0 

- СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 бҥлек 7.1. 

12, V класс п. 3. 

 «Свияга 

«авыл хуҗалыгы 

предприятиесе» 

ҖЧҖ (Биеш авыл 

җирлеге 

территориясендҽ) 

җҽйге терлек 

лагере) 

5

0 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 7 бҥлек 7.1. 11, V класс, 2 п. 

 Кошчылык 

фермасы (Биеш 

авыл җирлеге 

территориясендҽ) 

3

00 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 7 бҥлек 7.1. 11, III класс 4 п. 

 Горький 

тимер юлының 

"Карамалы Тау – 

Чынлы" участогы 

1

00 
- ОСС 3.02.01-97 

 Проект тҽкъдиме 

 Сҽнҽгать 

ҥсеше ҿчен 

территориялҽр 4 

класс 

куркынычтан 

югары тҥгел 

1

00 

- СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 
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 Сҽнҽгатьне 

ҥстерҥ һҽм 

коммуналь-склад 

объектларын 

урнаштыру ҿчен 

территориялҽр 

куркынычлылык 

классыннан 

югарырак тҥгел 

5

0 

- СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

Таблица 3 

Таблица 4 

Таблица 5 

Таблица 6Таблица 3.1.3 

Санитар-саклау зоналарын куллану регламентлары 

З

она 

исеме 

Кҥрсҽтелгҽн зонадан файдалану режимы 
Норматив 

документлар 

Санитар-

яклау 

зонасы 

Санитар-саклау зонасы чиклҽрендҽ җир 

кишҽрлеклҽрен максатта файдалану рҿхсҽт 

ителми: 

а) торак тҿзелешлҽрен, мҽгариф һҽм 

медицина билгелҽнешендҽге объектларны, ачык 

типтагы спорт корылмаларын, балаларның ялын 

һҽм аларны савыктыруны оештыру оешмаларын, 

рекреацион билгелҽнештҽге зоналарны, дача 

хуҗалыгын һҽм бакчачылык алып бару ҿчен 

урнаштыру;; 

б) дару чараларын, сҽнҽгатьнең азык-тҿлек 

тармаклары объектларын, азык-тҿлек 

чималының һҽм азык-тҿлек продукциясенең 

кҥплҽп сату складларын, эчҽ торган суны ҽзерлҽҥ 

һҽм саклау ҿчен суҥткҽргеч корылмалар 

комплексларын, азык-тҿлек продукциясе 

сыйфатында алга таба файдалану ҿчен 

билгелҽнгҽн җир кишҽрлеклҽрен урнаштыру, 

ҽгҽр аларга карата санитар-саклау зонасы 

билгелҽнгҽн объектның химик, физик һҽм (яки) 

биологик йогынтысы булса, мондый чараларның, 

чимал, су һҽм продукциянең сыйфатын һҽм 

куркынычсызлыгын бозуга китерҽчҽк. 

Санитар-яклау зоналары 

чиклҽрендҽ урнашкан 

җир кишҽрлеклҽрен 

куллану һҽм санитар-

саклау зоналарын 

билгелҽҥ кагыйдҽлҽре 

(утв. РФ Хҿкҥмҽтенең 

2018 елның 3 мартындагы 

222 номерлы карары 

белҽн) 

 

 

Үлҽт базлары. СанПиН нигезендҽ 2.2.1/2.1.1.1200-03 ҥлҽт базлары 1 

класслы, санитар-саклау зоналары кҥлҽме 1000 метр булган объектлар булып 

тора.  
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Сибер тҥлҽмҽсе ҥлҽт базы территориясен һҽм аның санитар-саклау 

зонасын куллану режимы биологик калдыкларны (утв) җыю, утильлҽштерҥ һҽм 

юк итҥнең ветеринария-санитария кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ. Россия 

Федерациясенең баш дҽҥлҽт ветеринария инспекторы 4.12.1995 ел, № 13-7-

2/469). Себер яраланган ҥлҽт базларының санитар-яклау зоналарын куллану 

режимы «Себер җҽрҽхҽтен профилактикалау» (утв) СП 3.1.7.2629-10 белҽн 

регламентлана. Россия Федерациясе Баш дҽҥлҽт санитар табибының 13.05.2010 

ел, № 56 карары (3.1.4 таблица). 

Таблица 7Таблица 3.1.4 

Үлҽт базларының санитар-яклау зоналарын куллану регламентлары 

Зона исеме Кҥрсҽтелгҽн зонадан файдалану режимы Норматив документлар 

Себир

язвалы ҥлҽт 

базы 

Санитар-саклау зоналарында нинди 

дҽ булса хуҗалык эшчҽнлеге ҥткҽрҥ 

тыела (шул исҽптҽн торак, җҽмҽгать, 

сҽнҽгать яки авыл хуҗалыгы биналары 

һҽм корылмалары тҿзҥ, кҿтҥлеклҽр, 

сҿрҥлеклҽр, бакчалар, су чҽчҥлеклҽр 

оештыру, грунтны тартып алу һҽм кҥчерҥ 

белҽн бҽйле эшлҽр башкару). 

СП 3.1.7.2629-

10 " Себер җҽрҽхҽте 

профилактикасы»  
Россия Федерациясе 

Баш дҽҥлҽт санитар 

табибының 2010 

елның 13 маендагы 

56 номерлы карары 

белҽн расланган    

Биотер

мик чокыр 

Биотермик чокырдан 1000 м 

ераклыкта торак, җҽмҽгать биналары, 

терлекчелек фермалары (комплекслар) 

урнаштыру тыела; 

Ҥлҽт базларыннан 200 м якынрак 

мал-туар һҽм кҿтҥлеклҽр урнаштырырга 

ярамый; 

Автомобиль, тимер юллар, аларның 

категориясенҽ карап, ҥлҽт базларына 50-

300 м якын килергҽ тиеш тҥгел. 

Биологик 

калдыкларны 

җыю, 

утильлҽштерҥ һҽм 

юк итҥ буенча 

ветеринария-

санитария 

кагыйдҽлҽре РФ 

баш дҽҥлҽт 

ветеринария 

инспекторы 

04.12.1995 ел. 

расланган 

 

Тимер юллар. Авыл җирлеге территориясе буйлап «Карамалы Тау – 

Чынлы " тимер юлы участогы уза. Тимер юлларның санитар-яклау зонасын 

куллану кҥлҽме һҽм режимы «тимер юллар ҿчен җирлҽрне проектлау 

нормалары һҽм кагыйдҽлҽре»3.02.01-97 нче Федераль закон нигезендҽ 

билгелҽнҽ. Тимер юлның санитар-яклау зонасында, тимер юлга бҥлеп бирелгҽн 

полосадан тыш, автомобиль юлларын, транспорт җайланмаларын һҽм 

корылмаларын, гаражларны, автомобиль стоянкаларын, электр тапшыру 

линиялҽрен һҽм элемтҽ линиялҽрен урнаштыру рҿхсҽт ителҽ; санитар-саклау 

зонасының киңлегенең 50% ыннан да ким булмаган ҿлеше яшел ҥсентелҽр 

булырга тиеш. 
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Зират. Авыл җирлеге территориясендҽ алты зират урнашкан. СанПиН 

нигезендҽ 2.2.1/2.1.1.1200-03 авыл зиратларының санитар-яклау зоналары 50 м 

тҽшкил итҽ. 2.1.2882-11 СанПиН нигезендҽ зиратларның санитар-саклау 

зоналарында, дини һҽм йола объектларыннан тыш, аларга хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн 

бҽйле булмаган биналар һҽм корылмалар тҿзҥ тыела. 

5.1.2 3.2. Минималь рҿхсҽт ителгҽн зона арасы һҽм торбаҥткҽргеч 

транспортның сак зоналары 

Авыл җирлеге территориясе буйлап магистраль торбаҥткҽргечлҽр 

тармаклары уза.  Углеводород чималының магистраль продукт ҥткҽргечлҽре 

ҿчен минималь рҿхсҽт ителгҽн ара зоналары булдырыла. Минималь аралар 

авария хҽллҽрендҽ шартлау куркынычы дҽрҽҗҽсе исҽпкҽ алына һҽм 

җирлеклҽрнең тҿренҽ, биналарның тибына, объектларның торба 

ҥткҽргечлҽрнең диаметрын исҽпкҽ алып билгелҽнҥенҽ карап 

дифференциациялҽнгҽн һҽм «СНиП 2.05.06-85 " СНиП 36.13330.2012 СП 

нигезендҽ билгелҽнҽ. Магистраль торбаҥткҽргечлҽр» (утв. тҿзелеш һҽм торак-

коммуналь хуҗалык буенча федераль агентлыкның 25.12.2012 ел, № 108/ГС 

боерыгы). 

Авыл җирлеге территориясе буенча уза торган магистраль 

нефтьҥткҽргечнең минималь рҿхсҽт ителгҽн ара зонасы 200 м тҽшкил итҽ, 

магистраль газҥткҽргече бҥлеп бирелгҽн полоса – 100 м. 

Торбаҥткҽргечкҽ зыян китерҥ мҿмкинлеген булдырмас ҿчен (аларны 

телҽсҽ кайсы тҿрдҽ салганда) сак зоналары билгелҽнҽ. Торбаҥткҽргечтҽн сак 

зонасы кҥлҽме магистраль торбаҥткҽргечлҽрнесаклау кагыйдҽлҽре белҽн 

билгелҽнҽ. Россия Дҽҥлҽт техник кҥзҽтчелек идарҽсенең 22.04.1992 ел, № 9 

карары нигезендҽ, сак зонасы 25 м кҥлҽмендҽ билгелҽнҽ. 

Карала торган территория буенча уза торган магистраль торбаҥткҽргечлҽр 

трассасы проектның картографик материалларында кҥрсҽтелгҽн, якынча һҽм 

проектлау стадиялҽрендҽ тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш. 

Муниципаль берҽмлек территориясе аша узучы магистраль 

газҥткҽргечлҽрдҽ бик нык арматура урнаштырылган. Су арматурасыннан 

биналар һҽм корылмаларның фундаментларына кадҽр ераклык 36.13330.2012 

СП нигезендҽ 300 м тҽшкил итҽ 

Магистраль торбаҥткҽргечлҽрнең сак зоналарыннан һҽм минималь рҿхсҽт 

ителгҽн ара зоналарыннан файдалану режимы 3.2.1 таблицасында тҽкъдим 

ителгҽн.  

Таблица 3.2.1 

Магистраль торбаүткҽргечлҽрнең сак зоналары һҽм минималь рөхсҽт ителгҽн 

ара зоналарыннан файдалану регламентлары 

№

 

т/б 

Зона 

исеме 

Кҥрсҽтелгҽн зонадан файдалану 

режимы 

Рҿхсҽт ителгҽн 

куллануны җайга 

салучы норматив 

документлар 

1 Мин

ималь 

Урнаштыру рҿхсҽт ителми: 

 шҽһҽр һҽм башка торак пунктлар; 

СП 

36.13330.2012 
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рҿхсҽт 

ителгҽн 

зона 

арасы  

 бакча йортлары булган кҥмҽк бакчалар; 

 аерым Сҽнҽгать һҽм авыл хуҗалыгы 

предприятиелҽре; 

 кошчылык фабрикалары, теплица комбинатлары 

һҽм хуҗалыклар; 

 сҿт заводлары; 

 файдалы казылмаларны эшкҽртҥ карьерлары; 

 гаражлар һҽм автомобильлҽр ҿчен ачык 

стоянкалар; 

 кешелҽр кҥплҽп җыела торган аерым биналар 

(мҽктҽплҽр, хастаханҽлҽр, балалар бакчалары, 

вокзал һ. б.); 

 тимер юл станциялҽре; аэропортлар; елга портлары 

һҽм пристаньлар; гидро-, электростанциялҽр; I-IV 

класслы елга транспорты гидротехник 

корылмалары; 

 чистарту корылмалары һҽм су ҥткҽргеч насос 

станциялҽре; 

 саклау кҥлҽме 1000 м3 дан артык булган җиңел 

ялкынсынучы һҽм янучы Сыеклыклар һҽм газ 

складлары; автозаправка станциялҽре һ. б. 

«СНиП 2.05.06-85*. 

Магистраль 

торбаҥткҽргечлҽр». 

СНиПның 

актуальлҽштерелгҽн 

редакциясе 2.05.06-

85* 

2 Сак 

зонасы 
Магистраль 

торбаҥткҽргечлҽрнең сак 

зоналарында тыела:  
 чҥплеклҽр оештыру; 

 тирҽнҽйтҥ һҽм җиртҿбен зурайтулар; 

 сак зоналарын коймалау яки киртҽлҽҥ. 

 

Магистраль торбаҥткҽргечлҽр 

саклау зоналарында торбаҥткҽргеч 

транспорт предприятиелҽре белҽн 

килешмичҽ генҽ тыела:  
 телҽсҽ нинди биналар һҽм корылмалар корырга; 

 агачлар һҽм куаклар утыртырга, салам һҽм салам 

салырга, Коноваловка урнаштырырга, терлек 

тотарга, балык промыселы участоклары бҥлеп 

бирергҽ, балык, су хайваннары һҽм ҥсемлеклҽр 

чыгарырга, су җҽю, колка ясау һҽм боз ҽзерлҽҥ; 

 торбаҥткҽргечлҽр трассасы аша юллар һҽм кичҥлҽр 

кору;  

 мелиоратив җир эшлҽре башкару, сугару һҽм 

киптерҥ системалары тҿзҥ;  

 скважиналар тҿзҥ, шурфлар ясау һҽм грунт 

пробаларын алу (туфрак ҥрнҽклҽреннҽн тыш) 

белҽн бҽйле геологик-тҿшерҥ,геологик разведка, 

эзлҽҥ, геодезия һҽм башка эзлҽнҥ эшлҽре башкару. 

 

Магистраль газҥткҽргечлҽрнең 

сак зоналарында тыела: 
 чҥплеклҽр оештыру; 

 Материалларны, шул исҽптҽн ягулык-майлау 

материалларын туплау, телҽсҽ нинди 

материалларның саклагычларын урнаштыру; 

 бҽрҥ-импульслы җайланмалар һҽм ярдҽмче 

механизмнар кулланып эшлҽр башкару, йҿклҽр 

ташлау; 

 рекреацион эшчҽнлек алып бару, учак ягу һҽм ут 

чыганакларын урнаштыру; 

Магистраль 

торбаҥткҽргечлҽрне 

саклау кагыйдҽлҽре 

( Россия 

Дҽҥлҽт техник 

кҥзҽтчелек 

идарҽсенең 

22.04.1992 ел, №9 

карары белҽн 

расланган), 

 

 

Торбаҥткҽргеч

лҽрнең саклау 

зоналарында 

җирлҽрдҽн 

файдалану тҽртибе 

Татарстан 

Республикасы 

Министрлар 

Кабинетының 

20.08.2007 ел, № 395 

карары белҽн 

расланган) 

 

 

 

 

 

 

garantf1://2206000.0/
garantf1://2206000.0/
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 сак зоналарын коймалау һҽм киртҽлҽҥ; 

 газҥткҽргеч объектларына карамаган нинди дҽ 

булса биналар, корылмалар, корылмалар 

урнаштыру; 

 су объектларының тҿбен һҽм ярларын ҥзгҽртҥ 

белҽн бҽйле тирҽнҽйтҥ һҽм башка эшлҽр башкару, 

магистраль газҥткҽргеч объектына техник хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле эшлҽрдҽн тыш. 

Магистраль газҥткҽргечлҽрнең 

сак зоналарында магистраль 

газҥткҽргечнең милекчесе белҽн 

килешмичҽ генҽ тыела: 
 тау, шартлаткыч, тҿзелеш, монтаж, мелиорация 

эшлҽре, шул исҽптҽн җирлҽрне су басу белҽн бҽйле 

эшлҽр башкару; 

 агач һҽм куаклар утырту һҽм кисҥ; 

 йҿк тҿяҥ-бушату эшлҽре ҥткҽрҥ, малларга су сибҥ, 

колка һҽм боз ҽзерлҽҥ; 

 0,3 метрдан артык тирҽнлектҽ җир эшлҽре 

башкару, грунт планлаштыру; 

 елгаларда һҽм инешлҽрдҽ буа кору; 

 терлек азыгы, ашлама, печҽн, салам туплау, кыр 

станокларын һҽм терлек азыгы ҽзерлҽҥ; 

 туристик тукталышлар урнаштыру; 

 гаражларны, транспорт чараларын кую урыннарын 

һҽм парковкаларны урнаштыру; 

 магистраль газҥткҽргечлҽр аша чыгу юллары 

корылмасы; 

 инженерлык коммуникациялҽре сузу; 

 скважиналар бораулау һҽм шурфлар урнаштыру 

белҽн бҽйле инженерлык эзлҽнҥлҽрен ҥткҽрҥ; 

 судлар  ҿчен причаллар һҽм пляжлар урнаштыру; 

 сак зонасы территориясендҽ урнашкан транспорт 

инфраструктурасы объектларында эшлҽр башкару; 

 авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге 

җирлҽргҽ карамаган җирлҽрне 

вакытлыча су басу белҽн бҽйле 

эшлҽр башкару. 

 

 

 

 

 

Магистраль 

газҥткҽргечлҽрне 

саклау кагыйдҽлҽре 

( Россия 

Федерациясе 

Хҿкҥмҽтенең 2017 

елның 8 

сентябрендҽге 1083 

номерлы карары 

белҽн расланган) 

 

5.1.3 3.3. Электр тапшыру линиялҽренең сак зоналары 

Электр тапшыру линиялҽренҽ зыян китерҥ мҿмкинлеген булдырмас ҿчен, 

сак зоналары билгелҽнҽ. Һава электр тапшыру линиялҽреннҽн, трансформатор 

подстанциялҽреннҽн һҽм электр подстанциялҽреннҽн сак зоналары кҥлҽмнҽре 

электр челтҽре хуҗалыгы объектларының сак зоналарын билгелҽҥ кагыйдҽлҽре 

һҽм мондый зоналар (утв) чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽрен 

файдалануның аерым шартларын билгелҽҥ кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ. (2009 

елның 24 февралендҽге 160 номерлы РФ Хҿкҥмҽте карары). Авыл җирлеге 

территориясе буенча узучы ЛЭП саклау зоналары 10 һҽм 15 м тҽшкил итҽ. 

Трансформатор подстанциялҽренең сак зоналары - 10 м, электр станциялҽренең 

сак зонасы-20 м. 

Электр тапшыру линиялҽренең сак зоналарын куллану режимы 3.3.1 

таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 

Таблица 3.3.1 

Электр тапшыру линиялҽрен саклау зоналарын куллану режимы 
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Зо

на исеме 
Зонадан файдалану режимы 

Норматив 

документлар 

ЛЭ

П саклау 

зоналары 

Сак зоналарында электр челтҽре хуҗалыгы 

объектларының, шул исҽптҽн электр челтҽре 

хуҗалыгы объектларының куркынычсыз эшен 

боза торган телҽсҽ нинди гамҽллҽр кылу тыела: 

 балалар һҽм спорт мҽйданчыклары, 

стадионнар, базарлар, сҽҥдҽ нокталары, кыр 

станнары, терлек ҿчен куаклар, гаражлар һҽм 

барлык тҿр машиналар һҽм механизмнар 

стоянкалары урнаштыру, телҽсҽ нинди, шул 

исҽптҽн ягулык-майлау материаллары, чҥплеклҽр 

саклау урыннарын урнаштыру, билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рҿхсҽт ителгҽн кешелҽрне кҥплҽп 

туплау белҽн бҽйле телҽсҽ нинди чаралар 

ҥткҽрҥ.; 

 телҽсҽ нинди объектларны һҽм 

предметларны (материалларны) урнаштырырга, 

шулай ук электр челтҽре хуҗалыгы 

объектларына керҥгҽ комачаулык итҽ торган 

телҽсҽ нинди эшлҽр башкарырга һҽм корылмалар 

тҿзергҽ; 

 сугу механизмнары белҽн эшлҽҥ һ. б. 

Юридик һҽм физик затларга челтҽр 

оешмаларын килештерҥ турында язма карардан 

башка саклау зоналары чиклҽрендҽ тыела: 

 биналар һҽм корылмаларны тҿзҥ, капиталь 

ремонтлау, реконструкциялҽҥ яки сҥтҥ; 

 бакча, бакча һҽм дача җир участоклары, 

бакчачылык, яшелчҽчелек һҽм дача коммерцияле 

булмаган берлҽшмҽлҽре объектлары, торак 

тҿзелеше объектлары, шул исҽптҽн индивидуаль 

(1 кВ. га кадҽр кҿчҽнешле ЛЭП ҿчен) 

урнаштыру); 

 тау, шартлаткыч, мелиоратив эшлҽр, шул 

исҽптҽн җирлҽрне вакытлыча су басу белҽн 

бҽйле; 

 агач һҽм куаклар утырту һҽм кисҥ; 

 0,3 метр тирҽнлектҽ җир эшлҽре (0,45 метр 

тирҽнлектҽ сҿрелҽ торган җирлҽрдҽ), шулай ук 

грунт планлаштыру (җир асты кабель 

линиялҽренең сак зоналарында электр тапшыру) 

Кагыйдҽ 

электр 

челтҽре 

хуҗалыгы 

объектларының 

сак зоналарын 

һҽм мондый 

зоналар 

чиклҽрендҽ 

урнашкан җир 

кишҽрлеклҽрен 

файдалануның 

аерым 

шартларын 

билгелҽҥ 

(утв. РФ 

Хҿкҥмҽтенең 

24.02.2009 ел, 

№ 160 карары) 
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5.1.4 3.4. Инженерлык объектларыннан һҽм корылмалардан минималь 

ераклык 

Авыл җирлеге территориясе буенча җирлекара газ бҥлҥ челтҽрлҽренең 

берничҽ тармагы уза, шулай ук ГРП урнашкан. 62.13330.2011 СП нигезендҽ. - 

СНиП 42-01-2002. Карала торган территория буенча уза торган югары басымлы 

газ ҥткҽргечлҽрдҽн» газ бҥлҥ системалары биналарның һҽм корылмаларның 

фундаментларына кадҽр минималь ара билгелҽнҽ. Тулай тҿбҽк продуктыннан 

минималь ара 15 м тҽшкил итҽ. 

Моннан тыш, җирлектҽ трансформатор подстанциялҽре урнашкан. СП 

42.13330.2016 нигезендҽ трансформатор подстанциялҽреннҽн торак йортлар 

һҽм җҽмҽгать биналары тҽрҽзҽлҽренҽ кадҽр Минималь ераклык 10 м тҽшкил 

итҽ. 

3.5 газ бүлү челтҽрлҽренең сак зоналары 

Газ бҥлҥ челтҽрлҽрен саклау кагыйдҽлҽренең 7 пункты нигезендҽ.  

Родниково авыл җирлеге территориясеннҽн ҥтҥче газ бҥлҥ челтҽрлҽрен раслау 

турында " 20.11.2000 ел, № 878 РФ Хҿкҥмҽте карары нигезендҽ 2 м. кҥлҽмендҽ 

сак зоналары билгелҽнҽ. 

Газ бҥлҥ челтҽрлҽренең сак зоналарында торак-гражданлык һҽм 

җитештерҥ объектларын тҿзҥ тыела. Җир кишҽрлеге ҿслеген бозу һҽм 0,3 м 

артык тирҽнлектҽ туфрак эшкҽртҥ башкарыла торган хуҗалык эшчҽнлеге газ 

бҥлҥ челтҽрлҽренең эксплуатацион оешмасы язмача рҿхсҽте нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла.  

 

5.1.5 3.5. Ҿске су объектларының сак зоналары 

РФ Су кодексының 65 ст. нигезендҽ, Су саклау зоналары булып 

елгаларның, инешлҽрнең, кҥллҽрнең, сусаклагычларның яр буе линиясенҽ 

якын булган һҽм кҥрсҽтелгҽн су объектларының пычрануын, чҥплҽнҥен, 

куылуын, аларның суларын су белҽн тҽэмин ителҥен булдырмау, шулай ук су 

биологик ресурсларын һҽм хайваннар һҽм ҥсемлеклҽр дҿньясының башка 

объектларын саклау максатларында хуҗалык һҽм башка эшчҽнлек алып 

баруның махсус режимы билгелҽнҽ торган территориялҽр санала. 

Су саклау зоналары чиклҽрендҽ Яр буе саклау полосалары билгелҽнҽ, 

алар территориялҽрендҽ хуҗалык һҽм башка тҿр эшчҽнлеккҽ ҿстҽмҽ чиклҽҥлҽр 

кертелҽ. 

Елгаларның, инешлҽрнең һҽм аларның яр буе саклау полосаларының 

киңлеге тиешле яр сызыгыннан билгелҽнҽ.  

Елгаларның һҽм инешлҽрнең су саклау зоналарының киңлеге аларның 

чишмҽлҽреннҽн елга һҽм инешлҽрнең озынлыгы белҽн билгелҽнҽ: 

 ун километрга кадҽр-илле метр кҥлҽмендҽ; 

 уннан илле километрга кадҽр-йҿз метр кҥлҽмендҽ; 

 иллелҽп километр һҽм аннан да кҥбрҽк-ике йҿз метр кҥлҽмендҽ. 
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Яр буе саклау полосасының киңлеге су объектының ярдан читкҽ китҥенҽ 

бҽйле рҽвештҽ билгелҽнҽ һҽм 30 м киредҽн качу ҿчен яки 0, 40 м читлҽшҥ ҿчен 

3 һҽм 50 м читлҽшҥ.  

Елганың чишмҽ башына кадҽр 10 км озынлыкта, елга елгасы ҿчен су 

саклау зонасы яр буе саклау полосасына туры килҽ. Елганың, инешнең чишмҽ 

башына су саклау зонасы радиусы илле метр кҥлҽмендҽ билгелҽнҽ.  

Гомуми кулланылыштагы су объектының яр буе линиясе буенда яр буе 

полосасы билгелҽнҽ. Су объектларының яр буе полосасының киңлеге 20 м 

тҽшкил итҽ, каналларның яр буе полосасыннан, шулай ук елга һҽм инешлҽрнең 

озынлыгы 10 км (5 м) тҽшкил итҽ. Гражданнарның су объектына ирекле ҥтеп 

керҥен тҽэмин итҥ максатларында яр буе полосасы тҿзелҽ алмый.  

Шулай итеп, авыл җирлегенең су объектларының су саклау зонасы 50 м 

тҽшкил итҽ. Авыл җирлеге чиклҽрендҽ урнашкан барлык су объектларының яр 

буе саклау полосасы 50 м га тигез. Кҥллҽрнең, буаларның яр буе полосасы - 20 

м, калган су объектлары-5 м. 

Су саклау зоналарын, яр буе саклау һҽм яр буе полосаларын куллану 

регламентлары 3.5.1 таблицасында тҽкъдим ителгҽн. 

Таблица 8Таблица 3.5.1 

Су саклау зоналарын, яр буйларын куллану регламентлары  

саклау һҽм яр буе полосалары 

Зона исеме Кҥрсҽтелгҽн зонадан файдалану режимы 

Рҿхсҽт ителгҽн 

куллануны җайга 

салучы норматив 

документлар 

Су саклау 

зонасы 
Су саклау зоналары чиклҽрендҽ тыела: 

 туфракның уңдырышлылыгын җайга салу 

максатларында агынты суларны куллану; 

 зиратларны, ҥлҽт базларын, җитештерҥ һҽм 

куллану калдыкларын кҥмҥ урыннарын, химик, 

шартлаткыч, агулы, агулы һҽм агулы матдҽлҽр, 

радиоактив калдыкларны кҥмҥ пунктларын 

урнаштыру; 

 зарарлы организмнар белҽн кҿрҽшҥ буенча авиация 

чараларын гамҽлгҽ ашыру; 

 транспорт чараларының (махсус транспорт 

чараларыннан тыш) хҽрҽкҽте һҽм туктавы, аларның 

юллар буйлап йҿрҥлҽреннҽн һҽм юлларда һҽм махсус 

җиһазландырылган урыннарда тукталудан тыш; 

 АЗС, ягулык-майлау материаллары складларын 

урнаштыру (ягулык салу станциялҽре, ягулык-майлау 

материаллары складлары портлар, суднолар тҿзҥ һҽм 

суднолар ремонтлау оешмалары, эчке су юллары 

инфраструктурасы территориялҽрендҽ, ҽйлҽнҽ-тирҽ 

мохитне саклау һҽм Су кодексы талҽплҽрен ҥтҽҥ 

шарты белҽн урнаштырылган очраклардан тыш), 

транспорт чараларын техник карау һҽм ремонтлау 

Россия 

Федерациясе Су 

кодексы  
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ҿчен файдаланыла торган техник хезмҽт кҥрсҽтҥ 

станциялҽре, транспорт чараларын юу;; 

 пестицидлар һҽм агрохимикатларның 

махсуслаштырылган саклагычларын урнаштыру, 

пестицидлар һҽм агрохимикатлар куллану; 

 агынты, шул исҽптҽн дренаж, су агызу; 

 гомумтаралган файдалы казылмаларны эзлҽҥ һҽм 

чыгару (гомумтаралган файдалы казылмаларны эзлҽҥ 

һҽм чыгару, файдалы казылмаларның башка тҿрлҽрен 

разведкалау һҽм чыгару белҽн шҿгыльлҽнҥче җир 

асты байлыкларыннан файдаланучылар тарафыннан, 

расланган техник проект нигезендҽ, Россия 

Федерациясенең 21.02.1992 ел, № 19.1 статьясы 

нигезендҽ, аларга бирелгҽн җир асты байлыклары 

турындагы законнары нигезендҽ бирелгҽн җир асты 

байлыклары һҽм (яки) геологик бҥленешлҽр 

чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашырыла торган очраклардан 

тыш). Җир асты байлыклары турында "2395-I 

номерлы федераль закон). 

Су саклау зоналары чиклҽрендҽ су 

объектларын пычратудан, чҥплектҽн, кудырудан һҽм 

ташландык суларны чистартудан саклауны тҽэмин 

итҥче, су законнары һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау 

ҿлкҽсендҽге законнар нигезендҽ, су объектларын 

проектлау, тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, файдалануга 

тапшыру, хуҗалык һҽм башка объектларны 

эксплуатациялҽҥгҽ кертҥ рҿхсҽт ителҽ. Су объектын 

су пычранудан, чҥплҽнҥдҽн, куудан һҽм ташландык 

хҽлдҽ калдыклардан саклауны тҽэмин итҥче 

корылманың тибын сайлап алу ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне 

саклау ҿлкҽсендҽге законнар нигезендҽ пычраткыч 

матдҽлҽр, башка матдҽлҽр һҽм микроорганизмнар 

ташлауның рҿхсҽт ителгҽн нормативларын ҥтҽҥ 

зарурилыгын исҽпкҽ алып гамҽлгҽ ашырыла. 
Прибрежная 

защитная  

юл 

 Яр буе саклау полосалары чиклҽрендҽ су саклау зоналары ҿчен билгелҽнгҽн 

чиклҽҥлҽр белҽн беррҽттҽн тыела: 

 җирлҽрне сҿрҥ; 

 юдырыла торган грунтлар ҿемнҽре урнаштыру; 

 авыл хуҗалыгы хайваннарын коткару һҽм алар 

ҿчен җҽйге лагерьлар, ванн оештыру. 
Урыннарда су саклау зоналары чиклҽрен һҽм яр буе саклау полосалары 

чиклҽрен махсус мҽгълҥмати билгелҽр белҽн беркетҥ җир законнары 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Россия 

Федерациясе Су 

кодексы  

Яр буе Һҽр гражданин гомуми файдаланудагы су объектларының яр буе 

полосасыннан, шул исҽптҽн һҽвҽскҽр һҽм спорт балыкчылыгы һҽм йҿзҥ 

чараларын җҽлеп итҥ ҿчен, файдаланырга (механик транспорт чараларын 

кулланмыйча) хокуклы. 

Россия 

Федерациясе Су 

кодексы  

 

garantf1://10004313.191/
garantf1://10004313.191/
garantf1://10004313.7/
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Яр буе полосасы чиклҽрендҽ җир кишҽрлеклҽрен хосусыйлаштыру тыела.  

 

Россия 

Федерациясе Җир 

кодексы  

 

5.1.6 3.6. Эчҽргҽ яраклы су чыганакларын санитар саклау зоналары 

Биеш авыл җирлеге территориясендҽ су белҽн тҽэмин итҥнең җир асты 

чыганаклары – су алу скважиналары урнашкан, алардан 2.1.4.1110-02 СанПиН 

нигезендҽ «су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын һҽм эчҽ торган су ҥткҽргечлҽрне 

санитар саклау зоналары» санитар саклау зоналары билгелҽнергҽ тиеш.  

Санитар саклау зоналары ҿч пояс составында оештырыла: 

Беренче пояс (катгый режим) су алу җайланмаларының, барлык суҥткҽргеч 

корылмаларының һҽм су ҥткҽрҥ каналының урнашкан территориясен ҥз эченҽ 

ала. Аның максаты-су алу һҽм су алу корылмаларының урынын очраклы яки 

аңлы рҽвештҽ пычратудан һҽм зарарланудан саклау. 

Икенче һҽм өченче пояс (чиклҽҥлҽр поясы) су белҽн тҽэмин итҥ 

чыганакларының пычрануын кисҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн территорияне ҥз эченҽ 

ала. 

Ҿч поясның һҽркайсында махсус режим билгелҽнҽ һҽм суның сыйфаты 

начараюны кисҽтҥгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар комплексы билгелҽнҽ. 

Су белҽн тҽэмин итҥ чыганаклары ҿчен санитар саклау зоналары 

проектлары булмау сҽбҽпле, генераль план нигезендҽ, 2.1.4.1110-02 СанПиН 

нигезендҽ, санитар саклау зонасының беренче поясы 50 м тҽшкил итҽ. Су белҽн 

тҽэмин итҥнең ҽлеге чыганаклары ҿчен икенче һҽм ҿченче пояс чиклҽренең 

исҽп-хисапларын ҥткҽрергҽ кирҽк. 

Авыл җирлеге территориясе ҿлешчҽ җир асты сулары ятмасының Мурза 

участогы санитар саклау зонасының III поясы чиклҽрендҽ урнашкан. 

Эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын санитар саклау 

зоналарыннан файдалану регламентлары 3.6.1 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 

Таблица 3.6.1 

Эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итү чыганакларын санитар саклау 

зонасыннан файдалану регламентлары 

Зона исеме Кҥрсҽтелгҽн зонадан файдалану режимы 

Рҿхсҽт ителгҽн 

куллануны җайга 

салучы норматив 

документлар 

Җир асты су алу 

җайланмасын 

санитар саклау 

зонасы 

I пояс чиклҽрендҽ тыела: 

 югары вольтлы агачлар утырту, тҿзелешнең 

барлык тҿрлҽре, су ҥткҽргеч корылмаларын 

эксплуатациялҽҥгҽ, реконструкциялҽҥгҽ һҽм 

киңҽйтҥгҽ турыдан-туры катнашы булмаган, 

шул исҽптҽн тҿрле билгелҽнештҽге 

торбаҥткҽргечлҽр салу, торак һҽм хуҗалык-

кҿнкҥреш биналарын урнаштыру, кешелҽр 

яшҽҥ, агу химикатлары һҽм ашламалар 

СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Су белҽн тҽэмин итҥ 

чыганакларын һҽм 

эчҽргҽ яраклы 

суҥткҽргечлҽрне 

санитар саклау 

зоналары» 
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куллану. 

 Биналар канализация белҽн 

җиһазландырылырга тиеш, якындагы 

кҿнкҥреш яки җитештерҥ канализациясе 

системасына яки II пояс территориясендҽ 

санитар режимны исҽпкҽ алып, санитар саклау 

зонасының I поястан читтҽ урнашкан чистарту 

корылмаларының җирле станциялҽренҽ. 

Санитар саклау зонасының 2 һҽм 3 

поясы чиклҽрендҽ тыела*: 

 файдаланылган суларны җир асты 

горизонтларына кҥчерҥ һҽм каты калдыкларны 

җир асты катламнарына кҥчерҥ, җир асты 

байлыкларын эшкҽртҥ; 

 ягулык-майлау материаллары, агу 

химикатлары һҽм минераль ашламалар 

складларын, промстокларны, шлам 

саклагычларны һ. б. урнаштыру Җир асты 

суларының химик пычрану куркынычы 

тудыра.  
Санитар саклау зонасының 3нче поясы чиклҽрендҽ 

мондый объектларны урнаштыру, геологик контроль органнары 

бҽялҽмҽсен исҽпкҽ алып бирелгҽн Роспотребнадзор органнарының 

санитар-эпидемиологик бҽялҽмҽсе булганда, су горизонтын 

пычратудан саклау буенча махсус чараларны ҥтҽгҽндҽ генҽ рҿхсҽт 

ителҽ. 

Шулай ук II пояс чиклҽрендҽ тыела: 

 зиратларны, ҥлҽт базларын, ассенизация 

кырлары, фильтрация кырлары, тирес саклау 

урыннары, силос траншеялары, терлекчелек 

һҽм кошчылык предприятиелҽре һҽм башка 

объектларны урнаштыру, Җир асты суларының 

микроб пычрану куркынычы тудыра торган 

башка объектларны урнаштыру; 

 ашламалар һҽм агулы химикатлар куллану; 

 тҿп кулланылыштагы урман кисҥ. 

* Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарҽсенең хаты 

нигезендҽ исх. № 11/8006 от 20.04.2016 п. 3.2.2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 яңа 

тҿзелешне Роспотребнадзор органнары белҽн килештерҥ зарурлыгы турында 

кулланылырга тиеш тҥгел. 

5.1.7 3.7. Басма 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Каратун авыл 

җирлеге территориясендҽ урнашкан урманнар эксплуатация категориясенҽ 

керҽ. 
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Эксплуатацион урманнардан файдалану регламентлары 3.7.1 таблицасында 

кҥрсҽтелгҽн. 

Таблица 9Таблица 3. 7.1 

Эксплуатацион урманнардан файдалану регламентлары 

№

п

/

п 

Зона 

исеме 
Кҥрсҽтелгҽн зонадан файдалану режимы 

Рҿхсҽт 

ителгҽн 

куллануны 

җайга салучы 

норматив 

документлар 

Эксплуатацион урманнар 

2 Эксплуа

тацион 

урманна

р 

Эксплуатация урманнарында рҿхсҽт ителҽ:  

 агач ҽзерлҽҥ; 

 терлек азыгы ҽзерлҽҥ; 

 агач урман ресурсларын ҽзерлҽҥ һҽм җыю; 

 азык-тҿлек урман ресурсларын ҽзерлҽҥ һҽм дару 

ҥлҽннҽре җыю; 

 аучылык хуҗалыгы ҿлкҽсендҽ эшчҽнлек тҿрлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру; 

 авыл хуҗалыгын алып бару; 

 фҽнни-тикшеренҥ эшчҽнлеген, белем бирҥ 

эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру; 

 рекреацион эшчҽнлекне тормышка ашыру; 

 урман плантациялҽрен булдыру һҽм аларны 

эксплуатациялҽҥ; 

 урман җилҽк-җимеш, җилҽк, декоратив 

ҥсемлеклҽр, дару ҥлҽннҽре ҥстерҥ; 

 урман ҥсемлеклҽре (ҥсентелҽр, ҥсентелҽр) утырту 

материалын ҥстерҥ); 

 җир асты байлыкларын геологик ҿйрҽнҥ, 

файдалы казылма ятмаларын эшкҽртҥ эшлҽрен 

башкару; 

 сусаклагычларны һҽм башка ясалма су 

объектларын, шулай ук гидротехник 

корылмаларны, диңгез портларын, диңгез 

терминалларын, елга портларын, причалларны 

тҿзҥ һҽм эксплуатациялҽҥ; 

 линия объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, 

эксплуатациялҽҥ; 

 агач һҽм башка урман ресурсларын эшкҽртҥ; 

 дини эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру; 

 бу урманнар урнашкан җирлҽрнең максатчан 

билгелҽнеше нигезендҽ эшчҽнлекнең башка 

тҿрлҽре. 

Россия 

Федерациясе 

Урман 

кодексы 
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5.1.8 3.7. Табигать чиклҽҥлҽре зоналары 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ су басу һҽм эрозия процессларына 

буйсынган территориялҽр бҥлеп бирелҽ. 

Су басу зоналарын куллану регламентлары Россия Федерациясе Су 

кодексы һҽм СНиП 2.06.15-85 «территорияне су басудан һҽм су басудан 

инженерлык ягыннан яклау», эрозия процессларын ҥстерҥ зоналары – СП 

116.13330.2012 «куркыныч геологик процесслардан территориялҽрне, 

биналарны һҽм корылмаларны инженерлык ягыннан яклау " белҽн җайга 

салына. Тҿп нигезлҽмҽлҽр» (3.7.1 таблица). 

Таблица 3.7.1  

Табигать чиклҽҥлҽре зоналарын куллану регламентлары 

№

 

т/б 

Зона 

исеме 

Кҥрсҽтелгҽн зонадан 

файдалану режимы 

Рҿхсҽт 

ителгҽн куллануны 

җайга салучы 

норматив 

документлар 

1 Су басу 

зоналары 

Су басу һҽм су тошу зоналары 

чиклҽрендҽ тыела: 
 яңа торак пунктларны урнаштыру һҽм капиталь 

тҿзелеш объектларын суларның тискҽре 

йогынтысын булдырмау буенча махсус саклау 

чаралары ҥткҽрмичҽ тҿзҥ; 

 туфракның уңдырышлылыгын җайга салу 

максатларында агынты суларны куллану; 

 зиратларны, ҥлҽт базларын, җитештерҥ һҽм 

куллану калдыкларын, химик, шартлаткыч, агулы, 

агулы һҽм агулы матдҽлҽр, радиоактив 

калдыкларны саклау һҽм кҥмҥ урыннарын 

урнаштыру; 

 зарарлы организмнар белҽн кҿрҽшҥ буенча 

авиация чараларын гамҽлгҽ ашыру; 

 якланган территориядҽ гидрологик һҽм 

гидрогеологик режимнарны бозу; 

 дамбаларны ҥстерҥ ҿчен саклагыч корылмалар 

кҿпшҽсеннҽн тҥбҽнрҽк грунтны алу; 

 авышлыкларны кисҥ, водотокларның су саклау 

зонасында җирле материаллар карьерларын 

эшлҽҥ; 

 яклана торган территориянең һҽм янҽшҽдҽге 

акваториянең рекреацион потенциалын киметҥгҽ 

алып баручы эшчҽнлек; 

 территорияне пычрату. 

Россия Федерациясе 

Су кодексы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СНиП 2.06.15-

85 «территорияне су 

басудан һҽм су 

басудан 

инженерлык 

ягыннан яклау» 

2 Эрозия 

процессларын 

ҥстерҥ 

зоналары 

Эрозия һҽм авыраю 

процессларына дучар булган 

зоналарда биналарны проектлаганда 

һҽм тҿзегҽндҽ тҿзелеш 

территориясен инженерлык ягыннан 

яклау каралырга тиеш.

Территориялҽ

рне, биналарны һҽм 

корылмаларны 

куркыныч геологик 

процесслардан 

инженерлык 
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аларны ҥстерҥ, кҥзҽтҥ 

челтҽрен киңҽйтҥ, эрозиядҽн саклау 

буенча чаралар эшлҽҥ һҽм тормышка 

ашыру зарур.

ягыннан яклау. 

Проектлаштыруның 

тҿп нигезлҽмҽлҽре» 

 

5.1.9 3.8. Аеруча саклана торган табигый территориялҽр 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ аеруча саклана торган табигый 

территориялҽр, шулай ук махсус сакланыла торган табигать территориялҽрен 

оештыру ҿчен планлаштырылган резерв җир участоклары юк. 

5.1.10 3.10 файдалы казылма ятмалары зоналары 

Җирлек территориясе ҿлешчҽ Апас җир асты байлыклары участогы һҽм 

Зҿя тҿче су ятмаларының Мурза участогы чиклҽрендҽ урнашкан. 

«Җир асты байлыклары турында» 21.02.1992 ел, № 2395-I РФ Законының 7 

статьясы нигезендҽ, файдалы казылмалар чыгару, файдалы казылмалар 

чыгаруга бҽйле булмаган җир асты корылмаларын тҿзҥ һҽм эксплуатациялҽҥ, 

махсус сакланыла торган геологик объектлар тҿзҥ ҿчен, шулай ук минераль 

чимал разведкалау һҽм чыгарганда продукцияне бҥлҥ турындагы килешҥ 

нигезендҽ, кулланучыга тау бҥлеп бирҥ – җир асты байлыкларының 

геометризациялҽнгҽн блогы рҽвешендҽ җир асты байлыклары кишҽрлеге 

бирелҽ. 

Тау бҥлеп бирелгҽн чиклҽрне билгелҽгҽндҽ файдалы казылма ятмаларының 

пространство контурлары, җир асты корылмаларын тҿзҥ һҽм эксплуатациялҽҥ 

участогы торышы, Тау һҽм шартлау эшлҽрен куркынычсыз алып бару чиклҽре, 

тау токымнарының зарарлы йогынтысыннан саклау зоналары, тау 

токымнарының хҽрҽкҽт итҥ зоналары, табигать объектлары, биналар һҽм 

корылмалар астында саклау целоклары контурлары, карьерларның һҽм 

кисҥлҽрнең бортлары һҽм җир асты байлыкларын геологик ҿйрҽнҥ һҽм 

файдалану процессы белҽн бҽйле рҽвештҽ җир ҿслегенҽ һҽм җир ҿслегенҽ 

йогынты ясый торган башка факторлар исҽпкҽ алына.  

Җир асты байлыкларының аерым участокларыннан файдалану милли 

иминлекне һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау максатларында чиклҽнергҽ яки 

тыелырга мҿмкин. Торак пунктлар, шҽһҽр яны зоналары, сҽнҽгать, транспорт 

һҽм элемтҽ объектлары территориялҽрендҽ җир асты байлыкларыннан 

файдалану кешелҽр тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ куркыныч тудыра, хуҗалык 

объектларына яки ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыян китерҽ торган очракларда ҿлешчҽ 

яки тулысынча тыелырга мҿмкин. Аеруча саклана торган табигый 

территориялҽрдҽ җир асты байлыкларыннан файдалану ҽлеге территориялҽрнең 

статусы нигезендҽ башкарыла («җир асты байлыклары турында " РФ 

Законының 8 статьясы). 

Кҥрсҽтелгҽн Федераль законның 22 статьясы нигезендҽ җир асты 

байлыкларыннан файдаланучы ҥзенҽ бирелгҽн тау бҥлеп бирелгҽн чиклҽрдҽ 

файдалы казылма ятмалары мҽйданнары тҿзҥне чиклҽргҽ хокуклы. Кулланучы 

җир асты байлыкларыннан файдалану белҽн бҽйле эшлҽрне куркынычсыз алып 
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бару; җир асты, атмосфера һавасын, җирлҽрне, урманнарны, су объектларын, 

биналарны һҽм корылмаларны җир асты байлыкларыннан файдалану белҽн 

бҽйле эшлҽрнең зарарлы йогынтысыннан саклау шартларын регламентлый 

торган билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган стандартларны ҥтҽҥ, шулай ук җир асты 

байлыкларыннан файдаланганда бозылган җир участокларын һҽм башка 

табигать объектларын килҽчҽктҽ файдалану ҿчен яраклы хҽлгҽ китерҥ ҿчен 

җавап бирҽ. 

«Җир асты байлыклары турында» №2395-1 РФ Законының 25 статьясы 

нигезендҽ, торак пунктларның чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽрендҽ 

капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ, җир асты корылмаларын торак пунктлар 

чиклҽрендҽ урнаштыру алда торган тҿзелеш участогы астында җир асты 

байлыкларының дҽҥлҽт фонды белҽн идарҽ итҥнең федераль органы яки аның 

территориаль органы бҽялҽмҽсен алганнан соң гына рҿхсҽт ителҽ. 

Торак пунктларның читендҽ урнашкан һҽм файдалы казылма ятмалары 

мҽйданнарында урнашкан җир кишҽрлеклҽрен тҿзҥ, шулай ук файдалы казылма 

ятмалары яткан урыннарда торак пунктларның чит иллҽрдҽ Җир асты 

корылмаларын урнаштыру Җир асты байлыкларының дҽҥлҽт фонды белҽн 

идарҽ итҥнең федераль органы яисҽ аның территориаль органы рҿхсҽте 

нигезендҽ рҿхсҽт ителҽ.  

Җир кишҽрлеклҽрен ҥз белдегең белҽн тҿзҥ, территорияне 

рекультивациялҽҥ һҽм тҿзелгҽн объектларны демонтажлау буенча башкарылган 

чыгымнарны һҽм чыгымнарны капламыйча туктатыла. 

garantf1://70366946.3/
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6. 4. ЭКОЛОГИК ХҼЛНЕ ОПТИМАЛЬЛҼШТЕРҮ ЧАРАЛАРЫ 

Ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау ҿлкҽсендҽ стратегик максатлар булып экологик 

хҽлне савыктыру һҽм халыкның һҽм территориялҽрнең экологик куркынычсызлыгын 

тҽэмин итҥ, табигый экосистемаларны саклау һҽм торгызу, табигатьтҽн рациональ 

һҽм тотрыклы файдалануны тҽэмин итҥ тора.  

Каратун авыл җирлегенең генераль планы белҽн территорияне экологик яктан 

тотрыклы ҥстерҥнең тҿп юнҽлешлҽре билгелҽнде, аларны тормышка ашыру ҿчен 

табигать саклау чаралары эшлҽнгҽн, ҥз эченҽ алган: 
 территорияне куллану шартлары булган зоналарны оештыру; 

 һава бассейнын саклау; 

 су ресурсларын саклау һҽм рациональ файдалану; 

 җир фондын саклау; 

 калдыклар белҽн эш итҥ системасын ҥстерҥ; 

 территориягҽ техноген йҿклҽнешне киметҥ буенча инженер-техник чаралар; 

 физик факторлардан яклау; 

 территориянең табигый-экологик каркасын формалаштыру; 

 аеруча саклана торган табигый территориялҽрне яклау; 

 Хайваннар дҿньясын саклау; 

 халыкның медик-экологик иминлеген тҽэмин итҥ. 

Генераль план чаралары талҽплҽр нигезендҽ эшлҽнгҽн:  

 Россия Федерациясе шҽһҽр тҿзелеше кодексы; 

 Россия Федерациясе Җир кодексы; 

 Россия Федерациясе Су кодексы; 

 Ҽйлҽнҽ-тирҽлекне саклау турында " 2002 елның 10 гыйнварындагы 7-ФЗ 

номерлы Федераль закон»; 

 "Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге турында" 1999 елның 30 

мартындагы 52-ФЗ номерлы Федераль закон»; 

 Аерым саклана торган табигый территориялҽр турында " 1995 елның 14 

мартындагы 33-ФЗ номерлы Федераль закон»; 

 Җир кишҽрлеклҽрен бер категориядҽн икенчесенҽ кҥчерҥ турында " 2004 

елның 21 декабрендҽге 172-ФЗ номерлы Федераль закон»; 

 Җитештерҥ һҽм куллану калдыклары турында " 1998 елның 24 июнендҽге 

89-ФЗ номерлы Федераль закон»; 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын һҽм эчҽргҽ 

яраклы суларны санитар саклау зоналары»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 " предприятиелҽрнең, корылмаларның һҽм 

башка объектларның санитар-саклау зоналары һҽм санитар 

классификациясе. Яңа редакция»; 

 СП 2.1.5.1059-01 «җир асты суларын пычратудан саклауга гигиеник 

талҽплҽр» һ. б. 

Генераль план тҽкъдимнҽре урман фонды җирлҽре, региональ ҽһҽмияттҽге 

махсус сакланыла торган табигать территориялҽре чиклҽрен ҥзгҽртҥне кҥздҽ тотмый. 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру, 

проектлау, тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, эксплуатациялҽҥ, консервациялҽҥ һҽм бетерҥ, 

җитештерҥ объектларында иң яхшы уңайлы технологиялҽр кертҥне исҽпкҽ алып, 

10.01.2002 елдагы 7 номерлы «ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау турында» гы Федераль 
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Законның 28.1 статьясы талҽплҽренҽ туры китереп, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит ҿлкҽсендҽ 

гамҽлдҽге законнар нормаларын һҽм талҽплҽрен ҥтҽп башкарылырга тиеш. 

Моннан тыш, күчемсез милек объектларын, торак төзелеше 
объектларын проектлаганда, төзегәндә һәм эксплуатацияләгәндә, 
территорияләрне төзекләндерүдә, шул исәптән ресурсларны саклау, 
калдыкларны аерым җыюны тәэмин итүдә «яшел» стандартлар 
принципларын кертү һәм куллану зарур. 

Каратун авыл җирлегенең генераль планы белҽн Каратун ст.т/ю поселогында 

Сҽнҽгатьне ҥстерҥ ҿчен V һҽм IV класс куркынычлык классларыннан югарырак 

булмаган резерв территориялҽрен, шулай ук коммуналь-склад объектлары ҿчен 

куркынычның V классыннан да югарырак булмаган территориялҽрне оештыру 

тҽкъдим ителҽ. 

Ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне һҽм аның компонентларын саклау, тҽкъдим ителҽ торган 

объектларны проектлаганда һҽм тҿзегҽндҽ халыкның уңайлы яшҽҥ шартларын 

саклау максатларында, йогынты чыганакларының санитар-саклау зоналарын 

оештыруны да кертеп, табигатьне саклау һҽм санитар-гигиена талҽплҽрен ҥтҽҥ зарур. 

Ҽлеге талҽплҽрне ҥтҽгҽндҽ, проектлана торган объектлар ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ һҽм 

халыкның яшҽҥ шартларына тискҽре йогынты ясамаячак.  

6.1. 4.1. Территорияне файдалануның махсус шартлары булган объектларны 

һҽм зоналарны урнаштыруны оптимальлҽштерү чаралары  

Каратун авыл җирлегенең генераль планы белҽн экологик чиклҽҥлҽрнең гамҽлдҽ 

булган зоналарында конфликтларны хҽл итҥгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар эшлҽнде (4.1 

таблица). 

Таблица 104.1 нче таблица  

Территориялҽрне файдалануның махсус шартлары булган объектларны һҽм 

зоналарны урнаштыруны оптимальлҽштерү чаралары исемлеге 
кар

тадагы № Объектның атамасы 
Кҥлҽме 

СЗЗ (м) 

Тҽкъдим ителгҽн вариантлар  

чара 
Искҽрмҽ 

1.1

0 

Тегҥ цехы Тҽмле икмҽк " 

ҖЧҖ пекарнясы 

һҽм торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр» 

Санитар-яклау 

зонасын торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр киметҥ 

максатларында 

оптимальлҽштерҥ 

Смз 

проектын эшлҽҥ 

1.1

1 

«Тҽмле икмҽк» ҖЧҖ 

пекарня 

Торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр 

Объектны урнаштыруны 

нигезлҽҥ максаты белҽн 

атмосфера һавасын һҽм 

атмосфера һавасына физик 

йогынтыларны ҥлчҽҥне 

тикшерҥ 

Кҥзҽтчел

ек чараларын 

ҥткҽргҽндҽ 

алынган 

атмосфера 

һавасының һҽм 

физик 

йогынтыларның 

пычрану дҽрҽҗҽсе 

исҽп-хисаплары 

1.1

2 

«Апас МСО» ТАПС 

"пилорама" ЯАҖ 

Кадҽр тоташкан 

торак тҿзелеше һҽм 

чиклҽрен 

Хлебоприемного 

предприятиесе 

ҖЧҖ, «Каратун 

ХПП» 

Санитар-яклау 

зонасын торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр киметҥ 

максатларында 

оптимальлҽштерҥ 

Смз 

проектын эшлҽҥ 

1.1

4 

гомумтоварлар склады  Торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр 

Объектны урнаштыруны 

нигезлҽҥ максаты белҽн 

атмосфера һавасын һҽм 

атмосфера һавасына физик 

Кҥзҽтчел

ек чараларын 

ҥткҽргҽндҽ 

алынган 
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йогынтыларны ҥлчҽҥне 

тикшерҥ 

атмосфера 

һавасының һҽм 

физик 

йогынтыларның 

пычрану дҽрҽҗҽсе 

исҽп-хисаплары 

1.1

5 

Тимерчелек Торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр 

Санитар-яклау 

зонасын торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр киметҥ 

максатларында 

оптимальлҽштерҥ 

Смз 

проектын эшлҽҥ 

1.1

7 

«Ак Барс " МТК ҖЧҖ 

Авыл хуҗалыгы техникасын 

ремонтлау һҽм аларга хезмҽт кҥрсҽтҥ 

Кҿньяк - 

кҿнчыгышка 

таба,кҿньяк-

кҿнбатышка 

таба 300 

м,дҿньяның 

калган 

якларыннан 

чиге буенча 

300 м уза. 

"Ак Барс" МТК " 

ҖЧҖнең исҽп-хисап санитар-

яклау зонасын раслау» 

 

Натураль 

тикшеренҥлҽр һҽм 

кҥзҽтҥлҽр 

нҽтиҗҽлҽре 

буенча 

1.1

9 

Тҿзелеш материаллары 

склады 

Торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр 

Объектны урнаштыруны 

нигезлҽҥ максаты белҽн 

атмосфера һавасын һҽм 

атмосфера һавасына физик 

йогынтыларны ҥлчҽҥне 

тикшерҥ 

Кҥзҽтчел

ек чараларын 

ҥткҽргҽндҽ 

алынган 

атмосфера 

һавасының һҽм 

физик 

йогынтыларның 

пычрану дҽрҽҗҽсе 

исҽп-хисаплары 

2.5 Автосервис Торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр 

Объектны урнаштыруны 

нигезлҽҥ максаты белҽн 

атмосфера һавасын һҽм 

атмосфера һавасына физик 

йогынтыларны ҥлчҽҥне 

тикшерҥ 

Кҥзҽтчел

ек чараларын 

ҥткҽргҽндҽ 

алынган 

атмосфера 

һавасының һҽм 

физик 

йогынтыларның 

пычрану дҽрҽҗҽсе 

исҽп-хисаплары 

3.3

. 

Каратун ХПП " ҖЧҖ 

икмҽк кабул итҥ предприятиесе» 

Торак тҿзелеше 

һҽм азык-тҿлек 

сҽнҽгатенҽ караган 

объектлар 

чиклҽренҽ кадҽр 

Анда торак тҿзелеше 

территориялҽре, шулай ук 

азык-тҿлек булмаган сҽнҽгать 

тармагына караган җитештерҥ 

объектлары урнашуга бҽйле 

рҽвештҽ исҽп-хисап санитар-

яклау зонасына тҿзҽтмҽлҽр 

кертҥ белҽн җитештерҥне 

оптимизациялҽҥ 

 

3.6 "Втормет-Индустрия» 

ҖЧҖ металл ватыкларын кабул итҥ 

пункты 

Кадҽр тоташкан 

торак тҿзелеше һҽм 

чиклҽрен 

Хлебоприемного 

предприятиесе 

ҖЧҖ, «Каратун 

ХПП» 

Санитар-яклау 

зонасын торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр киметҥ 

максатларында 

оптимальлҽштерҥ 

Смз 

проектын эшлҽҥ 

3.8 "Апасагрохимсервис" ААҖ 

минераль ашламалар склады 80 т 

Торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр 

Санитар-яклау 

зонасын торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр киметҥ 

максатларында 

оптимальлҽштерҥ 

Смз 

проектын эшлҽҥ 

3.1

0 

«Техцентр " ҖЧҖ тҿзелеш 

техникасын саклау һҽм хезмҽт 

Торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр 

Санитар-яклау 

зонасын торак тҿзелеше 

Смз 

проектын эшлҽҥ 
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кҥрсҽтҥ базасы чиклҽренҽ кадҽр киметҥ 

максатларында 

оптимальлҽштерҥ 

4.5 гомумтоварлар склады  Торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр 

Объектны урнаштыруны 

нигезлҽҥ максаты белҽн 

атмосфера һавасын һҽм 

атмосфера һавасына физик 

йогынтыларны ҥлчҽҥне 

тикшерҥ 

Кҥзҽтчел

ек чараларын 

ҥткҽргҽндҽ 

алынган 

атмосфера 

һавасының һҽм 

физик 

йогынтыларның 

пычрану дҽрҽҗҽсе 

исҽп-хисаплары 

4.8 «Свияга» АХП ҖЧҖ С, СВ, ЮЗ, 

З, СЗ, 

Кҿньяк-

сҽнҽгать 

мҽйданчыгы 

чиге буйлап, 

дҿньяның 

калган 

якларыннан 

300 м 

"Свияга" АХП 

ҖЧҖнең исҽп-хисап санитар-

яклау зонасын раслау» 

 

Натураль 

тикшеренҥлҽр һҽм 

кҥзҽтҥлҽр 

нҽтиҗҽлҽре 

буенча 

4.9 Гаражлар Торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр 

Объектны урнаштыруны 

нигезлҽҥ максаты белҽн 

атмосфера һавасын һҽм 

атмосфера һавасына физик 

йогынтыларны ҥлчҽҥне 

тикшерҥ 

Кҥзҽтчел

ек чараларын 

ҥткҽргҽндҽ 

алынган 

атмосфера 

һавасының һҽм 

физик 

йогынтыларның 

пычрану дҽрҽҗҽсе 

исҽп-хисаплары 

4.1

0 

"Апас авыл хуҗалыгы 

предприятиесе» ҖЧҖ 

Торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр 

Санитар-яклау 

зонасын торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр киметҥ 

максатларында 

оптимальлҽштерҥ 

Смз 

проектын эшлҽҥ 

5.1 Кошчылык фермасы 

(ҥрдҽклҽр 3000 баш) 

Торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр 

Санитар-яклау 

зонасын торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр киметҥ 

максатларында 

оптимальлҽштерҥ 

Смз 

проектын эшлҽҥ 

 Техник хезмҽт кҥрсҽтҥ 

станциясе 

Торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр 

Санитар-яклау 

зонасын торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр киметҥ 

максатларында 

оптимальлҽштерҥ 

Смз 

проектын эшлҽҥ 

 

Авыл зираты 

(Морзалар авылы, 

Татарстан ур.)  

50 

1. Зиратларның 

санитар-яклау 

зонасында 

урнашкан торак 

тҿзелешлҽренең 

физик тузу 

дҽрҽҗҽсе буенча 

ҥзгҽртеп корылуы; 

2. Исемсез 

инешнең су саклау 
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зонасында 

урнашкан 

зиратларның бер 

ҿлешен ябу. 
 

Авыл зиратлары 

(с.. Морза, 

Вахитов ур., поселок 

Каратун Ашлык кабул 

итҥ пункты)  

50 

Зиратларның 

санитар-яклау 

зонасында 

урнашкан торак 

тҿзелешлҽренең 

физик тузу 

дҽрҽҗҽсе буенча 

ҥзгҽртеп корылуы. 

 

Территориядҽн файдалану буенча махсус шартлары булган зоналарны 

оештыру 

 "Каратуннефтепр

одукт" Нефть Базасы» 

500 СанПиН 

талҽплҽренҽ туры 

китереп, санитар-

яклау зонасын 

оештыру һҽм ҥтҽҥ 

буенча чаралар 

ҥткҽрҥ 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

 

 

Горький тимер 

юлының "Карамалы 

Тау – Чынлы" участогы 

50-100 

Территориялҽ

рне ОСН 3.02.01-97 

талҽплҽренҽ туры 

китерҥ  

 

 

Ҥлҽт базлары  1000 

Ҥлҽт 

базларының 

санитар-саклау 

зоналары режимын 

оештыру һҽм ҥтҽҥ 

буенча чаралар 

ҥткҽрҥ 

 

 

Су 

объектларының яр 

буйлары 

5,20 

Халыкның су 

объектларына 

керҥен тҽэмин 

итҥне оештыру 

 

 

Санитар-яклау зоналарында торак территориялҽр һҽм башка нормалаштырыла 

торган объектлар кҥрсҽтелҽ торган кайбер объектлар ҿчен, аларның санитар-яклау 

зоналары кҥлҽмен киметҥгҽ юнҽлдерелгҽн архитектура-планлаштыру, инженер-

техник һҽм оештыру-административ чаралар комплексын ҥткҽрҥне ҥз эченҽ алган 

оптимальлҽштерҥ тҽкъдим ителҽ. 
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 Архитектура-планлаштыру чаралары санитар-саклау зоналарын булдыру 

мҿмкинлеге ҿчен объектлар чиклҽрен тҿзҽтҥгҽ, шулай ук торак 

тҿзелешеннҽн Максималь Дҽрҽҗҽдҽ ераклыкта йогынты ясауның тҿп 

чыганакларын урнаштыру максаты белҽн аларның территориялҽрен 

яңадан планлаштыруга юнҽлдерелгҽн. 

 Инженер-техник чаралар технологик процессларны камиллҽштерҥ - һава 

бассейнына пычраткыч матдҽлҽр чыгаруны киметергҽ, локаль чистарту 

корылмалары белҽн җиһазландырырга, техник яктан камиллҽштерелгҽн 

җиһазлар белҽн җиһазландырырга мҿмкинлек бирҽ торган иң яхшы 

заманча инновацион технологиялҽр кертҥ һ. б. ҥз эченҽ ала. 

 Оештыру-административ чаралары ҥз эченҽ атмосфера һавасы, туфрак 

һҽм грунт сулары торышына лаборатор тикшеренҥлҽр ҥткҽрҥгҽ, аларның 

факттагы йогынтысын билгелҽҥгҽ юнҽлтелгҽн санитар-саклау зоналарын 

кыскартуны нигезлҽҥ проектларын эшлҽҥне ала. 

Җирлҽрнең аерым категориясенҽ территорияне, ягъни гамҽлдҽге тҿзелешне 

саклау һҽм алга таба шҽһҽр тҿзелеше ҥсеше чиклҽҥлҽр зоналарын ҥтҽмҽҥгҽ бҽйле 

мҽсьҽлҽлҽрне хҽл иткҽннҽн соң гына, махсус шартлар булган зоналар бҥлеп 

бирелгҽн. Бирегҽ кертелгҽн: 

 II класслы куркыныч («Каратуннефтепродукт " нефтебазасы) объектының 

санитар-яклау зонасы чиклҽрендҽ урнашкан торак территориялҽр»);  

 тимер юлның 50 метрлы санитар-яклау зонасында урнашкан торак 

территориялҽр, ОСН 3.02.01-97 һҽм СП 42.13330.2016 талҽплҽренҽ туры 

китереп, санитар-яклау зонасы кҥлҽмен 100 м дан 50 м га кадҽр киметҥ 

буенча чаралар ҥткҽрҥне исҽпкҽ алып, ОСН 3.02.01-97 һҽм СП 

42.13330.2016); 

 торак территориялҽр, авыл хуҗалыгы объектлары һҽм ҥлҽт базларының 

санитар-яклау зоналарында урнашкан җирлҽр; 

 ҿске су объектларының яр буе полосаларында урнашкан территориялҽр. 

 

1. «Каратуннефтепродукт» нефтебазасының санитар-яклау зонасында торак 

территориялҽр һҽм «Гҿлчҽчҽк» мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ учреждениелҽренең 2 

варианты урнашу сҽбҽпле, карарның 2 варианты тҽкъдим ителҽ: 

 алга таба натураль ҥлчҽҥлҽр һҽм кҥзҽтҥлҽр нигезендҽ санитар-яклау 

зонасы кҥлҽмен раслау, шулай ук халыкның сҽламҽтлеге куркынычын 

бҽялҽҥ юлы белҽн предприятие санитар-яклау зонасы кҥлҽмен киметҥ 

буенча чаралар ҥткҽрҥ; 

 предприятиенең санитар-яклау зонасында урнашкан ҽйлҽнҽ-тирҽ 

мохитнең нормалаштырыла торган кҥрсҽткечлҽре булган объектларның 

ҥзгҽртеп корылуы. 

 

2.  Торак территориялҽр буйлап уза торган тимер юл ҿчен Генераль план 

чаралары нигезендҽ, санитар-саклау зонасы кҥлҽмен ике тапкыр киметергҽ 

мҿмкинлек бирҥче тавыш саклау чаралары ҥткҽрҥ тҽкъдим ителҽ. Ҽмма, ҽлеге 

чараларны ҥткҽргҽннҽн соң, тимер юлның санитар-яклау зонасында, 50 метрны 
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тҽшкил иткҽн объектлар ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитнең нормалаштырыла торган сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре белҽн калачак. Кҥрсҽтелгҽн территориялҽрне ОСН 3.02.01-97 

талҽплҽренҽ туры китерергҽ кирҽк. 

 

3. Ҥлҽт базларының санитар-саклау зоналарында объектлар урнашу 

сҽбҽпле, 3 вариант карар тҽкъдим ителҽ: 

  ҥлҽт базларының санитар-яклау зоналарын кыскарту; 

 биотермик чокырларны бетерҥ; 

 ҥлҽт базларының санитар-яклау зоналарында урнашкан территориялҽрне 

ҥзгҽртеп кору; 

Роспотребнадзор хаты нигезендҽ .0100/4973-06-31 3.05.2006 елдан, үлҽт 

базларының санитар-яклау зонасы кҥлҽмен киметҥ буенча карарны РФ Баш дҽҥлҽт 

санитар табибы яисҽ аның урынбасары инженер-техник чаралар комплексын, туфрак 

һҽм грунт суларын лаборатор тикшеренҥлҽр ҥткҽргҽннҽн һҽм санитар-яклау 

зоналары кҥлҽмнҽрен киметҥне нигезлҽҥ буенча проектны эшлҽгҽннҽн соң кабул 

итҽргҽ мҿмкин.  

Зыянсыз ҥлҽт базларын бетерҥ буенча чаралар Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2017 елның 6 маендагы 263 номерлы карары белҽн 

расланган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

4. Инде кҥрсҽтелгҽнчҽ, авыл җирлеге ҿчен ҿске су объектларының яр буе 

полосаларын тҿзҥ мҽсьҽлҽлҽре актуаль. Россия Федерациясенең су һҽм Җир кодексы 

нигезендҽ, мондый территориялҽр чиклҽрендҽ гражданнарның су объектларына 

керҥен тҽэмин итҽргҽ кирҽк. 

 

5. СанПиН талҽплҽрен тҽэмин итҥ максатларында 2.2.1/2.1.1.1200-03 

СанПиН 2.1.2882-11 генераль план белҽн Мурзино авылы зиратының (Татарстан ур., 

Вахитов ур.) санитар-яклау зонасында урнашкан торак тҿзелешен ҥзгҽртеп кору 

тҽкъдим ителҽ.  урнашкан. 

 

Уңайлы ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне, шулай ук халыкның яшҽҥ шартларын тҽэмин итҥ 

максатларында гамҽлдҽге законнар белҽн расланган территориялҽрне куллану 

шартлары булган зоналарны куллану режимнарын һҽм чиклҽрен билгелҽҥ буенча 

эшлҽр башкарырга кирҽк. 

 

Табигать саклау чараларын ҥткҽрҥ чорында Каратун авыл җирлегенең генераль 

планы нигезендҽ санитар-саклау зоналарында яшҽҥче халык ҿчен социаль юнҽлешле 

чаралар ҥткҽрҥ кирҽклеге кҥздҽ тотыла.: 

 халыкны ирекле экологик иминиятлҽштерҥ; 

 социаль-икътисадый һҽм торак компенсациялҽре; 

 экологик юнҽлешле авыруларны ачыклау максаты белҽн халыкны медицина 

тикшерҥе; 

 балалар халкын медик-Экологик тернҽклҽндерҥ; 

 атмосфера пычрануның торышын кҥзҽтҥ. 
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6.2. 4.2. Атмосфера һавасын саклау буенча чаралар 

Архитектура-планлаштыру чаралары: 

 санитар-гигиена һҽм экологик талҽплҽрне исҽпкҽ алып, яңа тҿзелеш 

объектларын урнаштыру; 

 тузан, газга чыдам яшел ҥсентелҽр белҽн санитар-яклау зоналары 

территориялҽрен максималь яшеллҽндерҥ. 

Инженер-техник чаралар кҥздҽ тота: 

 торак тҿзелеше чиклҽренҽ кадҽр аларның санитар-яклау зоналарын киметҥ 

максатларында тҿрле объектларны җитештерҥне оптимизациялҽҥ (таблица 

4.1.1); 

 объектларда һава бассейнына пычраткыч матдҽлҽр чыгаруны киметергҽ 

мҿмкинлек бирҥче иң яхшы заманча инновацион технологиялҽр кертҥ; 

 бер ҥк вакытта кҥкерт оксидлары, азот оксидлары һҽм углерод оксидлары 

чыгаруны киметҥ буенча чаралар булып торган ягулыкны экономиялҽҥ 

чараларын ҥткҽрҥ – яндыруның экономик алымнарын гамҽлгҽ кертҥ; 

җылылык югалтуларын киметҥ; ягулык чыгымын исҽпкҽ алу системасын һҽм 

оештыруны яхшырту; 

 предприятиелҽр территориялҽрен тузаннан һҽм пычрактан чистарту һҽм кҿн 

саен су сибҥ; 

 ГОУ эксплуатациясен дҿрес оештыру; 

 нефть продуктларын саклау җиһазларының һҽм резервуарларының 

герметиклыгын тҽэмин итҥ, аларны углеводородларның җиңел фракциялҽрен 

тоту җайланмалары белҽн җиһазлау; 

 автомобильлҽргҽ ягулык салу станциялҽре һҽм автостоянкалар ҿчен ҿслек 

суларын җыюны оештыру һҽм заманча чистарту корылмаларында аларны 

чистарту, шулай ук туфракның пычрануын булдырмау, территорияне 

тҿзеклҽндерҥ һҽм иң яхшы технологиялҽр кулланып, автостоянкалар 

территориясеннҽн юынты суларны чистартуны тҽэмин итҥ буенча чаралар 

ҥткҽрҥ зарур.; 

 юл-транспорт һҽлакҽтлҽре проектларында каралган начар метеорологик 

шартлар чорында ташлауларны киметҥ буенча чараларны ҥтҽҥ; 

 автотранспорт чараларын тҿтен газларындагы пычраткыч матдҽлҽр 

микъдарын җайга салучы «Евро-5 " экологик стандартына туры китерҥ; 

 традицион ягулык тҿрлҽрен кулланучы автотранспорттан ташлауларны 

чистарту ҿчен катализаторлар һҽм нейтрализаторлар кертҥ;  

 транспорт системасын оптимизациялҽҥ һҽм транспорт агымының хҽрҽкҽтен 

оптимальлҽштерҥ һҽм атмосфера һавасына пычраткыч матдҽлҽр чыгаруны 

киметҥ максатларында юл катламының сыйфатын яхшырту. 
Оештыру-административ чаралар ҥз эченҽ кертҽ: 

 һава бассейнының пычрану стационар һҽм кҥчмҽ чыганакларына тулы инвентаризация ҥткҽрҥ; 

 авыл җирлеге территориясе буенча уза торган автомобиль юлларының 

санитар ҿзелешлҽрен билгелҽҥ һҽм оештыру; 
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 торак территориялҽр янында V класслы куркыныч объектларын 

урнаштыруны нигезлҽҥ максаты белҽн атмосфера һавасын һҽм атмосфера 

һавасына физик йогынтыларны ҥлчҽҥне ҥткҽрҥ; 

 «Ак Барс» МТК ҖЧҖ һҽм «Свияга» АХП ҖЧҖ ҿчен соңгы (расланган) 

санитар-яклау зоналары проектларын эшлҽҥ, аннан соң, Татарстан 

Республикасы буенча Баш дҽҥлҽт санитар табибы санитар-саклау зоналары 

чиклҽрен раслау белҽн; 

 "Каратун ХПП» ҖЧҖнең исҽп-хисап санитар-яклау зонасына торак тҿзелеше 

территориялҽре, шулай ук азык-тҿлек булмаган сҽнҽгать тармагына караган 

җитештерҥ объектлары урнашуга бҽйле рҽвештҽ тҿзҽтмҽлҽр кертҥ; 

 сҽнҽгать урнаштыру ҿчен резерв мҽйданчыкның санитар-яклау зонасын 

оештыру куркынычлылык буенча IV класслы 100 м кҥлҽмендҽ куркыныч 

тҥгел; 

 сҽнҽгать һҽм коммуналь-склад объектларын урнаштыру ҿчен резерв 

мҽйданының санитар-яклау зонасын оештыру 50 м кҥлҽмендҽ куркынычның 

V классыннан да югары тҥгел; 
 һава бассейнының пычрану стационар һҽм кҥчмҽ чыганакларына тулы инвентаризация ҥткҽрҥ; 

 предприятиелҽрдҽ санитар-яклау зоналары кҥлҽмен киметҥне нигезлҽҥ проектларын эшлҽҥ, ташлауларны 

һҽм лаборатор тикшеренҥлҽрне исҽпкҽ алу буенча исҽп-хисапларны ҥткҽрҥ; 

 пычраткычларның гамҽлдҽ булу зонасында һҽм аларның санитар-саклау зоналарында, автоюллар 

йогынтысы зонасында, шулай ук торак һҽм рекреацион зоналарда атмосфера торышына мониторинг 

тикшеренҥлҽре. 

Каратун авыл җирлегенең һава бассейнын саклау буенча чаралар ҥткҽрҥ 

халыкның яшҽҥ һҽм ял итҥ ҿчен уңайлы шартлар тудыруга, шулай ук экологик чиста 

территориялҽрдҽ авыл хуҗалыгы эшчҽнлеген алып баруга ярдҽм итҽчҽк.  

6.3. 4.3. Җир ҿсте һҽм җир асты суларын саклау чаралары 

Су объектларын интенсив куллану нҽтиҗҽсендҽ суның сыйфаты начараю гына 

тҥгел, ҽ су балансының состав ҿлешлҽренең чагыштырмасы, сулыкларның һҽм 

сулыкларның гидрологик режимы да ҥзгҽрҽ. 

Шуңа бҽйле рҽвештҽ, ҿслек һҽм җир асты суларын саклау буенча инженер-

техник һҽм оештыру-административ чаралар комплексын ҥткҽрҥ тҽкъдим ителҽ. 

Су ресурсларын саклау һҽм рациональ файдалану буенча инженер-техник 

чаралар ҥз эченҽ: 

 Россия Федерациясе Су кодексы талҽплҽренҽ туры китереп, су объектларын 

пычратудан, корылудан һҽм ташландык суларны агызудан саклауны 

гарантияли торган тҿзелҽ, урнаштырыла, реконструкциялҽнҽ торган барлык 

объектларны тҽэмин итҥ; 

 Россия Федерациясе Су кодексы талҽплҽренҽ туры китереп, су объектларын 

пычратудан, корылудан һҽм ташландык суларны агызудан саклауны 

гарантияли торган тҿзелҽ, урнаштырыла, реконструкциялҽнҽ торган барлык 

объектларны тҽэмин итҥ; 

 торак пунктларны су белҽн тҽэмин итҥ объектларын реконструкциялҽҥ һҽм 

модернизациялҽҥ; 

 эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итҥнең сыйфатына, шул исҽптҽн технологик 

алымнарны кулланып, тҿзҽтмҽлҽр кертҥ; 

 су алу скважиналарында су торбаларын ремонтлау һҽм алыштыру; 
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 канализация челтҽрлҽренең тҽэмин ителешенең процентын су белҽн тҽэмин 

итҥ дҽрҽҗҽсенҽ җиткерҥ; 

 оештыру поверхностного агынты; 

 Каратун тимер юл станциясенең социаль һҽм мҽдҽни-кҿнкҥреш хезмҽте 

кҥрсҽтҥ объектлары һҽм кҥп фатирлы торак йортлардан агып җыела торган 

суларны ҥзҽклҽштереп бҥлеп бирҥ ҿчен чистарту корылмалары тҿзҥ (тулырак 

мҽгълҥматны карагыз). инженерлык инфраструктурасын ҥстерҥ чаралары); 

 торак пунктларда чистарту корылмалары белҽн хуҗалык-кҿнкҥреш һҽм 

яңгыр сулары канализациялҽре челтҽрлҽрен проектлау һҽм тҿзҥ; 
 ҿске су объектларының су саклау зоналарында урнашкан торак тҿзелешен 

беренче чиратта канализациялҽҥ; 

 авыл хуҗалыгы һҽм сҽнҽгать предприятиелҽрен локаль чистарту 

корылмалары белҽн тҽэмин итҥ; 

 проектлана торган сҽнҽгать мҽйданчыкларын һҽм гамҽлдҽге сҽнҽгать 

объектларын инженерлык челтҽрлҽре белҽн тулысынча тҽэмин итҥ, су белҽн 

тҽэмин итҥ, ташландык суларны агызуны оештыру, җитештерҥ-кҿнкҥреш 

һҽм яңгыр сулары агынтыларын чистарту, чистартылган суларны кабат 

куллану, җитештерҥ һҽм куллану калдыклары белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽ иң 

яхшы уңайлы технологиялҽр кертҥ белҽн бҽйле; 

 канализация чистарту корылмаларын тҿзегҽндҽ юынты суларның явым-

тҿшемнҽрен зарарсызландыру һҽм утильлҽштерҥ ҿчен җайланмаларны карау 

максатка ярашлы; 

 авыл җирлеге территориясен дренлаштыручы кече елгалар һҽм инешлҽрне 

чистарту. 

Оештыру-административ чаралар сыйфатында тҥбҽндҽге чаралар ҥткҽрҥ 

тҽкъдим ителҽ: 

 авыл җирлегенең барлык су кулланучыларын инвентаризациялҽҥ; 

 исемсез инешнең су саклау зонасында урнашкан Мурзино авылы зиратының 

бер ҿлешен ябу; 

 җир асты суларын чыгару максаты белҽн җир асты байлыкларыннан 

файдалану хокукына лицензия рҽсмилҽштерҥ; 

 ҥлҽт базы зонасында урнашкан артезиан скважинасыннан халыкка бирелҽ 

торган эчҽ торган суның сыйфатына ҿзлексез мониторинг оештыру; суның 

сыйфаты гигиена талҽплҽренҽ туры килмҽҥне ачыклаганда скважинаны 

тампонтажлау; 

 Татарстан республикасының хайваннар дҿньясы объектларын саклау һҽм 

файдалану Идарҽсе хҽбҽр итҽ: 2014 елның 1 августыннан алып 2015 елның 31 

июленҽ кадҽр Татарстан Республикасы территориясендҽ аучылык 

байлыкларының санын (лимитлар һҽм квоталар) киметҥ буенча ҽсбаплар 

ҽзерлҽнҽ.; 

 гамҽлдҽге су белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽренең техник торышына мониторинг 

челтҽрен оештыру һҽм ҥстерҥ, шулай ук ҿске һҽм җир асты суларының 

гидромониторингын оештыру һҽм ҥстерҥ; 
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 су белҽн тҽэмин итҥне арттыру ҿчен авыл торак пунктлары һҽм агросҽнҽгать 

комплексы предприятиелҽре ҿчен эчҽргҽ яраклы суларның ресурс базасын 

ҿйрҽнҥ һҽм яңадан торгызу буенча эзлҽҥ-бҽялҽҥ эшлҽрен оештыру; 

 эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларының икенче һҽм ҿченче 

поясы чиклҽрен исҽплҽҥ; 

 чишмҽлҽрне тикшерҥ һҽм тҿзеклҽндерҥ; 

 юынты суларны чистарту, явым-тҿшемнҽрне зарарсызландыру һҽм 

утилизациялҽҥнең заманча методларын һҽм алдынгы технологиялҽрен кертҥ; 

 эчҽргҽ яраклы суның сыйфатына тышкы тискҽре йогынтыны булдырмас 

ҿчен, җирлекнең барлык эчҽр су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын санитар 

саклау зонасында җир асты суларының торышына мониторинг оештыру; 

 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 10.01.2009 ел, №17 карары белҽн 

расланган «җирдҽ су саклау зоналары чиклҽрен һҽм су объектларының яр буе 

саклау полосалары чиклҽрен билгелҽҥ Кагыйдҽлҽре» нигезендҽ, су саклау 

зоналары һҽм яр буе саклау полосалары чиклҽрен билгелҽҥ; 

 җирлектҽ су саклау зоналары һҽм яр буе саклау полосалары чиклҽрен махсус 

мҽгълҥмат билгелҽре белҽн беркетҥ; 

 су саклау зоналары, ҿске су объектларының яр буе саклау полосалары 

чиклҽрендҽ һҽм эчҽргҽ яраклы су чыганакларын санитар саклау зоналарында 

урнашкан җир участокларын һҽм башка кҥчемсез милек объектларын 

файдалануның махсус хокукый режимын ҥтҽҥ; 

 җирлек чиклҽрендҽ рҽсми булмаган су объектлары булмаган сулыкларны 

ачыклау, мондый сулыклар билҽгҽн җир кишҽрлеклҽрен формалаштыру, 

аларны межалау, кадастр исҽбенҽ кую һҽм дҽҥлҽт су реестрына кертҥ буенча 

эшлҽр ҥткҽрҥ; 

 гамҽлдҽге һҽм тҿзелҽ торган барлык объектларны, шул исҽптҽн ИЖС яңа 

участокларын инженерлык инфраструктурасы белҽн тҽэмин итҥнең 

комплекслы схемасын эшлҽҥ; 

 халыкны эчҽ торган су белҽн тҽэмин итҥ ҿчен бирелҽ торган суның 

сыйфатына, ҥлҽт базларының санитар-яклау зоналарында булган су алу 

корылмалары комплексларыннан ҿзлексез мониторинг ҥткҽрҥ; 

 су хуҗалыгы системаларының куркынычсыз торышын һҽм эксплуатациясен 

тҽэмин итҥ, юынты суларның су объектларына зарарлы йогынтысын 

булдырмау; 

 су объектларын рациональ файдалану, торгызу; 

 Россия Федерациясе Су кодексы нигезендҽ су объектларын саклау чараларын 

һҽм чараларны гамҽлгҽ ашыру.  

6.4. 4.4. Җир фондын саклау һҽм территорияне инженерлык яклау чаралары 

Каратун авыл җирлегенең җир фондын саклау һҽм территорияне инженерлык 

ягыннан яклау ҿлкҽсендҽ тҽкъдим ителҽ: 

 яңгыр, кар сулары һҽм җилнең туфракны җимерҽ торган агынтысын киметҥгҽ 

юнҽлдерелгҽн эрозиягҽ каршы чаралар ҥткҽрҥ; 

 торак пунктларда территориялҽрне су басудан саклау чаралары; 
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 су басу процессларының таралу ареалларын тҿгҽллҽштерҥ ҿчен, яклана 

торган территориялҽрдҽ дренаж системаларын алга таба куллану ареалларын 

тҿгҽллҽштерҥ ҿчен, топографик һҽм геологик шартларга, тҿзелешнең 

характерына һҽм тыгызлыгына, су бҥлҥ ягыннан җир асты суларының 

хҽрҽкҽт итҥ шартларына һҽм табигый яки ясалма агымга бҽйле рҽвештҽ, 

гидрогеологик тикшеренҥлҽр комплексын ҥткҽрҥ; 

 су басудан кисҽтҥ чаралары ҥткҽрҥ (ҿске агымны оештыру, су ташу 

коммуникациялҽрен тҿзҥ буенча эшлҽрне җентеклҽп башкару, даими һҽм 

аварияле агуларны булдырмау максатыннан аларны дҿрес эксплуатациялҽҥ һ. 

б.); 

 ҿслек агынтысын оештыру ; 

 гамҽлдҽге авыл хуҗалыгы һҽм сҽнҽгать объектлары территориялҽрен 

рекультивациялҽҥ; 

 чокырларны тҿзеклҽндерҥ һҽм яшеллҽндерҥ эшлҽрен ҥткҽрҥ; 

  яр буе полосасын читлҽштерҥне  саклау 

 тикшерҥ барышында җир кануннарының бозылуы ачыкланды, аерым 

алганда:; 

 җирлҽрне инвентаризациялҽҥ һҽм агрохимик тикшерҥ; 

 игенчелекнең адаптив экологик-ландшафтлы системасын кертҥ; 

 кулланыла торган агрохимикатлар кҥлҽмен киметҥ ҿчен туфракны 

эшкҽртҥнең ресурс саклаучы һҽм экологик куркынычсыз технологиялҽрен 

гамҽлгҽ кертҥ; 

 ҥсемлеклҽрне саклау биологик чараларын куллану; 

 туфракның уңдырышлылыгы торышын һҽм динамикасын тикшереп тору; 

Оештыру-административ чаралар буларак, проектлана торган тҿзелешнең эш 

проектларын эшлҽҥ стадиясендҽ, һҽр конкрет очракта, мҽйданчыкларның геологик-

литологик тҿзелешен тҿгҽллҽштерҥ максатыннан, комплекслы инженерлык 

эзлҽнҥлҽрен ҥткҽрергҽ тҽкъдим ителҽ. 

Инженерлык эзлҽнҥлҽре Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «капиталь тҿзелеш 

объектларының проект документларын ҽзерлҽҥ, тҿзҥ, реконструкциялҽҥ ҿчен 

инженерлык эзлҽнҥлҽре турында»2006 елның 19 гыйнварындагы 20 номерлы карары 

талҽплҽренҽ туры китереп эшлҽнергҽ тиеш. 

Инженерлык эзлҽнҥлҽре нҽтиҗҽлҽре предметы булып аларның, шул исҽптҽн 

экологик талҽплҽргҽ туры килҥен бҽялҽҥ торган дҽҥлҽт экспертизасы булырга тиеш. 

6.5. 4.5. Калдыклар белҽн эш итү системасын үстерү чаралары  

Каратун авыл җирлеге территориясенең каты коммуналь калдыклар белҽн 

пычрануын киметҥ максатыннан, оештыру-административ чаралар үткҽрү тҽкъдим 

ителҽ.: 

 чҥп-чар тҿяҥ станциясе аша барлыкка килгҽн каты коммуналь калдыкларны 

кҥмҥ һҽм утильлҽштерҥ (каты кҿнкҥреш калдыклары полигоны Чҥри-Бураш 

авыл җирлегендҽ 600 м а пас авылында урнашкан) Югары Ослан муниципаль 

районында гына (утв) Югары Ослан муниципаль районында гына (калдыклар 

белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽ территориаль схема нигезендҽ) Татарстан 
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Республикасы (утв). Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 

елның 13 мартындагы 149 номерлы карары); 

 торак пунктларны тулысынча контейнер мҽйданчыклары белҽн тҽэмин итҥ; 

 калдыкларны селектив җыюны оештыру; 

 халыктан терекҿмешле калдыкларны (шул исҽптҽн энергия саклаучы 

лампаларны) җыю системасын оештыру. 

Терлекчелек калдыклары белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽ Генераль план тарафыннан 

фермаларга якын-тирҽ территориялҽрнең һҽм су объектларының пычрануын 

булдырмау һҽм ҽлеге тупланмаларны рекультивациялҽҥ, тиресне вакытында бетерҥ, 

эшкҽртелмҽгҽн тиресне кырларга чыгармау һҽм аның су объектларына һҽм су саклау 

зоналарына элҽгҥен булдырмау буенча чаралар ҥткҽрҥ тҽкъдим ителҽ. 

Генераль план белҽн шулай ук тҽкъдим ителҽ: 

 ябык типтагы саклагычларны компостлаштыру (файдалану (лагун) һҽм 

пометны басуларга ашлама сыйфатында чыгару (терлекчелек калдыкларын 

зарарсызландыру, дегельминтациялҽҥ, дегельминтациялҽҥ чараларыннан 

соң). Лагуннарны ферма балансында булган җирлҽрдҽ урнаштырырга киңҽш 

ителҽ.  

 тизҽк тупланган вакытлы урыннар табигать саклау һҽм санитар-

эпидемиологик законнар талҽплҽренҽ туры китереп җиһазландырылырга 

тиеш. 

 тизҽк (пиролиз, биогаз) эшкҽртҥ җайланмаларын куллану. 

Биологик калдыклар белҽн пычрануны киметҥ буенча чаралар сыйфатында 

түбҽндҽге оештыру-административ чаралар тҽкъдим ителҽ: 

 биологик калдыкларны утильлҽштерҥ ҿчен мобиль җайланмалар кертҥ; 

 ҥлҽт базларын ветеринария-санитария кагыйдҽлҽренҽ туры китерҥ; 

 биотермик чокырны бетерҥ (санитар-яклау зоналарын киметҥ) буенча чаралар 

ҥткҽрҥ; 

 Себер тҥлҽнмҽсе ҥлҽт базының санитар-яклау зонасын киметҥ буенча чаралар 

ҥткҽрҥ; 

 ҥлҽт базлары зонасында һҽм ҥлҽт базларының санитар-яклау зоналарында 

урнашкан торак тҿзелеше территориясендҽ туфракларга һҽм грунт суларына 

лаборатор контроль оештыру. Инфекциялҽрнең булмавын раслый торган 

ҥткҽрелгҽн чаралар һҽм анализ нҽтиҗҽлҽре санитар-саклау зоналары 

кҥлҽмнҽренең кимҥенҽ яисҽ ҥлҽт базын кҥчерҥгҽ нигез булырга мҿмкин; 

 тҿзелеш ҿчен җир кишҽрлеклҽре бҥлеп бирҥ стадиясендҽ кисҽтҥ санитар 

кҥзҽтчелеген гамҽлгҽ ашырганда һҽм башка максатларга себер язвасына 

туфрак лаборатор тикшеренҥлҽре ҿчен пробалар сайлап алуны кҥздҽ тотарга 

һҽм башка максатларга ирешергҽ; 

 себер язвасына туфракны лаборатор тикшерҥдҽн башка тҿзелеш ҿчен җир 

кишҽрлеклҽре бҥлеп бирҥне һҽм башка максатларны килештерҥ буенча 

бҽялҽмҽлҽр бирҥне тыю; 

 азкатлы тҿзелешлҽрне проектлаганда, авыл хуҗалыгы продукциясен ҥстерҥ 

ҿчен җир кишҽрлеклҽрен куллануны кҥздҽ тоткан вакытта, туфрак катламын, 

анда агулы матдҽлҽр һҽм кушылмалар булу, шулай ук аннан соң 
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дезактивация, реабилитация һ. б. булган радиоактивлыкны тикшерҥ буенча 

чаралар ҥткҽрергҽ кирҽк. Аеруча пычрану дҽрҽҗҽсе югары булган пычранган 

җирлҽрне Яшел фонд объектларын тҿзеп консервациялҽҥгҽ чыгарырга кирҽк. 

Торак тҿзелешенҽ һҽм мҽктҽпкҽчҽ һҽм мҽктҽп учреждениелҽрен тҿзҥгҽ 

участокларны туфракның экологик куркынычсызлыгы турында бҽялҽгҽндҽ 

яки аны рекультивациялҽҥ программасы булганда гына бирергҽ мҿмкин. 

Биеш авыл җирлегенең генераль планы нигезендҽ Дҽвеш авылы зиратының 

санитар-яклау зонасында урнашкан торак территориялҽрен, физик яктан тузган 

очракта, ҥзгҽртеп кору тҽкъдим ителҽ. 

6.6. 4.6. Физик факторлардан саклау буенча чаралар 

Халыкны физик факторлардан саклау буенча тҿп чаралар булып тавыш һҽм 

электромагнит йогынтысыннан саклау чаралары тора.  

Торак тҿзелешен тискҽре тавыш йогынтысыннан сакларга мҿмкинлек бирҥче 

чаралар булып тора: 

 акустик экраннар урнаштыру; 

 тимер һҽм автомобиль юллары буенда яшел ҥсентелҽрнең тавыш саклау 

полосаларын булдыру; 

 торак булмаган биналарны беренче эшелонда куллану; 

 тҽрҽзҽ тавыш изоляциясе. 

Норматив талҽплҽр нигезендҽ генераль план нигезендҽ электромагнит 

нурланыш чыганакларының йогынтысын киметҥ буенча тҥбҽндҽге чаралар каралган: 

 гамҽлдҽге торак тҿзелеше янында урнашкан электромагнит нурланыш 

чыганакларын инвентарьлаштыру һҽм комплекслы тикшерҥ; 

 электр тапшыру линиялҽре буенда сак зоналарын оештыру һҽм ҥтҽҥ; 

 атмосфера һавасына физик йогынты, шулай ук табигый ҥлчҽҥлҽрне исҽплҽҥ 

юлы белҽн электр станциясенең санитар-яклау зонасы чиклҽрен билгелҽҥ. 

Тҿзелеш һҽм инженерлык эшлҽрен ҥткҽрҥ технологиясе белҽн радиоактив 

материаллар куллану каралмаганга кҥрҽ, радиацион хҽлне ҥзгҽртҥ ҿчен сҽбҽплҽр 

кҿтелми. 

Торак йортлар һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит сыйфаты нормалаштырыла торган башка 

объектлар тҿзҥ ҿчен участокларны сайлаганда, инженерлык-экологик эзлҽнҥлҽр 

кысаларында кҥздҽ тотылган тҿзелеш территориясендҽ гамма-фонга бҽя бирергҽ 

кирҽк. 

6.7. 4.7. Табигый-экологик каркас системасын формалаштыру 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ табигый-экологик каркас системасын 

формалаштыру, аның ҿзлексезлеген тҽэмин итҥ, яшеллҽндерҥ объектларының 

территориаль һҽм сыйфатлы ҥсеше тҽкъдим ителҽ. 

Генераль план нигезендҽ җитештерҥ һҽм башка объектларның санитар-саклау 

зоналарында, бетерҥ һҽм рекультивациялҽҥ ҿчен тҽкъдим ителҽ торган объектлар 

урыннарында махсус билгелҽнештҽге яшеллҽндерҥне оештыру тҽкъдим ителҽ. 

Шулай ук, СП талҽплҽрен ҥтҽҥ максатыннан, авыл җирлегенең генераль планы 

белҽн, сҿрҥлек җирлҽре белҽн уратылган торак пунктлар тирҽсендҽ урман-болын 

поясын оештыру тҽкъдим ителҽ.  

Урман-болын поясы һаваны тузаннан, газ барлыкка китерҥче токсикантлардан 

чистартуга, тавыш дҽрҽҗҽсен киметҥгҽ, эшкҽртелгҽн кырларны химиялҽштерҥ 
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чараларының йогынтысын киметҥгҽ ярдҽм итҽ, шулай ук җил режимын, 

микроклиматны ҥзгҽртҥдҽ, кар суларны җайга салуда һҽм чистартуда, ҿске агымны 

туфрак горизонтына кҥчерҥдҽ, территориянең дымлылык режимын ҥзгҽртҥдҽ, 

сулыкларның эвтрофикациясен булдырмауда, туфрак ҿслеген механик җимерҥдҽ зур 

роль уйный.  

Урман-болын поясын оештыру авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽрнең 

категориясен башка категориялҽренҽ ҥзгҽртҥне талҽп итми. 

Каратун авыл җирлегенең яшеллҽндерелгҽн территориялҽренең проект 

мҽйданчыклары турында мҽгълҥмат генераль планны раслау буенча материалларның 

«техник-икътисадый кҥрсҽткечлҽр» бҥлегендҽ китерелгҽн. 

Яшеллҽндерҥ эшлҽрен башкарганда ҽлеге туфрак-климат шартларына иң 

җайлаштырылган җирле ҥсентелҽрне куллану киңҽш ителҽ. Ылыслы һҽм яфраклы 

токымнардан катнаш ҥсентелҽр булдыру киңҽш ителҽ, алар киң һҽм тҿрле декоратив 

мҿмкинлеклҽргҽ ия һҽм шул ук вакытта пычрануга да бирешми. 

6.8. 4.8. Хайваннар дҿньясын саклау чаралары 

Татарстан республикасының хайваннар дҿньясы объектларын саклау һҽм 

файдалану Идарҽсе хҽбҽр итҽ: 2014 елның 1 августыннан алып 2015 елның 31 

июленҽ кадҽрге ау чорында аучылык байлыкларының санын (лимитлар һҽм 

квоталар) киметҥ буенча ҽсбаплар ҽзерлҽнҽ, ҽ шулай ук аучылык байлыкларының 

санын (лимитлар) киметҥне, ҽ шулай ук аучылык байлыкларының санын (лимитлар) 

киметҥне, ҽ шулай ук аучылык байлыкларының санын (лимитлар) киметҥне, ҽ шулай 

ук аучылык байлыкларының санын (лимитлар) киметҥне кҥздҽ тота. 

Автомобиль юллары тҿзегҽндҽ, шулай ук җирлек чиклҽрендҽ сҽнҽгать һҽм су 

хуҗалыгы җитештерҥ процессларын башкарганда, җитештерҥ процессларын 

башкарганда, шулай ук РФ Хҿкҥмҽтенең 13.08.1996 ел, № 997 карары белҽн 

расланган транспорт магистральлҽрен, труба ҥткҽргечлҽрен, элемтҽ линиялҽрен һҽм 

электр тапшыргычларын эксплуатациялҽгҽндҽ, «хайваннар дҿньясы объектларының 

ҥлҥен булдырмау буенча талҽплҽрне» ҥтҽҥ һҽм Татарстан Республикасының 

Биологик ресурслар буенча Дҽҥлҽт комитеты белҽн юл тҿзҥнең проект 

документациясен килештерҥ зарур.  Автомобиль юлын тҿзегҽндҽ, проектлауның 

алдагы стадиялҽрендҽ, кыргый хайваннарны тоткарлыксыз ҥтҥ ҿчен, автомобиль 

юлына аркылы чыгу юлларын булдыру талҽп ителҽ. 

Хайваннар дҿньясы объектларының һҽлак булуын булдырмау ҿчен, тыела: 

 хайваннар дҿньясы объектлары һҽм аларның яшҽҥ тирҽлеге ҿчен куркыныч 

булган материалларны, чималны һҽм җитештерҥ калдыкларын яндыру, агулы 

химикатларны, ашламаларны, химик реагентларны, ягулык-майлау 

материалларын саклау һҽм куллану, хайваннар дҿньясы объектларының 

авыруларын һҽм ҥлҥен булдырмауны, аларның яшҽҥ тирҽлеге начараюны 

гарантияли торган чараларсыз, аларны тормышка ашыру; 

 хайваннарның массакҥлҽм миграциясе юлларында махсус узышлары 

булмаган коймалар һҽм корылмалар урнаштыру; 

 елгаларда яки ермакларда сулыклар урнаштыру яки тоту коралларын 

урнаштыру, аларның зурлыгы су кушылдыгының ҿчтҽн ике ҿлешеннҽн артып 

китҽ; 
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 хайваннар ҥрчҥ чорында торбаҥткҽргечлҽр буйлап элемтҽ линиялҽре һҽм 

электр ҥткҽргечлҽр аша агач-куак ҥсемлеклҽре ҥсҥеннҽн арындыру. 

Хайваннар дҿньясы объектларының ҥлҥенҽ китерерлек җитештерҥ объектлары 

санитар-саклау зоналары һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычратмый торган чистарту 

корылмаларына ия булырга тиеш. 

Татарстан республикасының хайваннар дҿньясы объектларын саклау һҽм 

файдалану Идарҽсе хҽбҽр итҽ: 2014 елның 1 августыннан алып 2015 елның 31 

июленҽ кадҽрге ау чорында аучылык байлыкларының санын (лимитлар һҽм 

квоталар) киметҥ буенча ҽсбаплар ҽзерлҽнҽ. 

Ҥсемлеклҽрне саклауның химик препаратларын һҽм башка препаратларны 

куллану агротехник, биологик һҽм башка чараларны гамҽлгҽ ашыру белҽн ярашырга 

тиеш. 

6.9. 4.9. Халыкның медик-экологик иминлеген тҽэмин итү 

Ҽйлҽнҽ-тирҽлекне саклау буенча чаралар территориянең һҽм халыкның, шул 

исҽптҽн халыкның санитар-эпидемиологик торышын яхшыртуга юнҽлдерелгҽн: 

 объектларның санитар-яклау зоналарын оештыру һҽм яшеллҽндерҥ,  

 хуҗалык-эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итҥ максатларында кулланыла торган 

суның сыйфатына контроль; 

 ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит торышына экологик мониторинг системасын оештыру; 

 авыл җирлеге торак пунктлары территориялҽренең ҿске агымын оештыру һҽм 

чистарту; 

 тҽкъдим ителҽ торган тавыш - һҽм вибросаклау чаралары комплексы, аларны 

яклау буенча чаралар; 

 территорияне планлы-даими санитар чистарту; 

 табигый-экологик каркас оештыру.  
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8. 1НЧЕ КУШЫМТА 
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Каратун авыл җирлегендҽ 

Объектларның исеме Чараның тҿре 

Тҿзелеш чираты 
Ис

кҽрмҽ 
Чират 

исҽплҽҥ 

вакыты 

Биотермик чокырның санитар-яклау 

зонасын (бетерҥ) киметҥ буенча 

чаралар ҥткҽрҥ 

инженер-техник 

чара 
+ 

  

Исемсез инешнең 

су саклау зонасында 

урнашкан Морзалар 

авылы зиратының бер 

ҿлешен ябу 

оештыру чарасы + 

  

Морзалар авылы зиратларының 

санитар-яклау зонасында урнашкан 

торак тҿзелешен ҥзгҽртҥ Каратун т/ю 

ст. поселогы 

оештыру чарасы + + 

Физик яктан 

тузган 

"Тҽмле икмҽк" ҖЧҖ пекарнясы һҽм 

торак тҿзелеше чиклҽренҽ кадҽр 

санитар-яклау зонасын киметҥ 

максатыннан тегҥ цехын 

оптимальлҽштерҥ» 

инженер-техник 

чара 
+ 

  

"Апас МСО" ТАПС "ЯАҖ һҽм" 

Втормет-Индустрия» ҖЧҖ пилорамасын 
торак тҿзелеше чиклҽренҽ һҽм 

«Каратун ХПП " ҖЧҖ Икмҽк кабул 

итҥ предприятиесе чиклҽренҽ кадҽр 

киметҥ максатларында 

оптимальлҽштерҥ» 

инженер-техник 

чара 
+ 

  

«Каратун АКП» ҖЧҖне торак тҿзелеше 

һҽм азык-тҿлек сҽнҽгатенҽ караган 

объектлар чиклҽренҽ кадҽр санитар-яклау 

зонасын киметҥ максатларында 

оптимальлҽштерҥ 

инженер-техник 

чара 
+ 

  

Тимерчелек цехын 

оптимальлҽштерҥ, 
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чигенҽ кадҽр санитар-яклау зонасын 

киметҥ максатыннан, йҿз һҽм 

кошчылык фермалары  

инженер-техник 

чара 
+ 

  

Сҽнҽгатьне ҥстерҥ 

ҿчен резерв 

мҽйданчыкларын 

оештыру, санитар-саклау 

зоналарын исҽпкҽ алып, 4 

һҽм 5 класс 

куркынычлылык 

классыннан да югары 

тҥгел, нормалаштырыла 

торган объектларга кадҽр 

100 һҽм 50 м кҥлҽмендҽ 

резерв мҽйданчыкларын 

оештыру чарасы + 
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оештыру 

Коммуналь-склад 

объектларын урнаштыру 

ҿчен резерв 

мҽйданчыкларын 

оештыру 5 класслы 

куркынычлылык 

дҽрҽҗҽсе 100 һҽм 50 м 

кҥлҽмендҽ; 

оештыру чарасы + 
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КЕРЕШ 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Каратун авыл 

җирлегенең генераль планы «Татинвестгражданпроект» ДУП тарафыннан 

проектлау биреме нигезендҽ эшлҽнгҽн. 

Генераль план проектын эшлҽҥгҽ заказ бирҥче-«ТР Баш инвестицион-

тҿзелеш идарҽсе»ДКУ. 

Апас муниципаль районы Каратун авыл җирлегенең генераль планы – 

территориаль планлаштыру документы, ул шҽһҽр тҿзелеше стратегиясен, 

яшҽеш мохитен формалаштыру шартларын, җирлек территориялҽренең ҥсеш 

юнҽлешлҽрен һҽм чиклҽрен, җирлек составындагы торак пунктларның 

чиклҽрен билгелҽҥ һҽм ҥзгҽртҥ, территориялҽрне функциональ зоналаштыру, 

инженерлык, транспорт һҽм социаль инфраструктураларны ҥстерҥ, тарихи-

мҽдҽни мирас объектларын һҽм аеруча саклана торган табигать 

территориялҽрен саклауга карата шҽһҽр тҿзелеше талҽплҽрен, экологик һҽм 

санитар иминлекне билгели. 

Генераль план аны гамҽлгҽ ашыруның килҽсе вакытлы срокларына 

эшлҽнгҽн: 

Генераль планны тормышка ашыру буенча беренчел чаралар 

билгелҽнгҽн беренче чират – 2025 елга кадҽр. 

Генераль планның барлык тҿп проект карарлары планлаштырылган 

исҽп-хисап вакыты-2040 елга кадҽр. 

Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 23 статьясы 

нигезендҽ Каратун авыл җирлегенең генераль планы проекты ҥз эченҽ ала: 

1 ҿлеш (расланган) текст һҽм график материаллар составында: 

Текст материаллары-территориаль планлаштыру турында Нигезлҽмҽ, 

аңа территориаль планлаштыру максатлары һҽм бурычлары, территориаль 

планлаштыру буенча чаралар исемлеге һҽм генераль планны гамҽлгҽ ашыру 

этаплары буенча аларны ҥтҽҥ эзлеклелеге керҽ. 

График материалларда территориаль планлаштыру картасы бар. 

2 ҿлеш территориаль планлаштыру тҽкъдимнҽрен нигезлҽҥ һҽм 

аңлату максатларында, авыл җирлегенең генераль планын раслау процессын 

килештерҥ һҽм тҽэмин итҥ ҿчен, текст һҽм график материаллардан торган 

проектны нигезлҽҥ буенча материаллар. 

Текст материаллары җирлек территориясе торышын, аның 

комплекслы ҥсеше проблемаларын һҽм юнҽлешлҽрен анализлауны, 

территориаль һҽм пространство-планлаштыру ҥсешен нигезлҽҥне, 

территориаль планлаштыру буенча чаралар исемлеген, аларны тормышка 

ашыру этапларын, табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

килеп чыгу куркынычы булган тҿп факторлар исемлеген ҥз эченҽ ала. 

График материалларда генераль план нигезлҽмҽлҽрен нигезлҽҥ 

схемалары бар.  

Апас муниципаль районы Каратун авыл җирлегенең генераль планын 

эшлҽгҽндҽ тҥбҽндҽге материаллар файдаланылды: 

– Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 21 

февралендҽге 134 номерлы Карары (Министрлар Кабинетының 2017 елның 
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15 августындагы 577 номерлы карары редакциясендҽ) белҽн расланган 

Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру схемасы); 

– Апас муниципаль район Советының 2014 елның 7 ноябрендҽ кабул 

ителгҽн 227 номерлы карары белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 

– Апас муниципаль районы һҽм аның составына керҥче Каратун авыл 

җирлеге администрациясе тарафыннан бирелгҽн рҽсми мҽгълҥматлар. 



9. АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ КАРАТУН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

ТУРЫНДА ГОМУМИ МҼГЪЛҤМАТЛАР 

Каратун авыл җирлеге чиге «Апас муниципаль районы «муниципаль 

берҽмлегенең һҽм аның составындагы муниципаль берҽмлеклҽрнең 

территориялҽре чиклҽрен билгелҽҥ һҽм аларның статусы турында» 2005 

елның 31 гыйнварындагы 15-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы 

нигезендҽ кабул ителде (2014 елның 30 декабрендҽге ҥзгҽрешлҽр һҽм 

ҿстҽмҽлҽр белҽн). 

Хҽзерге вакытта Каратун авыл җирлеге территориясендҽ дҥрт торак 

пункт урнашкан: Каратун тимер юл станциясе поселогы (авыл җирлегенең 

административ ҥзҽге), Каратун ашлык кабул итҥ пункты бистҽсе, Свияжский 

бистҽсе һҽм Морзалар авыллары. 

Каратун авыл җирлеге Татарстан Республикасының кҿньяк-кҿнбатыш 

ҿлешендҽ, Апас муниципаль районының кҿнбатыш ҿлешендҽ урнашкан һҽм 

Биеш, Болын-Балыкчы, Урта Балтай һҽм Шҽмбалыкчы авыл җирлеклҽре 

белҽн чиктҽш. 

Авыл җирлегенең гомуми мҽйданы 1438,23 га тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн 

торак пунктларның мҽйданы 441,82 га, шулардан: Каратун тимер юл 

станциясе поселогы-120,05 га, Каратун ашлык кабул итҥ пункты-127,46 га, 

Свияжский бистҽсе-102,16 га, Морзалар авылы-92,15 га. 

Каратун авыл җирлегендҽ тҥбҽндҽге иҗтимагый объектлар бар: 

балалар мҽктҽпкҽчҽ учреждениелҽре, гомуми белем бирҥ мҽктҽбе, дҥрт 

фельдшер-акушерлык пункты, ике авыл мҽдҽният йорты, почта элемтҽсе 

бҥлеге, стационар участок полиция пункты, банк бҥлекчҽсе һҽм сҽҥдҽ 

объектлары. 

Апас муниципаль районы Идел алды икътисадый зонасы составына 

керҽ. Идел алды икътисадый зонасы икътисадында тҿп чагыштырма 

авырлыкны авыл хуҗалыгы җитештерҥе, эшкҽртҥ производстволары, 

тҿзелеш алып тора. Бу икътисадый зонаның стратегик ҥсешенең ҿстенлекле 

юнҽлешлҽре-разведкаланган сергель запасларын эшкҽртҥ, хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҿлкҽсен ҥстерҥ (санатор-курорт, аграр туризм һ.б.), агач эшкҽртҥ һҽм агачтан 

эшлҽнмҽлҽр ясау, тҿзелеш материаллары җитештерҥ, логистика, авыл 

хуҗалыгын интенсификациялҽҥ һҽм авыл хуҗалыгы продукциясен эшкҽртҥ. 

Апас муниципаль районының икътисадый-географик хҽле районның 

алга таба да югары ҥсеш алган авыл хуҗалыгы, җитештерҥ-эшлекле, 

инфраструктура, рекреацион регионы буларак формалашуы ҿчен уңайлы, бу 

тулаем Татарстан Республикасының интенсив ҥсешенҽ ярдҽм итҽчҽк. 

Каратун авыл җирлегенең Татарстан Республикасының башка 

җирлеклҽре һҽм районнары белҽн транспорт элемтҽсе хҽзерге вакытта 

региональ автомобиль юллары һҽм тимер юл транспорты аша гамҽлгҽ 

ашырыла. Җирлек территориясе буенча тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге «Олан – 

Каратун», «Свияжск – Кормаш», «Казан – Ульяновск», Апас - «Олан – 

Каратун», «Буа – Каратун», «Олан-Каратун» - Мурза - Ябалак», шулай ук 

Горький тимер юлының «Карамалы Тау - Чынлы»участогы уза. 
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Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Каратун авыл 

җирлегенең генераль планы буенча федераль, региональ һҽм җирле 

ҽһҽмияттҽге чаралар исемлеге 

Каратун авыл җирлегенең ҥсеш юнҽлешлҽрен билгелҽгҽндҽ Татарстан 

Республикасының, Апас муниципаль районының, Каратун авыл җирлегенең 

социаль-икътисади ҥсеш стратегиялҽре, региональ һҽм федераль тармак 

программалары исҽпкҽ алынды. 

2015 елның 17 июнендҽге 40-ТРЗ 

 номерлы Татарстан Республикасы законы белҽн «2030 елга кадҽр Татарстан 

Республикасын социаль-икътисадый ҥстерҥ стратегиясе»расланды. 

Расланган стратегия кысаларында Апас муниципаль районы, аерым 

алганда Каратун авыл җирлеге Казан икътисадый зонасында калдыклар 

белҽн эш итҥ системасын оештыру проектын тормышка ашыру территориясе 

булып тора. 

 

9.1. Фаразланган халык саны  

Демографик сҽясҽтне, шул исҽптҽн халык саны фаразын, республика 

муниципаль районнарына һҽм республика ҽһҽмиятендҽге шҽһҽрлҽргҽ карата 

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы билгели.  

Районда халык саны ҥзгҽрҥ тенденциясе 2030 елга кадҽр Татарстан 

Республикасының Социаль-икътисадый ҥсеше стратегиясендҽ һҽм Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районының 2016-2021 елларга һҽм 2030 елга 

кадҽрге план чорына социаль-икътисадый ҥсеш стратегиясендҽ кҥрсҽтелгҽн. 

Каратун авыл җирлегендҽ халык санының гомуми фаразы, ҽлеге 

стратегиялҽрне исҽпкҽ алып, 2017 ел башына халык саны, тҿп яшь 

тҿркемнҽре, балалар һҽм яшҥсмерлҽр саны, шулай ук туган, вафат булган, 

килгҽн һҽм киткҽн кешелҽр саны турында мҽгълҥматлар нигезендҽ ҥтҽлгҽн. 

Фараз нигезендҽ Каратун авыл җирлегендҽ генераль планны тормышка 

ашыруның беренче чиратта 2794 кеше, Генераль планны тормышка 

ашыруның исҽп – хисап чорына (2040 ел) 3031 кеше тҽшкил итҽчҽк. 

Халыкның гомуми саны, шулай ук балалар яшендҽге халык саны 

фаразлары 2.1.1 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 



Таблица 2.1.1 

Каратун авыл җирлегенең даими халык саны фаразы, кеше 

Территориянең 

исеме 

Халык саны (кеше) 

2017 2025 2040 

Барлыг

ы 

шул исҽптҽн: 

Барлыг

ы 

шул исҽптҽн: 

Барлыг

ы 

шул исҽптҽн: 

1 

яшьк

ҽ 

кадҽр 

1-6 

яшь 

7-15 

яшь 

16-17 

яшь 

1 

яшьк

ҽ 

кадҽр 

1-6 

яшь 

7-15 

яшь 

16-

17 

яшь 

1 

яшьк

ҽ 

кадҽр 

1-6 

яшь 

7-15 

яшь 

16-

17 

яшь 

Каратун авыл 

җирлеге 
2710 29 150 192 32 2794 54 190 284 61 3031 29 207 307 94 

Каратун тимер юл 

станциясе 

бистэсендҽ 

1158 12 69 66 14 1153 22 74 136 21 1153 8 72 118 42 

Каратун ашлык 

кабул итҥ пункты 

бистҽсе 

433 6 19 29 6 437 9 31 22 10 437 4 19 37 11 

Морзалар авылы 540 8 28 45 6 620 12 45 63 15 800 10 70 79 21 

Свияжский 

бистҽсе 
579 3 34 52 6 584 11 40 63 15 641 7 46 73 20 



9.2. Сҽнҽгать җитештерҥен ҥстерҥ буенча чаралар 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 

белҽн тҥбҽндҽге чаралар каралган: 

– җитештерҥне 

оптимальлҽштерҥ, мондый объектларның санитар-

яклау зонасын киметҥ максатыннан: » Тегҥ цехы«, «Апас МСОсы» пилорама, 

Кузня (металл келҽме), «Втормет-Индустрия» ҖЧҖ, металл ватыкларын 

кабул итҥ пункты, «Апасагрохимсервис» ААҖ, ашлама склады 80 т, 

«Техцентр» ҖЧҖ, тҿзелеш техникасын саклау һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ базасы, 

«Апас авыл хуҗалыгы предприятиесе» ҖЧҖ, " стоянка с/х машина. 

– санитар нормаларны һҽм кагыйдҽлҽрне ҥтҽп, сҽнҽгать җитештерҥен 

ҥстерҥ ҿчен шартлар тудыру максатыннан оештыру чарасы; 

– "ВАМИН" ХК ЯАҖ сҿт комбинаты территориясен 

рекультивациялҽҥ»; 

– Каратун ст. т/д. җитештерҥ базасы территориясен («Волгодорстрой 

" ҖЧҖ) рекультивациялҽҥ; 

– Каратун ХПП поселогында урнашкан «Буа шикҽр заводы» ААҖнең 

җитештерҥ-склад базасы территориясен рекультивациялҽҥ; 

– Каратун ст. т/п. җитештерҥ-склад базасы территориясен 

рекультивациялҽҥ; 

– Каратун ХПП поселогында җитештерҥ-склад базасы территориясен 

рекультивациялҽҥ; 

– Каратун ст. т/п. торак-склад объекты территориясен 

рекультивациялҽҥ; 

– Каратун ст. т. п. тҿзелеш цехы территориясен рекультивациялҽҥ; 

– Свияжск бистҽсендҽ җитештерҥ базасы территориясен 

рекультивациялҽҥ; 

– җитештерҥ базасы территориясен рекультивациялҽҥ (ИП 

Гарифуллина Г. Н.). 

Сҽнҽгать җитештерҥен ҥстерҥ буенча чаралар 3.2.1 таблицасында 

кҥрсҽтелгҽн. 

 

9.3. Агросҽнҽгать комплексын ҥстерҥ чаралары 

Каратун авыл җирлегенең агросҽнҽгать комплексын ҥстерҥ 

максатларында Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру 

схемасы белҽн тҥбҽндҽге чаралар каралган:: 

– Свияжск бистҽсендҽ кошчылык фермасын (3000 данҽ ҥрдҽк) 

җитештерҥне оптимальлҽштерҥ, санитар-яклау зонасын торак тҿзелеше 

чигенҽ кадҽр кыскарту максаты белҽн; 

– Каратун ХПП поселогында гамҽлдҽге дуңгыз фермасын 

рекультивациялҽҥ. 

Каратун авыл җирлегенең агросҽнҽгать комплексын ҥстерҥ буенча 

чаралар 2.3.1 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 

 

                                           


бъекта объектны оптимизациялҽҥ-ул архитектура-планлаштыру, инженер-техник һҽм 

оештыру-административ чаралар комплексын ҥткҽрҥ. 
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Таблица 2.2.1 

Каратун авыл җирлегендҽ сҽнҽгать җитештерүен үстерү буенча чаралар 

№ 

т/б 
Торак пункт Объектның атамасы Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽлдҽ

ге 

Кушымт

а 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

Тегҥ цехы 
Оптимальлҽштер

ҥ 
га 0,05  +  Апас МР СТП 

2 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

«Апас МСО» ТАПС 

"пилорама" ЯАҖ 

Оптимальлҽштер

ҥ 
га 0,73  +  Апас МР СТП 

3 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

Тимерчелек 
Оптимальлҽштер

ҥ 
га 0,09  +  Апас МР СТП 

4 

Каратун ашлык 

кабул итҥ 

пункты бистҽсе 

"Втормет-Индустрия» 

ҖЧҖ металл 

ватыкларын кабул итҥ 

пункты 

Оптимальлҽштер

ҥ 
га 0,54  +  Апас МР СТП 

5 

Каратун ашлык 

кабул итҥ 

пункты бистҽсе 

"Апасагрохимсервис" 

ААҖ минераль 

ашламалар склады 80 

т 

Оптимальлҽштер

ҥ 
га 2,01  +  Апас МР СТП 

6 

Каратун ашлык 

кабул итҥ 

пункты бистҽсе 

"Техцентр" ҖЧҖ» 
Оптимальлҽштер

ҥ 
га 4,23  +  Апас МР СТП 
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№ 

т/б 
Торак пункт Объектның атамасы Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽлдҽ

ге 

Кушымт

а 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

7 
Свияжский 

бистҽсе 

"Апас авыл 

хуҗалыгы" ҖЧҖ» 

Оптимальлҽштер

ҥ 
га 3,28  +  Апас МР СТП 

8 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

Сҽнҽгать объектларын 

урнаштыру ҿчен 

перспектив 

мҽйданчык 5 класс 

куркынычтан да 

югары тҥгел 

Оештыру чарасы га  2,74 +  Апас МР СТП 

9 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

Сҽнҽгать объектларын 

урнаштыру ҿчен 

перспектив 

мҽйданчык 

куркынычлылык 

классыннан югарырак 

тҥгел 

Оештыру чарасы га  1,95 +  Апас МР СТП 

10 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

Сҽнҽгать объектларын 

урнаштыру ҿчен 

перспектив 

мҽйданчык 5 класс 

куркынычтан да 

югары тҥгел 

Оештыру чарасы га  3,89 +  Апас МР СТП 

11 

Каратун ашлык 

кабул итҥ 

пункты бистҽсе 

«ВАМИН " ХК ЯАҖ 

сҿт комбинаты» 
Рекультивация га 3,06  +  Апас МР СТП 
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№ 

т/б 
Торак пункт Объектның атамасы Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽлдҽ

ге 

Кушымт

а 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

12 

Каратун ашлык 

кабул итҥ 

пункты бистҽсе 

Буа шикҽр заводы " 

ААҖнең җитештерҥ-

склад базасы» 

Рекультивация га 1,85  +  Апас МР СТП 

13 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

Җитештерҥ-склад 

базасы 
Рекультивация га 0,1  +  Апас МР СТП 

14 

Каратун ашлык 

кабул итҥ 

пункты бистҽсе 

Җитештерҥ-склад 

базасы 
Рекультивация га 2,43  +  Апас МР СТП 

15 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

Коммуналь-склад 

объектлары 
Рекультивация га 0,44  +  Апас МР СТП 

16 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

Тҿзелеш цехы Рекультивация га 0,49  +  Апас МР СТП 

17 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

Җитештерҥ базасы 

(«Волгодорстрой " 

ҖЧҖ») 

Рекультивация га 1,59  +  Апас МР СТП 

18 
Свияжский 

бистҽсе 
Җитештерҥ базасы Рекультивация га 1,59  +  Апас МР СТП 

19 
Свияжский 

бистҽсе 

Җитештерҥ базасы 

(ИП Гарифуллина 

Г.Н.) 

Рекультивация га 0,62  +  Апас МР СТП 
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2.3.1 Таблица 

Каратун авыл җирлегендҽ агросҽнҽгать комплексын үстерү буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 
Торак пункт 

Объектның 

атамасы 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽлдҽ

ге 

Кушымт

а 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 
Свияжский 

бистҽсе 
Кошчылык Оптимальлҽштерҥ 

корылм

а 
1 - + - Апас МР СТП 

2 

Каратун ашлык 

кабул итҥ 

пункты бистҽсе 

Дуңгыз 

фермасы 
Рекультивация га 1,68 - + - Апас МР СТП 
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9.4. Урман комплексын ҥстерҥ буенча чаралар 

Каратун авыл җирлегенең генераль планы, Апас муниципаль 

районының территориаль планлаштыру схемасы һҽм башка программалар 

һҽм документлар белҽн Урман һҽм урман сҽнҽгате комплексын ҥстерҥ 

чаралары исҽп-хисап чорына кадҽрге чорда каралмый. 

 

9.5. Торак инфраструктурасын ҥстерҥ буенча чаралар 

Торак зоналарны оештыру, гамҽлдҽге торак фондын реконструкциялҽҥ 

һҽм яңа торак тҿзелеше мҽйданчыкларын урнаштыру буенча тҽкъдимнҽр 

эшлҽҥ-генераль планның ҿстенлекле бурычларының берсе. Проект 

тҽкъдимнҽре шҽһҽр тҿзелеше анализы нҽтиҗҽлҽренҽ таяна: торак фондының 

техник торышы һҽм тҿзелеш характеристикалары, торак тҿзелеше 

динамикасы һҽм структурасы, территориянең экологик торышы. 

Татарстан Республикасының территориаль планлаштыруның расланган 

схемасы нигезендҽ, 2025 елга Апас муниципаль районы халкын торак белҽн 

тҽэмин итҥ 1 кешегҽ 33,7 кв.м, 2040 елга – 1 кешегҽ 34,3 кв. м тҽшкил итҽчҽк. 

Фараз буенча Каратун авыл җирлегендҽ 2025 елга 2794 кеше, 2040 елга 

3031 кеше яшҽячҽк. 

Моннан чыгып, 2025 елга торак тҿзелеше кҥлҽме 19,11 мең кв. м 

тҽшкил итҽчҽк, 2026 елдан 2040 елга кадҽр – 9,81 мең кв. м. 

Торак тҿзелешенең кҥрсҽтелгҽн кҥлҽмнҽрен урнаштыру ҿчен кирҽкле 

территориялҽрне исҽплҽҥ максатларында торак йортның уртача кҥлҽме 150 

кв. м, торак тҿзелешенҽ бер җир участогының уртача кҥлҽме-10 га. 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ кирҽкле торак тҿзелеше иске 

торак йортларны сҥтҥ, шулай ук Каратун, Каратун ХПП п., Морзалар авылы 

һҽм Свияжский бистҽсе торак пунктлары эчендҽге буш территориялҽрдҽ 

йортлар тҿзҥ хисабына башкарылачак. 
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2.5.1 нче Таблица 

Каратун авыл җирлегендҽ торак инфраструктурасын үстерү буенча чаралар 

№ 

т/б 
Торак пункт Объектның атамасы Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽлдҽг

е 
Ҿстҽмҽ 

I чират 

(2025 елга 

кадҽр)) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026 -2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР(ҖИРЛЕКТҼ) 

1 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистҽсе 

яңа территориялҽрдҽ 

торак фонды 
яңа тҿзелеш 

га - 20,41 
+ - 

Каратун авыл 

җирлегенең генераль 

планы 
мең кв. м. - 8,33 

2 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистҽсе 

яңа территориялҽрдҽ 

торак фонды 
яңа тҿзелеш 

га - 1,70 

- + 

Каратун авыл 

җирлегенең генераль 

планы 
мең кв. м. - 0,69 

3 

Каратун ашлык 

кабул итҥ пункты 

бистҽсе 

яңа территориялҽрдҽ 

торак фонды 
яңа тҿзелеш 

га - 6,59 
+ - 

Каратун авыл 

җирлегенең генераль 

планы 
мең кв. м. - 2,69 

4 Морзалар авылы 
яңа территориялҽрдҽ 

торак фонды 
яңа тҿзелеш 

га - 7,07 

+ - 

Каратун авыл 

җирлегенең генераль 

планы 
мең кв. м. - 2,88 

5 Морзалар авылы 
яңа территориялҽрдҽ 

торак фонды 
яңа тҿзелеш 

га - 16,04 
- + 

Каратун авыл 

җирлегенең генераль 

планы 
мең кв. м. - 6,55 

6 
Свияжский 

бистҽсе 

яңа территориялҽрдҽ 

торак фонды 
яңа тҿзелеш 

га - 12,77 

+ - 

Каратун авыл 

җирлегенең генераль 

планы 
мең кв. м. - 5,21 
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9.6. Халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ системасын ҥстерҥ буенча чаралар 

 

9.6.1 Социаль һәм мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәтү объектлары 
системасын үстерү 

Каратун авыл җирлеге Генераль планының тҿп максатларыннан берсе-

халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ учреждениелҽренҽ ихтыяҗны канҽгатьлҽндерҥ, 

фаразланган характеристикаларны һҽм социаль нормаларны исҽпкҽ алып, 

шулай ук барлык халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларының Һҽркемгҽ уңайлы 

булуын тҽэмин итҥ. 

Каратун авыл җирлегендҽ хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларын урнаштыру 

буенча чаралар Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру 

схемасы, Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Каратун авыл 

җирлегенең 2030 елга кадҽр социаль-икътисадый ҥсеше стратегиясе 

чараларын исҽпкҽ алып билгелҽнгҽн. 

Каратун авыл җирлегендҽ социаль һҽм мҽдҽни-кҿнкҥреш хезмҽте 

кҥрсҽтҥ объектлары системасын ҥстерҥ буенча чаралар 2.6.1 таблицасында 

тҽкъдим ителде. 
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2.6.1 Таблица 

Каратун авыл җирлегендҽ социаль һҽм мҽдҽни-көнкүреш хезмҽте күрсҽтү объектлары системасын үстерү буенча 

чаралар исемлеге 

№ 

т/б 

Торак 

пункт 
Объектның атамасы Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽл

дҽге 

Кушы

мта 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү оешмалары 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

Балалар бакчасы Яңа тҿзелеш урыннар  50 +  
Апас муниципаль 

районы СТП 

Балаларга өстҽмҽ белем бирү оешмалары 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

Мҽктҽп каршындагы 

балалар иҗаты 

тҥгҽрҽклҽре 

Оештыру чарасы урыннар 198 
216 +  Апас муниципаль 

районы СТП 
67  + 

Гомуми белем бирү оешмалары 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

Каратун урта мҽктҽбе» 

Янкорманы( 

реконструкциялҽҥ 

һҽм тҿзҥ) 

урыннар 184 291 +  
Апас муниципаль 

районы СТП 

Медицина оешмалары 

1 
Морзалар 

авылы 
Морзалар ФАПы» 

Сҥтҥ 
сменага 

бару 
15  +  

Апас муниципаль 

районы СТП 
Яңа тҿзелеш 

сменага 

бару 
 15 +  

Көнкүреш хезмҽте күрсҽтү предприятиелҽре 
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№ 

т/б 

Торак 

пункт 
Объектның атамасы Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽл

дҽге 

Кушы

мта 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

Проектлана торган 

иҗтимагый ҥзҽк 

составында кҿнкҥреш 

хезмҽте кҥрсҽтҥ 

предприятиелҽре 

Яңа тҿзелеш эш урыны  21 +  
Апас муниципаль 

районы СТП 

ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР(ҖИРЛЕКТҼ) 

Мҽдҽни-ял итү учреждениелҽре 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

Каратун китапханҽсе 

Оештыру чарасы 

(егҽрлекне 

арттыру) 

данҽ(мең) 18 6,2 +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

Спорт заллары 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

Проектлана торган 

иҗтимагый ҥзҽк 

составындагы спорт залы 

Яңа тҿзелеш кв.м.  1080 +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

Яссы спорт корылмалары 

1 
Свияжский 

бистҽсе 
Яссы корылмалар Яңа тҿзелеш кв.м.  1655 +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

2 
Морзалар 

авылы 
Яссы корылмалар Яңа тҿзелеш кв.м. 

 1092 +  
Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы  462 - + 

Сҽүдҽ предприятиелҽре 

1 
Морзалар 

авылы 
Сҽҥдҽ предприятиесе Яңа тҿзелеш кв.м.  115 +  

Каратун авыл 

җирлегенең 
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№ 

т/б 

Торак 

пункт 
Объектның атамасы Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽл

дҽге 

Кушы

мта 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

 53  + генераль планы 

2 
Свияжский 

бистҽсе 
Сҽҥдҽ предприятиесе Яңа тҿзелеш кв.м.  65 +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

Җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

Проектлана торган 

иҗтимагый ҥзҽк 

составында җҽмҽгать 

туклануы 

предприятиелҽре 

Яңа тҿзелеш 
утырту 

урыны 
 31 +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

Элемтҽ бүлеге 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

«Каратун » почта 

бҥлекчҽсе 

Сҥтҥ корылма 1  +  Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы Яңа тҿзелеш корылма  1 +  

Җҽмҽгать бҽдрҽфлҽре 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистҽсе 

Проектлана торган 

иҗтимагый ҥзҽк 

составында җҽмҽгать 

җыештырулары 

Яңа тҿзелеш ҽсбап  3 +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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9.6.2 Коммуналь хезмәт күрсәтү объектлары (зиратлар) системасын 
үстерү) 

Гамҽлдҽге зиратларның буш территориялҽре халыкның традицион 

каберлеклҽрне кҥмҥгҽ булган ихтыяҗын тулысынча тҽэмин итҽчҽк.  

Бҥгенге кҿндҽ кайбер зиратларның территориялҽре авыл хуҗалыгы 

билгелҽнешендҽге җир кишҽрлеклҽрендҽ яки категориялҽре билгелҽнмҽгҽн 

участокларда урнашканлыктан, генераль план нигезендҽ, җир кишҽрлеклҽрен 

сҽнҽгать җирлҽре һҽм башка махсус билгелҽнештҽге җирлҽр категориясенҽ 

кҥчерҥ кҥздҽ тотыла. «Ритуаль эшчҽнлек». 

Морза авылы зиратларының бер ҿлеше ҿске су объектының су саклау 

зонасында урнашкан, бу исҽ ҽлеге территориялҽрдҽ килҽчҽктҽ кҥмелҥ 

мҿмкинлеге булмау турында сҿйли. Морзалар авылында гомуми мҽйданы 

0,14 га булган зиратларны ябу кҥздҽ тотыла. Шул ук вакытта зиратларның 

ябыла торган ҿлешлҽренең тулысынча тутырылмаган территориялҽре 

турында мҽгълҥмат юк. (кара табл. 2.6.2). 
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2.6.2 Таблица 

Зиратлар билҽгҽн һҽм күчерү өчен тҽкъдим ителҽ торган җир кишҽрлеклҽре исемлеге 

Җир 

кишҽрлегене

ң кадастр 

номеры 

Җир 

категорияс

е 

Рҿхсҽт ителгҽн куллану Җир 

кишҽрлегене

ң кадастры 

буенча 

мҽйданы, га 

Тҿзелҽ торган 

җир 

кишҽрлегене

ң мҽйданы, га 

Планлаштырылга

н категория 

Планлаштырылга

н рҿхсҽт ителгҽн 

куллану* 

классификато

р буенча 

документ 

буенча 

Каратун тимер юл станциясе бистэсендҽ 

16: 08: 

150103:473 

Торак пункт 

җирлҽре 

торак пунктлар 

ҿчен хас булган 

башка тҿр 

куллану ҿчен 

зиратларн

ы 

урнаштыру 

0,43 0,43 

Сҽнҽгать җирлҽре 

һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

12.1 ритуаль 

эшчҽнлек 

Каратун ашлык кабул итҥ пункты бистҽсе 

16: 08: 

150107:48 

Торак пункт 

җирлҽре 

торак пунктлар 

ҿчен хас булган 

башка тҿр 

куллану ҿчен 

зират 1,05 1,05 

Сҽнҽгать җирлҽре 

һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

12.1 ритуаль 

эшчҽнлек 

Морзалар авылы 

16: 08: 

150201:273 

Торак пункт 

җирлҽре 

торак пунктлар 

ҿчен хас булган 

башка тҿр 

куллану ҿчен 

зиратлар 

ҿчен 
1,83 1,83 

Сҽнҽгать җирлҽре 

һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

12.1 ритуаль 

эшчҽнлек 

16: 08: 

150202:284 

Торак пункт 

җирлҽре 

торак пунктлар 

ҿчен хас булган 

башка тҿр 

куллану ҿчен 

зиратлар 

ҿчен 
0,97 0,97 

Сҽнҽгать җирлҽре 

һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

12.1 ритуаль 

эшчҽнлек 

Барлыгы     4,28   
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2.6.3 нче Таблица 

Каратун авыл җирлегендҽ коммуналь хезмҽт күрсҽтү объектларын (зиратларны) үстерү буенча чаралар 

исемлеге 

№ 

т/б 
Торак пункт 

Объектның 

атамасы 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽм

леге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽл

дҽге 

Кушы

мта 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР(ҖИРЛЕКТҼ) 

1 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

Зират 

16:08:150103:473 җир 

кишҽрлеген " торак пунктлар 

җирлҽре «категориясеннҽн» 

сҽнҽгать җирлҽре һҽм башка 

махсус билгелҽнештҽге җирлҽр 

«категориясенҽ кҥчерҥ» 

га 0,43  +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

2 

Каратун ашлык 

кабул итҥ 

пункты бистҽсе 

Зират 

16:08:150107:48 җир кишҽрлеген 

"торак пунктлар җирлҽре 

"категориясеннҽн" сҽнҽгать 

җирлҽре һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге җирлҽр " 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га 1,05  +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

3 
Морзалар 

авылы 

Зират (торак 

пунктның ҥзҽк 

ҿлешендҽ) 

16:08:150202:284 җир 

кишҽрлеген " торак пунктлар 

җирлҽре «категориясеннҽн» 

сҽнҽгать җирлҽре һҽм башка 

махсус билгелҽнештҽге җирлҽр 

«категориясенҽ кҥчерҥ» 

га 0,97  +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 
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№ 

т/б 
Торак пункт 

Объектның 

атамасы 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽм

леге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽл

дҽге 

Кушы

мта 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

4 
Морзалар 

авылы 

Зират (торак 

пунктның 

тҿньяк 

ҿлешендҽ) 

16: 08: 150201:273 җир 

кишҽрлеген «торак пунктлар 

җирлҽре» категориясеннҽн 

«сҽнҽгать җирлҽре һҽм башка 

махсус билгелҽнештҽге җирлҽр " 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га 1,83  +  
Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы Су саклау зонасында ҿске су 

объектларын урнаштыру белҽн 

бҽйле рҽвештҽ зират 

территориясенең бер ҿлешен ябу 

га 0,19  +  
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9.7. Рекреацион территориялҽрне ҥстерҥ. Җирле халыкның ял итҥ 

урыннарын оештыру 

Каратун авыл җирлеге, Апас муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемасы нигезендҽ, җирле ҽһҽмияттҽге туристик-рекреацион 

полифункциональ зонага керҽ, анда мҽдҽни-танып-белҥ, экскурсия, 

вакыйгалар, этнографик, спорт-сҽламҽтлҽндерҥ, рекреация туризмы һҽм 

кыска вакытлы ял гамҽлгҽ ашырыла һҽм ҥсеш перспективалары бар. 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 

чаралары белҽн «Апас ягы» мҽдҽни-танып-белҥ маршрутын оештыру, 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ узачак «Тау иле» мҽдҽни-ландшафт 

маршрутын оештыру каралган. 

Суда коену һҽм ял итҥ ҿчен уңайлы һҽм куркынычсыз шартлар тудыру, 

шулай ук Җирле һҽм сезонлы халыкның норматив ихтыяҗларын 

канҽгатьлҽндерҥ ҿчен Каратун авыл җирлегенең генераль планы һҽм Апас 

муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы белҽн 

җиһазландырылган пляжларда су объектларын рекреациялҽҥ һҽм 

рекреациялҽҥ зоналарын эшлҽҥ һҽм оештыру буенча чаралар ҥткҽрҥ тҽкъдим 

ителҽ.: 

– гамҽлдҽге коену ҿчен файдаланыла торган рекреация зоналарын  

инвентаризация ҥткҽрҥ  һҽмачыклау, 

– Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы территориясендҽ урнашкан су объектларында кешелҽр 

тормышын саклау кагыйдҽлҽрен раслау турында» 2009 ел, 23 апрель, 256 

нчы карары, «табигатьне саклау. Гидросфера. Су объектларын рекреациялҽҥ 

зоналарына гигиеник талҽплҽр». 

Каратун авыл җирлегенең генераль планында рекреацион 

территориялҽрне ҥстерҥ шулай ук җирле халыкның ял итҥ зоналары буларак 

яшел ҥсентелҽр системасын оештыру чараларын кҥздҽ тота.  

Яшел ҥсентелҽр системасын оештыру буенча, кешелҽр ялы ҿчен 

уңайлы шартлар тудыру, авыл торак пунктының йҿзен яхшырту ҿчен кирҽкле 

чаралар комплексы ике тҿп этапны кҥздҽ тота: гомуми кулланылыштагы 

яшеллҽндерҥне оештыру һҽм чиклҽнгҽн кулланыштагы яшеллҽндерҥне 

оештыру. 

Гомуми файдаланудагы яшел ҥсентелҽрне оештыру буенча чаралар-

административ һҽм иҗтимагый биналар янында скверлар булдыру, кҿндҽлек 

хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзҽклҽре булдыру, тҿп урамда бульвар урнаштыру, 

урамнарны яшеллҽндерҥ, чҽчҽк тҥтҽллҽре һҽм газоннар урнаштыру. 

Чиклҽнгҽн кулланылышта булган яшел ҥсентелҽрне оештыру буенча 

чаралар-мҽгариф һҽм тҽрбия объектлары территориялҽрен һҽм башка 

социаль һҽм мҽдҽни-кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ объектлары территориялҽрен 

яшеллҽндерҥ (ҥсентелҽр урнаштыру, җилҽк-җимеш һҽм декоратив агачлар, 

куаклар утырту, чҽчҽклҽр урнаштыру). 

Каратун авыл җирлегенең туристик-рекреацион системасын ҥстерҥ 

буенча чаралар 2.7.1 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 
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2.7.1 нче Таблица 

Каратун авыл җирлегендҽ рекреацион территориялҽрне үстерү буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 

Торак пункт, 

урнашу урыны 

Объектның 

атамасы 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽл

дҽге 

Кушы

мта 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР  

1 Каратун авыл 

җирлеге 

«Апас ягы » мҽдҽни-

танып-белҥ 

маршруты 

Маршрутны 

оештыру 
   + + Апас МР СТП 

2 Каратун авыл 

җирлеге 

«Тау иле» мҽдҽни-

ландшафт маршруты 

Маршрутны 

оештыру 
   + + Апас МР СТП 

ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР(ҖИРЛЕКТҼ) 

1 Каратун авыл 

җирлеге 

Гомуми 

кулланылыштагы 

яшеллҽндерҥ 

Оештыру чарасы    +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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9.8. Каратун авыл җирлегенең транспорт-коммуникацион 

инфраструктурасын ҥстерҥ буенча чаралар 

Апас муниципаль районы Каратун авыл җирлегенең генераль планы 

составында «Каратун авыл җирлегенең транспорт-коммуникацион 

инфраструктурасын ҥстерҥ» бҥлегенең тҿп максаты-халыкның ихтыяҗлары 

нигезендҽ, авыл җирлеге икътисадының нҽтиҗҽлелеген һҽм 

конкурентлылыгын арттыру, талҽп ителҽ торган техник халҽтне, 

ҥткҽрҥчҽнлекне, юл челтҽренең иминлеген һҽм тыгызлыгын тҽэмин итҥ 

белҽн бҽйле автомобиль юлларын ҥстерҥ. 

Автомобиль юлларын ҥстерҥ 

Тҿбҽк һҽм җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын ҥстерҥ юнҽлешлҽре 

Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру схемасында һҽм 

Апас муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасында 

билгелҽнгҽн, шуңа кҥрҽ Каратун авыл җирлегенең генераль планы аларда 

билгелҽнгҽн барлык чаралар да исҽпкҽ алынган. 

Каратун авыл җирлегенең перспективалы транспорт каркасы юл буе 

сервисын ҥстерҥ белҽн формалашачак. 

Тҿбҽк һҽм җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын ҥстерҥ буенча 

чаралар Каратун авыл җирлегенең генераль планы, Апас муниципаль 

районының территориаль планлаштыру схемасы һҽм башка программалар 

һҽм документлар белҽн исҽп-хисап чорына кадҽр каралган. 

Юл буе сервисын ҥстерҥ 

Автомобиль юлларының заманча челтҽрен булдыру хезмҽт кҥрсҽтҥ 

дҽрҽҗҽсен тамырдан яхшыртудан, юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның хезмҽт 

һҽм ял шартларын яхшыртудан башка мҿмкин тҥгел. 

Юл сервисы системасын камиллҽштерҥ чаралары автомобиль 

юлларының торышын алдынгы дҽрҽҗҽгҽ якынайтуга юнҽлдерелгҽн. Аларны 

гамҽлгҽ ашыру автомобиль юлларында хҽрҽкҽт иминлеген тҽэмин итҥ һҽм 

уңайлылыкны арттыруга, шулай ук йҿклҽргҽ һҽм пассажирларга хезмҽт 

кҥрсҽтҥ дҽрҽҗҽсен яхшыртуга ярдҽм итҽчҽк.  

Автомобиль юлларына хезмҽт кҥрсҽтҥче биналар һҽм корылмаларның 

составы, шулай ук аларны урнаштыру 2.05.02-85 «автомобиль юллары " 

Снипка китерелгҽн. Проектлау нормалары»дигҽн темага семинар узды. 

Каратун авыл җирлеге территориясендҽ 2040 елга кадҽрге чорда юл буе 

сервисы объектларын урнаштыру буенча тҥбҽндҽге чаралар каралган: 

– Каратун станциясенең  т/ю п. техник хезмә т кү рсә тү  станциясен 

оптимальләштерү , санитар-яклау зонасын торак төзелеше чикләренә  кадәр киметү  

максаты белән. 

Юл буе сервисын ҥстерҥ буенча чара 2.8.1 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 
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2.8.1 Таблица 

Юл буе сервисын үстерү буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 

Урнашкан 

урыны 

Объектның 

атамасы 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлеге Сату вакыты 

Чара 

чыганагы 
Гамҽлдҽ

ге 

Яңа 

(ҿстҽмҽ) 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

Юл буе сервисы 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистэсендә  

Техник хезмҽт 

кҥрсҽтҥ 

станциясе 

Оптимальлҽштер

ҥ 
корылма 1  +  Апас МР СТП 
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9.9. Каратун авыл җирлеге торак пунктларының чиклҽрен ҥзгҽртҥ 

буенча чаралар 

Россия Федерациясе Җир кодексының 84 статьясындагы 1 ҿлешенең 1 

пункты нигезендҽ торак пунктларның чиклҽрен билгелҽҥ яки ҥзгҽртҥ тиешле 

муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ урнашкан торак пунктлар чиклҽрен 

чагылдыра торган шҽһҽр округының, җирлекнең генераль планын раслау 

яисҽ ҥзгҽртҥ булып тора. 

«Җир кишҽрлеклҽрен бер категориядҽн икенчесенҽ кҥчерҥ турында» 

21.12.2004 ел, № 172-ФЗ Федераль законның 8 статьясындагы 1 ҿлеше 

нигезендҽ, торак пунктларның чиклҽрен билгелҽҥ яки ҥзгҽртҥ, шулай ук җир 

кишҽрлеклҽрен торак пунктлар чиклҽренҽ кертҥ йҽ торак пунктлар чиклҽренҽ 

кертҥ яисҽ җир кишҽрлеклҽрен торак пунктлар чиклҽренҽ кертҥ, мондый 

җирлҽр составындагы җирлҽрне башка категориягҽ кҥчерҥ яисҽ мондый 

җирлҽрдҽн башка категориягҽ кҥчерҥ. 

Шулай итеп, дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль 

хезмҽтенең 2010 елның 16 июнендҽге 14-4692-Г номерлы хаты нигезендҽ, 

ҽгҽр муниципаль берҽмлекнең генераль планын раслау процедурасы 

бозылмаган булса, генераль планны раслау турындагы акт Җир һҽм җир 

кишҽрлеклҽрен кҥчерҥ турындагы акт булып тора.  

Каратун авыл җирлегенең генераль планын эшлҽҥ кысаларында, 

Каратун тимер юл станциясе бистҽсендҽ, Каратун АКП, Морзалар  авыллары 

һҽм Свияжский бистҽсе торак пунктлары ҿчен гамҽлдҽге чиклҽр буларак « 

торак пунктлар җирлҽре» категориясе буенча Кадастр кварталларының 

чиклҽрен исҽпкҽ алып ҥткҽрелгҽн чиклҽр кабул ителде. 

Каратун авыл җирлегенең генераль планы белҽн Каратун тимер юл 

станциясе бистҽсе,Каратун ашлык кабул итҥ пункты бистҽсе, Морзалар 

авылы чиклҽрен ҥзгҽртҥ тҽкъдим ителҽ. 

Каратун тимер юл станциясе бистҽсе һҽм Морзалар авылы 

территориясенең мҽйданын арттыру торак тҿзелеше эчендҽ урнашкан җир 

кишҽрлеклҽрен торак пунктның архитектура-планлаштыру структурасының 

бҿтенлеген тҽэмин итҥ ҿчен кертҥ хисабына тҽкъдим ителҽ. 

Торак пунктлар территориялҽренең мҽйданын киметҥ торак пунктлар 

чиклҽреннҽн зиратларны чыгару хисабына тҽкъдим ителҽ. 

Торак пунктларның чиклҽреннҽн тҿшереп калдырыла торган һҽм 

кертелҽ торган җир кишҽрлеклҽре исемлеге, ҽлеге җир кишҽрлеклҽрен кертҥ 

планлаштырыла торган җир категориялҽрен һҽм аларны планлаштырыла 

торган куллану максатларын кҥрсҽтеп, 2.9.1 һҽм 2.9.2 таблицаларында 

тҽкъдим ителгҽн. 

Категориялҽр һҽм кадастр исҽбенҽ кую буенча кертелҥче һҽм тҿшереп 

калдырыла торган җирлҽрнең йомгаклау бҥленеше 2.9.3 таблицасында бар. 

Каратун авыл җирлеге торак пунктларының чиклҽрен билгелҽҥ буенча 

чаралар исемлеге 2.9.4 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 
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2.9.1 Таблица 

Торак пунктлар чиклҽреннҽн төшереп калдырыла торган җир һҽм җир кишҽрлеклҽре исемлеге 

Җир 

кишҽрлегенең 

кадастр номеры 

Җир 

категориясе 

Рҿхсҽт ителгҽн куллану Җир 

кишҽрлеген

ең 

кадастры 

буенча 

мҽйданы, га 

Тҿшереп 

калдырыла 

торган җир 

кишҽрлегенең 

мҽйданы, га 

Планлаштырылган 

категория 

Планлаштыр

ылган рҿхсҽт 

ителгҽн 

куллану** 

классификатор 

буенча 

документ 

буенча 

Каратун тимер юл станциясе бистэсендҽ 

16: 08: 

150103:473 

Торак пункт 

җирлҽре 

торак пунктлар 

ҿчен хас булган 

башка тҿр 

куллану ҿчен 

зиратларны 

урнаштыру 
0,43 0,43 

Сҽнҽгать җирлҽре 

һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

12.1 ритуаль 

эшчҽнлек 

кадастр 

кварталының 

бер ҿлеше 16: 

08: 150103 

- - - - 0,016 

Авыл хуҗалыгы 

билгелҽнешендҽге 

җирлҽр 

1.0 авыл 

хуҗалыгы 

кулланышы 

Каратун ашлык кабул итҥ пункты бистҽсе 

16: 08: 150107:48 
Торак пункт 

җирлҽре 

торак пунктлар 

ҿчен хас булган 

башка тҿр 

куллану ҿчен 

зират 1,05 1,05 

Сҽнҽгать җирлҽре 

һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

12.1 ритуаль 

эшчҽнлек 

Морзалар авылы 

16: 08: 

150201:273 

Торак пункт 

җирлҽре 

торак пунктлар 

ҿчен хас булган 

башка тҿр 

куллану ҿчен 

зиратлар ҿчен 1,83 1,83 

Сҽнҽгать җирлҽре 

һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

12.1 ритуаль 

эшчҽнлек 

кадастр 

кварталының 

бер ҿлеше 16: 

08: 150201 

- - - - 0,16 

Авыл хуҗалыгы 

билгелҽнешендҽге 

җирлҽр 

1.0 авыл 

хуҗалыгы 

кулланышы 

16: 08: Торак пункт торак пунктлар зиратлар ҿчен 0,97 0,97 Сҽнҽгать җирлҽре 12.1 ритуаль 
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Җир 

кишҽрлегенең 

кадастр номеры 

Җир 

категориясе 

Рҿхсҽт ителгҽн куллану Җир 

кишҽрлеген

ең 

кадастры 

буенча 

мҽйданы, га 

Тҿшереп 

калдырыла 

торган җир 

кишҽрлегенең 

мҽйданы, га 

Планлаштырылган 

категория 

Планлаштыр

ылган рҿхсҽт 

ителгҽн 

куллану** 

классификатор 

буенча 

документ 

буенча 

150202:284 җирлҽре ҿчен хас булган 

башка тҿр 

куллану ҿчен 

һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

эшчҽнлек 

16: 08: 150202:40 
Торак пункт 

җирлҽре 

иҗтимагый-

эшлекле 

ҽһҽмияткҽ ия 

объектлар ҿчен 

дини оешмалар 

һҽм дини 

тҿркемнҽр 

объектларын 

урнаштыру 

ҿчен 

0,0402* 0,0402 

Сҽнҽгать җирлҽре 

һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

12.1 ритуаль 

эшчҽнлек 

Искҽрмҽ     4,49   

* җир кишҽрлеге декларациялҽнгҽн мҽйданга ия 

** Россия Федерациясе Икътисадый ҥсеш министрлыгының «җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре классификаторын раслау 

турында " 2014 елның 1 сентябрендҽге 540 номерлы боерыгы нигезендҽ» 
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2.9.2 Таблица 

Торак пунктлар чиклҽренҽ кертелҽ торган җир кишҽрлеклҽре исемлеге 

Кадастр 

участогы 

Җир 

категория

се 

Рҿхсҽт ителгҽн куллану Җир 

кишҽрлеген

ең 

кадастры 

буенча 

мҽйданы, га 

Җир 

кишҽрлегене

ң мҽйданы, 

га 

Планлашт

ырылган 

категория 

Планлаштыры

лган рҿхсҽт 

ителгҽн 

куллану** 

Җир 

кишҽрлеклҽрен 

кертҥ ҿчен нигез 

классифика

тор буенча 

документ 

буенча 

Каратун тимер юл станциясе бистэсендҽ 

16: 08: 

150101:134 
- - - 0,0006* 0,0006 

Торак 

пунктлар 

җирлҽре 

Коммуналь 

хезмҽт кҥрсҽтҥ 

торак пунктның 

архитектура-

планлаштыру 

структурасының 

бҿтенлеген тҽэмин 

итҥ 

16: 08: 

150101:135 
- - - 0,0016 0,0016 

Торак 

пунктлар 

җирлҽре 

Коммуналь 

хезмҽт кҥрсҽтҥ 

торак пунктның 

архитектура-

планлаштыру 

структурасының 

бҿтенлеген тҽэмин 

итҥ 

16: 08: 150103:95 - - - 0,0014 0,0014 

Торак 

пунктлар 

җирлҽре 

Коммуналь 

хезмҽт кҥрсҽтҥ 

торак пунктның 

архитектура-

планлаштыру 

структурасының 

бҿтенлеген тҽэмин 

итҥ 

Морзалар авылы 

16: 08: 150201:27 - - - 0,01* 0,001 

Торак 

пунктлар 

җирлҽре 

Коммуналь 

хезмҽт кҥрсҽтҥ 

торак пунктның 

архитектура-

планлаштыру 

структурасының 
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Кадастр 

участогы 

Җир 

категория

се 

Рҿхсҽт ителгҽн куллану Җир 

кишҽрлеген

ең 

кадастры 

буенча 

мҽйданы, га 

Җир 

кишҽрлегене

ң мҽйданы, 

га 

Планлашт

ырылган 

категория 

Планлаштыры

лган рҿхсҽт 

ителгҽн 

куллану** 

Җир 

кишҽрлеклҽрен 

кертҥ ҿчен нигез 

классифика

тор буенча 

документ 

буенча 

бҿтенлеген тҽэмин 

итҥ 

Кертҥ буенча    0,0046 0,0046    

* җир кишҽрлеге декларациялҽнгҽн мҽйданга ия 

** Россия Федерациясе Икътисадый ҥсеш министрлыгының «җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре классификаторын раслау 

турында " 2014 елның 1 сентябрендҽге 540 номерлы боерыгы нигезендҽ» 
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2.9.3 Таблица 

Торак пунктларның чиклҽрен билгелҽү буенча тҽкъдимнҽр 

Торак пункт исеме 

Торак 

пунктлар 

территория

лҽренең 

гамҽлдҽге 

чиклҽре 

чиклҽрендҽ 

җирлҽр 

Торак пунктларның проект 

чиклҽренҽ кертҥ ҿчен тҽкъдим 

ителгҽн җирлҽр 

Торак 

пунктларның 

гамҽлдҽге 

чиклҽрен 

тҿшереп 

калдыруга 

тҽкъдим ителҽ 

торган җирлҽр 

Торак пунктларның проект чиклҽрен 

 формалаштыру 

Кадастр 

исҽбенҽ 

куелган авыл 

хуҗалыгы 

җирлҽре 

Җир 

кишҽрлеклҽре

н арендалаган 

ҿчен кергҽн 

табыш 

нҽтиҗҽлҽре 

Торак 

пунктлар 

җирлҽре 

Торак 

пунктларн

ың проект 

чиклҽре 

чиклҽрендҽ 

җирлҽр 

Торак 

пунктлар 

территориялҽ

ренең 

гамҽлдҽге 

чиклҽре 

чиклҽрендҽ 

җирлҽр 

Торак 

пунктларның 

гамҽлдҽге 

чиклҽрен 

тҿшереп 

калдыруга 

тҽкъдим 

ителҽ торган 

җирлҽр 

Җир 

кишҽрлеклҽре

н арендалаган 

ҿчен кергҽн 

табыш 

нҽтиҗҽлҽре 

Каратун тимер юл 

станциясе бистҽсе 
120,05 - 0,0036 0,446 119,61 120,05 0,446 0,0036 

Каратун ашлык 

кабул итҥ пункты 

бистҽсе 

127,46 - - 1,05 126,41 127,46 1,05 - 

Морзалар авылы 92,15 - 0,001 3,0002 89,15 92,15 3,0002 0,001 

Свияжский бистҽсе 102,16 -  - 102,16 102,16 - - 

Барлыгы 441,82 - 0,0046 4,49 437,33 441,82 4,49 0,0046 
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2.9.4 Таблица 

Каратун авыл җирлегендҽ торак пунктларның чиклҽрен билгелҽү буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 

Торак 

пункт 

Объектның 

атамасы 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽл

дҽге 

Кушым

та 

Беренче 

чират (2025 

елга кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР(ҖИРЛЕКТҼ) 

1 

Каратун 

тимер юл 

станциясе 

бистэсендҽ 

Торак пункт 

территорияс

е 

16: 08: 150103:473 торак пункт 

чиклҽреннҽн искҽрмҽ һҽм 

"сҽнҽгать җирлҽре һҽм башка 

махсус билгелҽнештҽге җирлҽр" 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га 0,43  +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

16: 08: 150103 кадастр 

кварталының торак пункты 

чиклҽреннҽн искҽрмҽ һҽм "авыл 

хуҗалыгы билгелҽнешендҽге 

җирлҽр" категориясен билгелҽҥ» 

га 0,016  +  

16: 08: 150101: 134 торак пункт 

чиклҽренҽ кертҥ һҽм "торак 

пунктлар җирлҽре" 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га  0,0006 +  

16: 08: 150101: 135 торак пункт 

чиклҽренҽ кертҥ һҽм "торак 

пунктлар җирлҽре" 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га  0,0016 +  
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№ 

т/б 

Торак 

пункт 

Объектның 

атамасы 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽл

дҽге 

Кушым

та 

Беренче 

чират (2025 

елга кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

торак пункт чиклҽренҽ кертҥ: 16: 

08: 150103: 95 һҽм «торак 

пунктлар җирлҽре " 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га  0,0014 +  

2 

Каратун 

ашлык 

кабул итҥ 

пункты 

бистҽсе 

Торак пункт 

территорияс

е 

16: 08: 150107: 48 торак пункт 

чиклҽреннҽн тҿшереп калдыру 

һҽм "сҽнҽгать җирлҽре һҽм башка 

махсус билгелҽнештҽге җирлҽр" 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га 1,05  +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

3 
Морзалар 

авылы 

Торак пункт 

территорияс

е 

16: 08: 150201:273 торак пункт 

чиклҽреннҽн тҿшереп калдыру 

һҽм "сҽнҽгать җирлҽре һҽм башка 

махсус билгелҽнештҽге җирлҽр" 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га 1,83  +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 16:08:150201 кадастр 

кварталының торак пункты 

чиклҽреннҽн искҽрмҽ һҽм «авыл 

хуҗалыгы билгелҽнешендҽге 

җирлҽр " категориясен билгелҽҥ» 

га 0,16  +  
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№ 

т/б 

Торак 

пункт 

Объектның 

атамасы 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлеге 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽл

дҽге 

Кушым

та 

Беренче 

чират (2025 

елга кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

16: 08: 150202:284 торак пункт 

чиклҽреннҽн искҽрмҽ һҽм 

"сҽнҽгать һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге җирлҽр" 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га 0,97  +  

16: 08: 150202: 40 торак пункт 

чиклҽреннҽн тҿшереп калдыру 

һҽм "сҽнҽгать җирлҽре һҽм башка 

махсус билгелҽнештҽге җирлҽр" 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га 0,0402  +  

торак пункт чиклҽренҽ кертҥ: 16: 

08: 150201: 27 һҽм «торак 

пунктлар җирлҽре " 

категориясенҽ кҥчерҥ» 

га  0,001 +  
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9.10. Экологик хҽлне оптимальлҽштерҥ чаралары 

1.1.1 нче Таблица 

Каратун авыл җирлегендҽ тормышка ашырылырга тҽкъдим ителҽ торган чаралар исемлеге 

Объектларның исеме Чараның тҿре 

Тҿзелеш чираты 

Искҽрмҽ 

Чират 
исҽплҽҥ 

вакыты 

Биотермик чокырның санитар-яклау зонасын 

(бетерҥ) киметҥ буенча чаралар ҥткҽрҥ 
инженер-техник чара + 

  

Исемсез инешнең су саклау зонасында урнашкан 

Морзалар авылы зиратының бер ҿлешен ябу 
оештыру чарасы + 

  

Морзалар авылы зиратларының санитар-яклау 

зонасында урнашкан торак тҿзелешен ҥзгҽртҥ 

Каратун т/ю ст. поселогы 

оештыру чарасы + + 

Физик яктан 

тузган 

"Тҽмле икмҽк" ҖЧҖ пекарнясы һҽм торак 

тҿзелеше чиклҽренҽ кадҽр санитар-яклау зонасын 

киметҥ максатыннан тегҥ цехын 

оптимальлҽштерҥ» 

инженер-техник чара + 

  

"Апас МСО" ТАПС "ЯАҖ һҽм" Втормет-

Индустрия» ҖЧҖ пилорамасын торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ һҽм «Каратун ХПП " ҖЧҖ Икмҽк 

кабул итҥ предприятиесе чиклҽренҽ кадҽр киметҥ 

максатларында оптимальлҽштерҥ» 

инженер-техник чара + 

  

«Каратун АКП» ҖЧҖне торак тҿзелеше һҽм азык-

тҿлек сҽнҽгатенҽ караган объектлар чиклҽренҽ 

кадҽр санитар-яклау зонасын киметҥ 

максатларында оптимальлҽштерҥ 

инженер-техник чара + 

  

Тимерчелек цехын оптимальлҽштерҥ, 

"Апасагрохимсервис» ААҖ, «Техцентр» ҖЧҖ, 

«Апас авыл хуҗалыгы предприятиесе» ҖЧҖ, 

торак тҿзелеше чигенҽ кадҽр санитар-яклау 

зонасын киметҥ максатыннан, йҿз һҽм кошчылык 

инженер-техник чара + 
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фермалары  

Сҽнҽгатьне ҥстерҥ ҿчен резерв мҽйданчыкларын 

оештыру, санитар-саклау зоналарын исҽпкҽ 

алып, 4 һҽм 5 класс куркынычлылык классыннан 

да югары тҥгел, нормалаштырыла торган 

объектларга кадҽр 100 һҽм 50 м кҥлҽмендҽ резерв 

мҽйданчыкларын оештыру 

оештыру чарасы + 

  

Коммуналь-склад объектларын урнаштыру ҿчен 

резерв мҽйданчыкларын оештыру 5 класслы 

куркынычлылык дҽрҽҗҽсе 100 һҽм 50 м 

кҥлҽмендҽ; 

оештыру чарасы + 

  

Яшеллҽндерҥ системасын оештыру  оештыру чарасы + 
  



 110 

9.11.  Инженерлык инфраструктурасын ҥстерҥ чаралары 

Су белҽн тҽэмин итү буенча чаралар исемлеге 

Таблица 2.11.1 

№ 

т/б 

Урнашкан 

урыны 

Объектның 

атамасы 

Чаралар 

исеме 
Чараның тҿре 

ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
Егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты Чара 

чыганагы 
Чират  

Исҽплҽҥ 

вакыты  

Каратун авыл җирлеге 

1 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

 

 

Су белҽн тҽэмин 

итҥ челтҽрлҽре 
- тҿзелеш км - + + 

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

2 

Каратун ашлык 

кабул итҥ пункты 

бистҽсе 

Су белҽн тҽэмин 

итҥ челтҽрлҽре 
- тҿзелеш км - + + 

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

3 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

 

 

Су белҽн тҽэмин 

итҥ челтҽрлҽре 
- тҿзелеш км - + + 

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

4 

Каратун ашлык 

кабул итҥ пункты 

бистҽсе 

Су белҽн тҽэмин 

итҥ челтҽрлҽре 
- тҿзелеш км - + + 

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

5 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистэсендҽ 

 

 

Су белҽн тҽэмин 

итҥ челтҽрлҽре 
- реконструкциялҽҥ км 3,0 +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 
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№ 

т/б 

Урнашкан 

урыны 

Объектның 

атамасы 

Чаралар 

исеме 
Чараның тҿре 

ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
Егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты Чара 

чыганагы 
Чират  

Исҽплҽҥ 

вакыты  

6 

Каратун ашлык 

кабул итҥ пункты 

бистҽсе 

Су белҽн тҽэмин 

итҥ челтҽрлҽре 
- реконструкциялҽҥ км 1,5 +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

7 
Су белҽн тҽэмин 

итҥ системасы 

Су куллануны 

исҽпкҽ алу 

узеллары 

- оештыру шт - +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

 

Таблица 2.11.2 

Канализация буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 

Урнашкан 

урыны 

Объектның 

атамасы 
Чаралар исеме 

Чараның 

тҿре 

ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
Егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты Чара 

чыганагы 
Чират  

Исҽплҽҥ 

вакыты  

Каратун авыл җирлеге 

1 

Каратун тимер юл 

станциясе 

бистэсендҽ 

Чистарту 

корылмалары 
 тҿзелеш м3/тҽҥлек 200  + 

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

2 
Каратун тимер юл 

станциясе 

бистэсендҽ 

Су бҥлҥ 

челтҽрлҽре 
 тҿзелеш км -  + 

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 
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№ 

т/б 

Урнашкан 

урыны 

Объектның 

атамасы 
Чаралар исеме 

Чараның 

тҿре 

ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
Егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты Чара 

чыганагы 
Чират  

Исҽплҽҥ 

вакыты  

3 
Каратун ашлык 

кабул итҥ пункты 

бистҽсе 

Су бҥлҥ 

челтҽрлҽре 
 тҿзелеш км -  + 

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

4 Морзалар авылы 
Су бҥлҥ 

челтҽрлҽре 
 тҿзелеш км -  + 

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

5 Свияжский бистҽсе 
Су бҥлҥ 

челтҽрлҽре 
 тҿзелеш км -  + 

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

6 
Авыл җирлеге 

территориясе 

Автоном 

канализация 

системасы 

 тҿзелеш шт -  + 

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 
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Таблица 2.11.3 

Территориялҽрне санитар чистарту буенча чаралар исемлеге 

 

№ 

т/б 

Урнашкан 

урыны 

Объектның 

атамасы 
Чаралар исеме 

Чараның 

тҿре 

ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
Егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты Чара 

чыганагы 
Чират  

Исҽплҽҥ 

вакыты  

Каратун авыл җирлеге 

1 
Авыл җирлеге 

территориясе 
- 

территорияне 

планлы-даими 

санитар 

чистарту 

оештыру шт. 1 + + 

Каратун 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

2 
Авыл җирлеге 

территориясе 
Контейнерлар оештыру  

Контейнерлар

, шт 
39 +  

Каратун 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

3 
Авыл җирлеге 

территориясе 
Контейнерлар оештыру  

Контейнерлар

, шт 
45  + 

Каратун 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 
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Таблица 2.11.4 

Җылылык белҽн тҽэмин итү буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 

Урнашкан 

урыны 

Объектның 

атамасы 
Чаралар исеме Чараның тҿре 

ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты 
Чара чыганагы 

Беренче 

чират  

Исҽплҽҥ 

вакыты  

Каратун авыл җирлеге 

1 Каратун ст. т.п. 

Блок-модульле 

котельный 

(БМК) 

50 урынга 

исҽплҽнгҽн 

балалар бакчасы 

ҿчен БМК 

тҿзелеш шт. 1 +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

2 Каратун ст. т.п. 

Блок-модульле 

котельный 

(БМК) 

Проектлана 

торган 

иҗтимагый ҥзҽк 

ҿчен БМК 

тҿзелеш шт. 1 +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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Таблица 2.11.5 

Газ белҽн тҽэмин итү буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 

Урнашкан 

урыны 

Объектның 

атамасы 
Чаралар исеме Чараның тҿре 

ҥлчҽҥ 

берҽмле

ге 

Егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Беренче 

чират  

Исҽплҽҥ 

вакыты  

Каратун авыл җирлеге 

1 Каратун ст. т.п. ГРП 
Газ регулятор 

пункты тҿзелеше 
тҿзелеш шт. - +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

2 Каратун ст. т.п. 

Газ белҽн 

тҽэмин итҥ 

челтҽрлҽре 

Урта һҽм тҥбҽн 

басымлы газ белҽн 

тҽэмин итҥ 

челтҽрлҽрен тҿзҥ 

тҿзелеш км - + + 

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

3 Каратун АКП п. 

Газ белҽн 

тҽэмин итҥ 

челтҽрлҽре 

Тҥбҽн басымлы газ 

белҽн тҽэмин итҥ 

челтҽрлҽрен тҿзҥ 

тҿзелеш км - +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

4 
Морзалар 

авылы 
ГРП 

Газ регулятор 

пункты тҿзелеше 
тҿзелеш шт. - + + 

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

5 
Морзалар 

авылы 

Газ белҽн 

тҽэмин итҥ 

челтҽрлҽре 

Урта һҽм тҥбҽн 

басымлы газ белҽн 

тҽэмин итҥ 

челтҽрлҽрен тҿзҥ 

тҿзелеш км - + + 

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

6 Свияжский б. ГРПШ 
Газ регулятор 

пункты тҿзелеше 
тҿзелеш шт. - +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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7 Свияжский б. 

Газ белҽн 

тҽэмин итҥ 

челтҽрлҽре 

Урта һҽм тҥбҽн 

басымлы газ белҽн 

тҽэмин итҥ 

челтҽрлҽрен тҿзҥ 

тҿзелеш км - +  

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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Таблица 2.11.6 

Электр белҽн тҽэмин итү буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 

Урнашкан 

урыны 

Объектның 

атамасы 
Чаралар исеме 

Чараның 

тҿре 

ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
Егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты Чара 

чыганагы 
Чират  

Исҽплҽҥ 

вакыты  

Каратун авыл җирлеге 

1 
Авыл җирлеге 

территориясе 

Электр 

подстанциясе (ПС) 

«Каратун» ПС 

110/35/10 кВ 

реконструкциясе 

реконструкци

ялҽҥ 
- - +  

"Сетевая 

Компания 

«ААҖ» 

2 

Каратун тимер 

юл станциясе 

бистҽсе 

Электр тапшыру 

линиялҽре  

0,4 кВ кҿчҽнешле 

электр тапшыру 

линиялҽрен тҿзҥ 

тҿзелеш км - + + 

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

3 

Каратун ашлык 

кабул итҥ 

пункты бистҽсе 

Электр тапшыру 

линиялҽре  

0,4 кВ кҿчҽнешле 

электр тапшыру 

линиялҽрен тҿзҥ 

тҿзелеш км - + + 

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

4 
Морзалар 

авылы 

Электр тапшыру 

линиялҽре  

0,4 кВ кҿчҽнешле 

электр тапшыру 

линиялҽрен тҿзҥ 

тҿзелеш км - + + 

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

5 
Свияжский 

бистҽсе 

Электр тапшыру 

линиялҽре  

0,4 кВ кҿчҽнешле 

электр тапшыру 

линиялҽрен тҿзҥ 

тҿзелеш км - + + 

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 
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Таблица 2.11.7 

аз токлы челтҽрлҽр буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 

Урнашкан 

урыны 

Объектның 

атамасы 

Чаралар 

исеме 

Чараның 

тҿре 
ҥлчҽҥ берҽмлеге Егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты 
Чара чыганагы 

Чират  
Исҽплҽҥ 

вакыты  

Каратун авыл җирлеге 

2 

Каратун авыл 

җирлеге 

территориясе 

Телефон  оештыру 

Проектлаштырыла торган 

торак тҿзелешенҽ 

телефоннар саны 

1590  + 

Каратун авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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9.12. Территорияне инженер ҽзерлҽҥ чаралары 

Таблица 2.12.1 

Елга юлы эрозиясенҽ каршы көрҽш буенча чаралар 
номерлы 

т/б 

Урнашкан урыны 

 

Куркыныч табигать 

процесслары 
Чаралар 

1 Каратун т/ю станциясе  бистҽсе 
Елга юлы эрозиясе 

Сул як ярны дернование, бетонлау, откосларны габион 

яклау һҽм яр кашкасы хисабына ныгыту  
2 Морзалар авылы 

 

 

 

2.12.2 Таблица 

Су басудан инженерлык яклавы чаралары 
номерлы 

т/б 

Урнашкан урыны 

 

Куркыныч табигать 

процесслары 
Чаралар 

1 Морзалар авылы 

Су тҿшҥ 
Дренаж, территориягҽ сибҥ, елганың тҿбен тирҽнҽйтҥ, 

ҥзҽнне турайту 

2 Свияжский бистҽсе. 

3 Каратун т/ю станциясе бистҽсе 

4 
Каратун ашлык кабул итҥ пункты 

бистҽсе 
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9.13. Гражданнар оборонасы чаралары, гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ чаралары исемлеге 

Таблица 2.13.1. 

№ 

т/б 

Урнашкан 

урыны 

Объектның 

атамасы 

Чаралар 

исеме 

Чараның 

тҿре 

ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 
Егҽрлеге 

Тормышка ашыру 

вакыты 
Чара чыганагы 

Чират  
Исҽплҽҥ 

вакыты  

1 
Торак пункт 

территориясе 
Сҿйлҽм сирена 

урнаштыру (РСУ) 

Хҽбҽр итҥ 

системасы 

Оештыру, яңа 

тҿзелеш 
шт. 5 + + 

Авыл җирлегенең 

генераль планы 

2 
Авыл җирлеге 
территориясе 

Локаль хҽбҽр итҥ 

системасы 

Хҽбҽр итҥ 

системасы 

Оештыру, яңа 

тҿзелеш 
шт. 1 + - 

Авыл җирлегенең 

генераль планы 

3 
Торак пункт 

территориясе 
Янгын пирсы  Яңа тҿзелеш шт. 1 + + 

Авыл җирлегенең 

генераль планы 
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