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ПРОЕКТ СОСТАВЫ 

Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районыныц Меслим авыл жирлегенец 
генераль планы тубэндэге составта эшлэнгэн: 

Раслана торган елеш 

Текст материаллары: 

№ т/б Исеме Том 
1 Территориаль планлаштыру турындагы нигезлэмэлэр 1 

График материаллар: 

Бит № Исеме Том Масштаб 

1 Дирлекнец жирле эЬэмияттэге объектларын планлаштырып 
урнаштыру картасы 2 1:10 000 

2 Дирлекнец функциональ зоналары картасы 2 1:10 000 

3 Торак пунктлар чиклэре картасы 2 1:10 000 

Кушымта 

№ т/б Исеме Том 
1 Торак пунктлар чиклэре турында белешмэлэр -

Генераль планны нигезлэу материаллары 
Текст материаллары: 

№ т/б Исеме Том 
1 Ацлатма язуы 3 

График материаллар: 

Бит № Исеме Том Масштаб 

1 Дирлек территориясен заманча куллану картасы 4 1:10 000 

2 Территориядэн файдалануныц махсус шартлары булган зоналар 
чиклэренец картасы (гамэлдэге нигезлэмэ) 4 1:10 000 

3 Территориядэн файдалануныц махсус шартлары булган зоналар 
чиклэре картасы (проект тэкъдиме) 4 1:10 000 
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1. КЕРЕШ 

Элеге проект Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районыныц 2014 елныц 07 
апрелендэге 1 нче номерлы Меслим авыл жирлеге Советы карары белэн расланган Меслим авыл 
жирлегенец генераль планына алмашка эшлэнэ. 
Проектныц заказчысы - Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районыныц Меслим авыл 
жирлеге Башкарма комитеты. 

Проектны эшлэуче - «Максима» жаваплылыгы чиклэнгэн жэмгыяте. 
Проект 2040 елга кадэр исэп-хисап срогына эзерлэнгэн, гамэлгэ ашыру этаплары 

билгелэнмэгэн. 
1.1. Генераль планныц максатлары Ьэм бурычлары 

Генераль планны эшлэунец теп максатлары тубэндэгелэр: 
- жирлекнец шэЬэр тезелеше усешенец юнэлешен билгелэу Ьэм тээмин иту; 
- авыл жирлеген жирле дэрэжэдэге шэЬэр тезелеше документлары белэн тээмин иту. 
Проект бурычларына тубэндэгелэр керэ: 
- авыл жирлеге территориясен комплекслы бэялэу; 
- торак пунктларныц чиклэрен корректировкалау; 
- жирлек территориясен функциональ зоналаштыру, функциональ зоналарныц 

параметрларын билгелэу; 
- торак тезелеше мемкин булган территориялэрне билгелэу; 
- житештеру Ьэм склад функциясен устеру ечен территориялэрне билгелэу; 
- транспорт инфраструктурасын устеру; 
- туризмны Ьэм рекреацияне устеру; 
- халыкка хезмэт курсэту елкэсен устеру. 

Генераль планныц проект карарлары Меслим авыл жирлеге Ьэм Меслим муниципаль 
районыныц социаль-икътисади усеш планнарын формалаштыру Ьэм тезэту, жирдэн файдалану 
Ьэм тезелеш, территорияне планлаштыру кагыйдэлэрен эзерлэу ечен нигез булып тора. 

1.2. Комплекслы социаль-икътисади усеш планнары Ьэм программалары, шэЬэр 
тезелеше документлары Ьэм кулланыла торган материаллар турында белешмэлэр 

Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Меслим авыл жирлегенец элеге 
генераль планы проекты Россия Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасыныц тубэндэге 
норматив хокукый актлары талэплэре нигезендэ эзерлэнгэн: 

- Россия Федерациясенец шэЬэр тезелеше кодексы 29.12.2004 ел, № 190-ФЗ; 
- Россия Федерациясе Д и р кодексы, 25.10.2001 ел, № 136-ФЗ; 
- Россия Федерациясе Урман кодексы 04.12.2006 ел, № 200-ФЗ; 
- Россия Федерациясе Су кодексы 03.06.2006 ел, № 74-ФЗ; 
- «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 

2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон;»; 
- «ШэЬэр тезелеше эшчэнлеген мэгълумат белэн тээмин иту турында» 09.06.2006 ел, № 363 

РФ Хекумэте карары»; 
- «Татарстан Республикасында шэЬэр тезелеше эшчэнлеге турында» 2010 елныц 25 

декабрендэге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы; 
- «Меслим муниципаль районы» муниципаль берэмлегенец Ьэм аныц составындагы 

муниципаль берэмлеклэрнец территориялэре чиклэрен билгелэу Ьэм аларныц статусы турында» 
2005 елныц 31 гыйнварындагы 30-ЗРТ Татарстан Республикасы Законы (2014 елныц 21 
ноябрендэге 92-ТРЗ номерлы Закон редакциясендэ); 

- «ШэЬэр тезелеше документларын эшлэу, килештеру, экспертиза Ьэм раслау тэртибе 
турында инструкцияне раслау хакында» (СНиП 11-04-2003) 29.10.2004 ел, № 190-ФЗ РФ ШэЬэр 
тезелеше кодексына каршы килмэгэн елешендэ) РФ тезелеш Ьэм торак-коммуналь комплекс 
буенча дэулэт комитетыныц 2002 елныц 29 октябрендэге 150 номерлы карары (СНиП 11-04-2003); 
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- «2019 елга кадэр ижтимагый инфраструктура, социаль хезмэт курсэтулэр белэн тээмин 
ителешнец социаль гарантиялэре дэрэжэсен билгелэу турында» 2009 елныц 26 гыйнварындагы 42 
номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары (2016 елныц 18 ноябрендэге 
редакциясендэ); 

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2018 елныц 13 мартындагы 149 
номерлы карары белэн расланган Татарстан Республикасы калдыклар белэн эш иту елкэсендэ, 
шул исэптэн каты коммуналь калдыклар белэн эш иту елкэсендэ территориаль схема. 

Генераль планны эзерлэгэндэ тубэндэге норматив документлар кулланылды: 
- СП 42.13330.2011 Актуальлэштерелгэн редакция СНиП 2.07.01-89*. «ШэЬэр тезелеше. 

ШэЬэр Ьэм авыл жирлеклэрен планлаштыру Ьэм тезу»; 
- СП 31.13330.2012 Актуальлэштерелгэн редакция СНиП 2.04.02-84* «Су белэн тээмин 

иту. Тышкы челтэрлэр Ьэм корылмалар»; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-эпидемиологик кагыйдэлэр Ьэм нормативлар»; 
- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2013 елныц 27 декабрендэге 1071 

номерлы карары белэн расланган Татарстан Республикасы шэЬэр тезелешен проектлауныц 
республика нормативлары. 

Элеге проект тубэндэге планнар Ьэм социаль-икътисадый усеш программаларыныц 
нигезлэмэлэрен исэпкэ алып эзерлэнгэн: 

- «2030 елга кадэр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый устеру стратегиясен 
раслау турында» 2015 елныц 17 июнендэге 40-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы 
белэн расланган 2030 елга кадэр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый устеру 
стратегиясе (алга таба-Стратегия); 

- 2016-2021 елларга Ьэм 2030 елга кадэрге план чорына Татарстан Республикасы Меслим 
муниципаль районыныц социаль-икътисадый усеше стратегиясе. 

Стратегия нигезендэ Меслим муниципаль районы территориясе тубэндэге проектларны 
тормышка ашыру территориясе булып тора: Кама икътисадый зонасында калдыклар белэн эш иту 
проекты. 

Генераль план белэн каралган чаралар югарыда курсэтелгэн Стратегия проектларына 
каршы килми. 

Дирлек территориясендэ эшлэп килуче территориаль планлаштыру документлары: 
- Россия Федерациясе Хекумэтенец 2012 елныц 28 декабрендэге 2607-р курсэтмэсе белэн 

расланган Россия Федерациясенец сэламэтлек саклау елкэсендэ территориаль планлаштыру 
схемасы; 

- Россия Федерациясе Хекумэтенец 2013 елныц 26 февралендэге 247-р номерлы 
курсэтмэсе белэн расланган югары Ьенэри белем елкэсендэ Россия Федерациясен территориаль 
планлаштыру схемасы; 

- Россия Федерациясе Хекумэтенец 2013 елныц 19 мартындагы 3 84-р номерлы Курсэтмэсе 
белэн расланган федераль транспорт елкэсендэ Россия Федерациясенец территориаль 
планлаштыру схемасы (Россия Федерациясе Хекумэтенец 02.08.2018 елныц 2 августындагы 1610-
р номерлы Курсэтмэсе белэн расланган редакциядэ); 

Россия Федерациясе Хекумэтенец 2013 елныц 13 августындагы 1416-р номерлы 
Курсэтмэсе белэн расланган торбауткэргеч транспорты елкэсендэ Россия Федерациясен 
территориаль планлаштыру схемасы (Россия Федерациясе Хекумэтенец 2017 елныц 28 
декабрендэге 2973-р номерлы Курсэтмэсе белэн расланган редакциядэ); 

- Россия Федерациясе Хекумэтенец 2013 елныц 11 ноябрендэге 2084-р номерлы курсэтмэсе 
белэн расланган Россия Федерациясенец энергетика елкэсендэге территориаль планлаштыру 
схемасы (Россия Федерациясе Хекумэтенец 2017 елныц 15 ноябрендэге 2525-р номерлы 
курсэтмэсе белэн расланган редакциясендэ); 
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- Россия Федерациясе Президентыныц 2015 елныц 10 декабрендэге 615 номерлы Указы 
белэн расланган Оборона Ьэм иминлек елкэсендэ Россия Федерациясен территориаль 
планлаштыру схемасы; 

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2011 елныц 21 февралендэге 134 
номерлы карары белэн расланган Татарстан Республикасыныц территориаль планлаштыру 
схемасы(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2018 елныц 9 июлендэге 559 
номерлы карары белэн расланган редакциясендэ); 

- Меслим муниципаль районы Советыныц 2014 елныц 31 мартындагы 191 номерлы карары 
белэн расланган Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районын территориаль 
планлаштыру схемасы; 

- Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Меслим авыл жирлеге Советыныц 
07.04.2014 елныц 7 аперелендэге 1 номерлы Карары белэн расланган Меслим авыл жирлегенец 
Генераль планы. 

Генераль планны эзерлэгэндэ файдаланылды: 
- Дирне дистанцион зондлау материаллары-космик фото; 
- Федераль дэулэт теркэве, кадастр Ьэм картография хезмэтенец Татарстан Республикасы 

буенча идарэсенец кадастр исэбе мэгълуматлары; 
- Федераль дэулэт статистика хезмэте мэгълуматлары. 

1.3. Дирлекнец кыскача характеристикасы 

Меслим авыл жирлеге Меслим муниципаль районыныц узэк елешендэ урнашкан. Аныц 
мэйданы 4717,181 га тэшкил итэ. 

Меслим авыл жирлеге чиге «Меслим муниципаль районы» муниципаль берэмлегенец Ьэм 
аныц составындагы муниципаль берэмлеклэрнец территориялэре чиклэрен билгелэу Ьэм аларныц 
статусы турында» 2005 елныц 31 гыйнварындагы 30-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
Законы (21.11.2014 ел, № 92-ТРЗ закон редакциясендэ) белэн билгелэнгэн. 

Дирлек чиге турында мэгълумат кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрында тэкъдим 
ителгэн. 

Дирлек территориясендэ тубэндэге торак пунктлар урнашкан: 
- Меслим авылы (авыл жирлегенец административ узэге); 
- Катмыш авылы. 
2019 елныц 1 гыйнварына даими халык саны 9151 кеше тэшкил итэ, шул исэптэн: 
- Меслим авылында: 8951 кеше; 
- Катмыш авылында: 200 кеше. 
Мэгълумат жирле узидарэ органнары белешмэлэре нигезендэ курсэтелгэн. 
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2. ЖИРЛЕК ТЕРРИТОРИЯСЕНЕЦ ХЭЗЕРГЕ ТОРЫШЫН ЬЭМ 
КУЛЛАНЫЛЫШЫН АНАЛИЗЛАУ. ГЕНЕРАЛЬ ПЛАН ЧАРАЛАРЫН 
НИГЕЗЛЭУ 

2.1. Торак фонды 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
Дирлекнец торак тезелеше бер - ике катлы индивидуаль торак йортлар белэн тэкъдим 

ителгэн, купфатирлы торак тезелеше Меслим авылыныц узэк елешендэ тэкъдим ителгэн. 
2019 елныц 1 гыйнварына жирлек торак фондыныц гомуми кулэме 228,5 мец кв. м. торак 

мэйданы тэшкил итэ. 
Мэгълумат федераль дэулэт статистикасы хезмэте белешмэлэре нигезендэ курсэтелгэн. 
Даими халыкныц торак белэн тээмин ителеше курсэткече - 24,97 кв. м./кеше 
Дирлек территориясендэ шулай ук икенче торак ечен билгелэнгэн торак фонды бар, аныц 

кулэме турында мэгълуматлар юк. Дирлек территориясенец шактый елешен дача тезелеше алып 
тора. 

Проект тэкьдиме 
Генераль план нигезендэ шэхси торак йортлар тезелешенец функциональ зонасын 

формалаштыру белэн бэйле гомуми мэйданы 363,97 га булган мемкин булган торак тезелеше ечен 
территориялэр булеп биру карала, шул исэптэн: 

- Меслим авылыныц кенбатыш елешендэ: 300,99 га; 
- Меслим авылыныц теньяк елешендэ: 48,19 га; 
- Меслим авылыныц кеньяк елешендэ: 14,79 га. 
Элеге территориялэрне узлэштеру белэн бэйле торак фонды кулэме 181,99 мец кв.м. торак 

мэйданын тэшкил итэргэ мемкин. Торак фонды кулэмен билгелэу шартлы рэвештэ кабул ителгэн 
курсэткечлэргэ нигезлэнгэн: индивидуаль торак тезелеше ечен жир кишэрлеге мэйданы 1500 кв. м 
(15 сутый) Ьэм 100 кв. м тигез торак йорт мэйданы; коттеджлы тезелешнец торак берэмлеклэре 
составында терле функциональ билгелэнештэге территориялэрнец норматив нисбэте (коттедж 
бистэсе ечен торак тезелеше елеше 75 % тэшкил итэ), 42.13330.2011 СНиП Актуаль редакциясе 
2.07.01-89. ШэЬэр тезелеше. ШэЬэр Ьэм авыл жирлеклэрен планлаштыру Ьэм тезу». 

Торак тезелешен устеру шулай ук тезелешнец тыгызлыгын арттыру Ьэм файдаланылмый 
торган территориялэрне узлэштеру хисабына мемкин. 

2.2. Социаль, ижтимагый Ьэм эшлекле билгелэнештэге объектлар 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
Меслим авыл жирлеге территориясендэ тэкъдим ителгэн социаль, ижтимагый Ьэм эшлекле 

билгелэнештэге учреждениелэр Ьэм объектлар турында мэгълуматлар 1 нче таблицада 
курсэтелгэн. Элеге мэгълуматлар 2019 елныц 1 гыйнварына китерелгэн. 

1 номерлы таблица 

Карта 
ларда 

№ 

Атамасы Урнашкан урыны Проект 
егэрлеге 

МЭГАРИФ ОБЪЕКТЛАРЫ 

1 Мэктэпкэчэ белем 
биру оешмасы 

«Милэшкэй» гомумустеру 
терендэге Меслим балалар 
бакчасы» МББМУ 

Меслим авылы, 
Колхоз ур., 16 йорт 110 урын 

2 Мэктэпкэчэ белем 
биру оешмасы 

«Кояшкай» гомумустеру 
терендэге Меслим балалар 
бакчасы» МББМУ 

Меслим авылы, 
Пушкин урамы, 37 йорт 110 урын 

9 



3 Мэктэпкэчэ белем 
биру оешмасы 

«Лэйсэн» гомумустеру 
терендэге Меслим балалар 
бакчасы» МББМУ 

Меслим авылы, 
Пушкин урамы, 40 йорт 75 урын 

4 Мэктэпкэчэ белем 
биру оешмасы 

«Карлыгач» гомумустеру 
терендэге Меслим балалар 
бакчасы» МББМУ 

Меслим авылы, 
Колхоз ур., 20 б йорт 75 урын 

5 Мэктэпкэчэ белем 
биру оешмасы 

«Кубэлэк» гомумустеру 
терендэге Меслим балалар 
бакчасы» МББМУ 

Меслим авылы, 
Кооператив ур., 
166/1 

140 урын 

6 гомуми белем биру 
оешмасы «Меслим лицее» МБГББУ Меслим авылы, 

Октябрь урамы, 39 йорт 627 урын 

7 гомуми белем биру 
оешмасы 

«Меслим урта гомуми 
белем биру мэктэбе» 
МБГББУ 

Меслим авылы, 
Тукай ур., 21 450 урын 

8 гомуми белем биру 
оешмасы 

«Меслим гимназиясе» 
МБГББУ 

Меслим авылы, 
Кооператив ур., 170 а 734 урын 

9 естэмэ белем биру 
оешмасы. 

«Мэктэптэн тыш эшлэр 
узэге» МБУ 

Меслим авылы, 
Гагарин урамы, 11 йорт 259 урын 

10 естэмэ белем биру 
оешмасы. 

«Меслим балалар сэнгать 
мэктэбе» балаларга естэмэ 
белем биру МБМУ 

Меслим авылы, 
Хафизов урамы, 1 йорт 372 урын 

11 естэмэ белем биру 
оешмасы. 

«Балалар Ьэм яшусмерлэр 
спорт мэктэбе» балаларга 
естэмэ белем биру МБМУ 

Меслим авылы, 
Пушкин ур., 92 а 474 урын 

12 

Ьенэри Ьэм югары 
белем биру 
программаларын 
гамэлгэ ашыручы 
оешма 

«Сарман аграр келлияте», 
ДАКББУ 1 номерлы 
филиалы 

Меслим авылы, 
Яшьлэр урамы, 1 йорт -

СЭЛАМЭТЛЕК САКЛАУ ОБЪЕКТЛАРЫ 

13 

стационар шартларда 
медицина ярдэме 
курсэтуче медицина 
оешмасы 

«Меслим узэк район 
хастаханэсе» ДАУ 

Меслим авылы, 
Гагарин ур., 9/21 

116 койка 
250 
сменага/керу 

14 
ашыгыч медицина 
ярдэме курсэтуче 
медицина оешмасы 

Ашыгыч медицина 
ярдэме станциясе 

Меслим авылы, 
Гагарин ур., 9/21 8 автомобиль 

15 

беренчел медик-
санитар ярдэм 
курсэтуче медицина 
оешмасы булекчэсе 

Фельдшер-акушерлык 
пункты 

Катмыш авылы, 
Комплекслы ур., 43 а 5 сменага/керу 

МЭДЭНИЯТ ОБЪЕКТЛАРЫ 

16 мэдэни-ял иту (клуб) 
тибындагы объект 

«Район мэдэният йорты» 
МБУ 

Меслим авылы, 
Пушкин урамы, 32 йорт 348 урын 

17 мэдэни-ял иту (клуб) 
тибындагы объект Авыл клубы 

Катмыш авылы, 
Комплекслы урамы, 56 
йорт 

100 урын 

18 мэдэни-агарту 
юнэлешендэге объект 

«Узэклэштерелгэн 
китапханэ» МБУ 

Меслим авылы, 
Пушкин урамы, 35 йорт 321325 данэ 

19 мэдэни-агарту 
юнэлешендэге объект Туган якны ейрэну музее Меслим авылы, 

Пушкин урамы, 33 йорт -

ФИЗИК КУЛЬТУРА КЭМ СПОРТ ОБЪЕКТЛАРЫ 
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20 спорт объекты «Меслим гимназиясе» 
МБГББУ спорт заллары 

Меслим авылы, 
Кооператив ур., 170 а 

идэннец 623 
кв. м мэйданы 

21 спорт объекты 
«Меслим урта гомуми 
белем биру мэктэбе» 
МБГББУ спорт залы 

Меслим авылы, 
Тукай ур., 21 

идэннец 162 
кв. м мэйданы 

22 спорт объекты «Меслим лицее» МБГББУ 
спорт залы 

Меслим авылы, 
Октябрь урамы, 39 йорт 

идэннец 162 
кв. м мэйданы 

23 спорт объекты 

«Балалар Ьэм яшусмерлэр 
спорт мэктэбе» балаларга 
естэмэ белем биру МБМУ 
спорт залы 

Меслим авылы, 
Пушкин ур., 92 а 

идэннец 288 
кв. м мэйданы 

24 спорт объекты 
«Сарман аграр келлияте» 
спорт залы (1 номерлы 
филиал) 

Меслим авылы, 
Яшьлэр урамы, 1 йорт 

идэннец 288 
кв. м мэйданы 

25 спорт объекты Йезу бассейны Меслим авылы, 
Кооператив ур., 170 а -

26 спорт корылмасы Спорт комплексыныц 
спорт узэге 

Меслим авылы, 
Пушкин ур., 92 а 13896 кв. м 

27 спорт корылмасы Спорт комплексыныц 
хоккей тартмасы 

Меслим авылы, 
Пушкин ур., 92 а 1539 кв. м 

28 спорт корылмасы Спорт комплексыныц 
волейбол мэйданчыгы 

Меслим авылы, 
Пушкин ур., 92 а 162 кв. м 

29 спорт корылмасы Спорт комплексыныц 
теннис корты 

Меслим авылы, 
Пушкин ур., 92 а 648 кв. м 

30 спорт корылмасы «Меслим гимназиясе» 
МБГББУ футбол кыры 

Меслим авылы, 
Кооператив ур., 170 а 5500 кв. м 

31 спорт корылмасы «Меслим гимназиясе» 
МБГББУ хоккей тартмасы 

Меслим авылы, 
Кооператив ур., 170 а 800 кв. м 

32 спорт корылмасы 
Спортивные площадки при 
МБОУ «Муслюмовский 
лицей» 

Меслим авылы, 
Октябрь урамы, 39 йорт 900 кв. м 

33 спорт корылмасы 

Хоккейная коробка при 
МБОУ «Муслюмовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Меслим авылы, 
Тукай ур., 21 800 кв. м 

34 спорт корылмасы 
Сарман аграр келлияте 
каршындагы футбол кыры 
(1 номерлы филиал) 

Меслим авылы, 
Яшьлэр урамы, 1 йорт 4050 кв. м 

35 спорт корылмасы 

Сарман аграр келлияте 
каршындагы спорт 
мэйданчыклары (1 
номерлы филиал) 

Меслим авылы, 
Яшьлэр урамы, 1 йорт 600 кв. м 

36 спорт объекты Ат-спорт клубы, ат-спорт 
мэктэбе 

Меслим авылы, 
Кооператив урамы, 255 
йорт 

-

ХАЛЫККА ХЕЗМЭТ КУРСЭТУ ОБЪЕКТЛАРЫ, АДМИНИСТРАТИВ, ДИНИ КЭМ БАШКА 
СОЦИАЛЬ, ИДТИМАГЫЙ КЭМ ЭШЛЕКЛЕ БИЛГЕЛЭНЕШТЭГЕ ОБЪЕКТЛАР 

37 почта элемтэсе 
объекты Почта элемтэсе булеге Меслим авылы, 

Банк урамы, 59 йорт -

38 жэмэгать тэртибен 
саклау объекты Полиция участок пункты Меслим авылы, 

Ф.Садриев урамы, 2 йорт -

39 сэудэ, жэмэгать 
туклануы объекты Ваклап сату объектлары - -
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40 сэудэ, жэмэгать 
туклануы объекты 

Дэмэгать туклануы 
объектлары - -

41 

коммуналь-кенкуреш 
хезмэте курсэту Ьэм 
шэхси хезмэтлэр 
курсэту объекты 

Кенкуреш хезмэте 
курсэту предприятиелэре - -

42 

халыкка хокукый, 
финанс, консультация 
Ьэм башка шундый 
хезмэтлэр курсэту 
объекты 

Банк хезмэте курсэту 
булеклэре - -

43 
кунакханэ Ьэм 
шундый ук кумэк 
урнаштыру урыннары 

Кунакханэ - -

44 административ бина Авыл жирлеге Советы 
бинасы 

Меслим авылы, 
Пушкин урамы, 43 йорт -

45 административ бина Административ биналар, 
конторалар - -

46 
стационар социаль 
хезмэт курсэту 
оешмасы 

«Маяк»социаль хезмэт 
курсэту комплекслы узэге 
ДАСХКУ 

Меслим авылы, 
Пушкин урамы, 47 йорт -

47 
стационар социаль 
хезмэт курсэту 
оешмасы 

«Меслим картлар Ьэм 
инвалидлар интернат-
йорты»ДАСХКУ 

Меслим авылы, 
Яр буе урамы, 22 йорт -

48 дини оешма объекты «Нур» мэчете Меслим авылы, 
Авзалов ур., 1 а -

49 дини оешма объекты «Дэмигъ» мэчете Меслим авылы, 
Пушкин ур., 92 б -

50 дини оешма объекты «Меслим» мэчете Меслим авылы, 
Октябрь ур., 29 а -

51 дини оешма объекты Мэчет Катмыш авылы, 
Комплекслы ур., 34 а -

52 дини оешма объекты Мэдрэсэ Меслим авылы, 
Пушкин ур., 92 в -

Авыл жирлеге халкыныц теп социаль, ижтимагый Ьэм эшлекле билгелэнешендэге объектлар 
белэн тээмин ителешнец факттагы дэрэжэсен бэялэу 2 нче таблицада китерелгэн. 

2 нче таблица 

Объектларныц тибы 

Объектларныц суммар 
факт куэте 

Тээмин 
ителешнец 
факттагы 

дэрэжэсе, % 

Талэп ителэ торган тээмин 
ителеш дэрэжэсенэ ирешу 

ечен кирэкле объектларныц 
житмэучэн егэрлеклэре Объектларныц тибы 

эЬэмияте улчэу 
берэмлеге 

Тээмин 
ителешнец 
факттагы 

дэрэжэсе, % эЬэмияте улчэу 
берэмлеге 

Гомуми белем биру 
учреждениелэре 1811 урын 155 - урын 

Мэктэпкэчэ белем 
биру оешмалары 510 урын 158 - урын 

бстэмэ белем биру 
учреждениелэре 1105 урын 116 - урын 

Амбулатор-
поликлиника 
учреждениелэре 

255 1 сменага 
килу 154 - 1 сменага килу 

Клуб учреждениелэре 448 урын 16 2297 урын 

Авыл китапханэлэре 321325 несхэ 468 - несхэ 

Спорт заллары 1523 идэн 48 1680 идэн мэйданын 
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мэйданын кв. 
м 

кв. м 

Спорт (яссылык) 
корылмалары 28895 кв. м 162 - кв. м 

Халыкныц хезмэт курсэту объектлары белэн тээмин ителеше дэрэжэсен билгелэу «ШэЬэр 
тезелеше. ШэЬэр Ьэм авыл жирлеклэрен планлаштыру Ьэм тезу» СП 42.13330.2011 нормативлары, 
шулай ук Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц «2019 елга кадэр ижтимагый 
инфраструктура, социаль хезмэт курсэтулэр белэн тээмин ителешнец социаль гарантиялэре 
дэрэжэсен билгелэу турында»2009 елныц 26 гыйнварындагы 42 номерлы карары белэн 
башкарылган. 

Проект тэкьдиме 

Социаль, ижтимагый Ьэм эшлекле объектлар тарафыннан халыкка хезмэт курсэту сыйфатын 
яхшырту ечен генераль план белэн кайбер объектларны урнаштыру карала, алар турындагы 
белешмэлэр 3 нче таблицада китерелгэн. 

3 нче таблица 
Объектныц 

статусы 
Объектныц 

исеме 
Теп 

характеристикалар 
Урнашкан 

урыны Урнашу нигезе 

жирлекнец жирле 
эЬэмияттэге 

Сэудэ 
предприятиелэре - Меслим 

жирле узидарэ органнары 
инициативасы; халыкка 
сэудэ объектлары белэн 
хезмэт курсэту сыйфатын 
яхшырту 

муниципаль 
районныц жирле 
эЬэмияттэге 

Ясалма боз белэн 
ябык шугалак 

проект куэте - идэн 
мэйданыныц 1800 
кв. м 

Меслим 

халыкныц тиешле 
объектлар белэн тээмин 
ителешенец талэп ителгэн 
дэрэжэсенэ ирешу; 
муниципаль районны 
территориаль планлаштыру 
Схемасы нигезлэмэлэрен 
гамэлгэ ашыру 

муниципаль 
районныц жирле 
эЬэмияттэге 

Йезу бассейны проект куэте - су 
еслегенец 360 кв. м Меслим 

муниципаль районныц 
территориаль планлаштыру 
схемасы нигезлэмэлэрен 
тормышка ашыру; спорт 
объектлары белэн халыкка 
хезмэт курсэту сыйфаты 

Халыкныц социаль, ижтимагый Ьэм эшлекле билгелэнештэге теп объектлар белэн тээмин 
ителешенец гамэлдэге дэрэжэсен анализлау нигезендэ, шулай ук мондый объектларны тезу Ьэм 
реконструкциялэу буенча чаралар, шулай ук элеге объектлар белэн тээмин ителешнец норматив 
дэрэжэсенэ ирешу ечен кирэкле оештыру чаралары булеп бирелэ. Курсэтелгэн чаралар 4 нче 
таблицада китерелгэн. 

4 нче таблица 

Объектларныц тибы 
Проект егэрлеге 

Чаралар Объектларныц тибы 
эЬэмияте улчэу 

берэмлеге 
Чаралар 

Клуб учреждениелэре 2300 урын 
Меслим авылында 2300 урынга 
исэплэнгэн клуб учреждениелэре 
тезелеше. 

Искэрмэ. 
Элеге чараларны тормышка ашыру финанслау булганда тормышка ашырылырга мемкин 
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Авыл жирлеге халкыньщ социаль, ижтимагый Ьэм эшлекле билгелэнештэге теп объектлар 
белэн тээмин ителешенец планлаштырылган дэрэжэсен бэялэу, мондый объектларны урнаштыру 
чараларын, шулай ук тээмин ителешнец талэп ителэ торган дэрэжэсенэ ирешу буенча 
тэкъдимнэрне исэпкэ алып, 5 нче таблицада китерелгэн. 

5 нче таблица 

Объектларныц тибы 

Гамэлдэге Ьэм 
планлаштырылган 

объектларныц суммар куэте 
Чараларны гамэлгэ ашыру 

нэтижэсендэ тээмин ителешнец 
йомгаклау дэрэжэсе, % 

Объектларныц тибы 

эЬэмияте улчэу берэмлеге 

Чараларны гамэлгэ ашыру 
нэтижэсендэ тээмин ителешнец 

йомгаклау дэрэжэсе, % 

Гомуми белем биру 
учреждениелэре 1811 урын 155 * 

Мэктэпкэчэ белем биру 
оешмалары 510 урын 158 * 

бстэмэ белем биру 
учреждениелэре 1105 урын 116 * 

Амбулатор-поликлиника 
учреждениелэре 255 1 сменага килу 154 * 

Клуб учреждениелэре 2748 урын 100 

Авыл китапханэлэре 321325 несхэ 468 * 

Спорт заллары 3323 идэн мэйданы 
кв. м 104 ** 

Спорт (яссылык) корылмалары 28895 кв. м 162 * 

* тээмин ителеш курсэткече, гамэлдэге объектларныц куэте хисап чорына мондый объектларныц 
талэп ителгэн егэрлегеннэн артып китуенэ бэйле рэвештэ, 100 % тан артык тэшкил итэ 

** планлаштырыла торган объектларныц типик проектларын куллануга бэйле рэвештэ, тээмин 
ителеш курсэткече 100 % тан артык тэшкил итэ 

Халыкныц хезмэт курсэту объектлары белэн тээмин ителеш дэрэжэсе СП 42.13330.2011 
"ШэЬэр тезелеше. ШэЬэр Ьэм авыл жирлеклэрен планлаштыру Ьэм тезу», шулай ук «2019 елга 
кадэр жэмэгать инфраструктурасы, социаль хезмэт курсэтулэр белэн тээмин ителешнец социаль 
гарантиялэре дэрэжэсен билгелэу турында» 2009 елныц 26 гыйнварындагы 42 номерлы Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карары белэн билгелэнэ. 

Торак фонды кулэмен 181,99 мец кв.м. га арттыру планлаштырылган булу сэбэпле, даими 
халык саныныц якынча артуы 6370 кеше тэшкил итэргэ мемкин (гаилэ коэффициенты 3,5 кв. м га 
тигез кабул ителгэн). 

Социаль, ижтимагый Ьэм эшлекле билгелэнештэге объектлар тарафыннан мемкин булган 
халыкныц норматив ихтыяжы турында мэгълумат 6 таблицада китерелгэн. 

6 нчы таблица 

Объектларныц тибы 
Тээмин ителешнец минималь 

рехсэт ителгэн дэрэжэсе 
норматив курсэткече * 

Объектларныц кирэкле куэте 
Объектларныц тибы 

Тээмин ителешнец минималь 
рехсэт ителгэн дэрэжэсе 
норматив курсэткече * эЬэмияте улчэу 

берэмлеге 

Гомуми белем биру 
учреждениелэре 

1000 кешегэ 180 урын 
(демография турында мэгълумат 
булмаганда) 

1147 урын 

Мэктэпкэчэ белем биру 
оешмалары 

1000 кешегэ 180 урын 
(демография турында мэгълумат 
булмаганда) 

1147 урын 

бстэмэ белем биру 
учреждениелэре 

мэктэп яшендэге балаларныц 82% 
ы колачлый 940 урын 

Амбулатор-поликлиника 
учреждениелэре 1000 кешегэ сменага 18,15 керу 115,62 1 сменага керу 

Клуб учреждениелэре 1000 кешегэ 300 урын 1911 урын 
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Авыл китапханэлэре 

1000 кешегэ 7,5 мец саклау 
берэмлеге 47775 мец саклау 

берэмлеге Авыл китапханэлэре 1000 кешегэ уку залында 6 урын 
исэплэнгэн 38,22 уку залында 

урын 

Спорт заллары 10000 кешегэ 3500 кв. м идэн 
мэйданы 2229,50 кв. м идэн 

мэйданы 
Спорт (яссылык) корылмалары 10000 кешегэ 19500 кв. м 12421,50 кв. м 

* "ШэЬэр тезелеше. ШэЬэр Ьэм авыл жирлеклэрен планлаштыру Ьэм тезу» СП 
42.13330.2011, шэЬэр тезелешен проектлауныц Республика нормативлары, Татарстан 
Республикасыныц шэЬэр тезелешен проектлауныц Республика нормативлары, Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2009 елныц 26 гыйнварындагы 42 номерлы карары 
белэн «2019 елга кадэр ижтимагый инфраструктура, социаль хезмэт курсэтулэр белэн тээмин 
ителешнец социаль гарантиялэре дэрэжэсен билгелэу турында» белэн билгелэнгэн. 

Сэудэ Ьэм кенкуреш хезмэте курсэту объектларыныц егэрлеклэрен арттыру мемкинлеген 
ачыклау гамэлдэге норматив базаныц элеге объектларга булган ихтыяжны объектив бэялэмэвенэ 
бэйле рэвештэ уткэрелми. Аларны урнаштыру ихтыяж барлыкка килгэн саен билгелэнергэ тиеш. 

2.3. Сэнэгать предприятиелэре Ьэм объектлары 

2.3.1. Сэнэгать житештеруе объектлары 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
Меслим авыл жирлеге территориясендэ урнашкан сэнэгать житештеруе объектларына 

тубэндэгелэр керэ: 
Меслим авылы, Тукай урамындагы авыл хужалыгы техникасы житештеру цехы; 
- Меслим ав., Кызыл армия урамында кирпеч заводы; 
- Меслим авылыныц кеньяк елешендэ столяр остаханэсе; 
- Меслим авылыныц кеньяк-кенчыгыш елешендэ икмэк кабул иту пункты (2 мэйданчык); 
- Меслим авылыннан кеньяк-кенчыгышка таба каз Ьэм куркэлэрне эшкэрту цехы; 
- Меслим авылыныц Кооператив урамында майсыз сет житештеру заводы; 
- Меслим авылыныц Кооператив урамында икмэк пешеру йорты 
Проект тэкъдиме 
Генераль план нигезендэ сэнэгать житештеруе объектларын урнаштыру тэкъдим ителми. 

2.3.2. Казып чыгару сэнэгате предприятиелэре Ьэм объектлары 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
Авыл жирлеге территориясендэ казып чыгару сэнэгате объектларына керэ: 
- Меслим авылыныц кенбатыш елешендэ балчык чыгару карьерасы. 

Проект тэкъдиме 
Генераль план белэн казып чыгару сэнэгате предприятиелэрен урнаштыру тэкъдим ителми. 

2.4. Авыл хужалыгы, балыкчылык Ьэм балык урчету предприятиелэре Ьэм 
объектлары 

2.4.1. Авыл хужалыгы, балыкчылык Ьэм балык урчету предприятиелэре 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
Меслим авыл жирлеге территориясендэ тубэндэге авыл хужалыгы житештеруе, 

балыкчылык Ьэм балык урчету предприятиелэре урнашкан: 
- Катмыш авылында мегезле эре терлек фермасы (егэрлек): 100 башка кадэр); 
- Меслим авылыныц кеньяк-кенчыгыш елешендэ кошчылык фермасы (егэрлек: 1000 гэ 

кадэр) 
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- Меслим авылыннан кеньяк-кенчыгышка таба урнашкан гамэлдэ булмаган мегезле эре 
терлек фермасы 

Проект тэкъдиме 
Авыл хужалыгы житештеруе, балыкчылык Ьэм балык урчету предприятиелэрен генераль 

план белэн урнаштыру тэкъдим ителми. 
Авыл хужалыгы производствосыныц куп функцияле булмаган предприятиелэре урнашкан 

территориялэр авыл хужалыгы житештеруен устеру ечен резерв булган яисэ авыл хужалыгына 
хезмэт курсэту функциялэре буларак карала. 

2.4.2. Авыл хужалыгын тээмин иту объектлары 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
Авыл жирлеге территориясендэ урнашкан авыл хужалыгын тээмин иту объектларына керэ: 
Меслим авылы, Тукай урамындагы ындыр табагы; 
Катмыш авылында машина-трактор паркы; 
Меслим авылыныц кеньяк елешендэ авыл хужалыгы продукциясен саклау складлары; 
Меслим авылы, Октябрь урамында ветеринария участогы. 

Проект тэкъдиме 
Авыл хужалыгын тээмин иту объектларын генераль план белэн урнаштыру тэкъдим 

ителми. 

2.5. Склад объектлары 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
Дирлектэге склад объектларына карыйлар: 
Меслим авылында житештеру базалары; 
Меслим авылында складлар. 

Проект тэкъдиме 
Дирлекнец житештеру потенциалын гамэлгэ ашыру максатыннан, жирле узидарэ 

органнарыныц Ьэм кызыксынучы затларныц ниятлэренэ караганда, Меслим авылыныц кеньяк-
кенчыгыш елешендэ житештеру базаларын урнаштыру планлаштырыла. 

Объектны урнаштыру ечен планлаштырылган эйлэнэ-тирэ мохит торышына сизелерлек 
тискэре йогынты ясау куздэ тотылмый. 

2.6. Зиратлар, махсус билгелэнештэге объектлар 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
Меслим авыл жирлеге территориясендэге зиратлар турында мэгълуматлар 7 нче таблицада 

китерелгэн. 
7 нче таблица 

Корылма Урнашу 
урыны 

Факттаг 
ы 

мэйданы 
, га 

Дир кишэрлегенэ карау турында 
белешмэлэр 

Ацлатма Корылма Урнашу 
урыны 

Факттаг 
ы 

мэйданы 
, га 

Кадастр 
номеры 

жирлэрне ц 
категория 

се 

рехсэт 
ителгэн 
куллану 

тере 
искэрмэ 

Ацлатма 

Зират 
(гамэлдэге 
) 

Меслим, 
Уцыш ур. 11,3696 16:29: 

060154:13 

Торак 
пункт 
жирлэре 

Махсус 
билгелэне 
штэге 
башка 
объектлар 

объект 
жир 
кишэрлег 
е 
елешендэ 
урнашкан 

жир кишэрлеге 
чиклэрен зиратныц 
факттагы 
чиклэренэ туры 
китеру талэп ителэ; 
жир 
кишэрлегеннэн 
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рехсэт ителгэн 
файдалану терен 
кирэкле итеп 
узгэрту* 

Зират 
(гамэлдэге ) 

Катмыш 
авылы 1,9045 16:29: 

060201:65 

Торак 
пункт 
жирлэре 

Махсус 
билгелэне 
штэге 
башка 
объектлар 

-

жир 
кишэрлегеннэн 
рехсэт ителгэн 
файдалану терен 
кирэкле урынга 
узгэрту талэп ителэ * 

Зират 
(ябык) 

Меслим, 
Кооператив 
ур. 

0,6008 

16:29: 
060113:30 

Торак 
пункт 
жирлэре 

Зиратларн 
ы 
урнаштыру 
ечен 

-

жир кишэрлеге 
чиклэрен зиратныц 
факттагы 
чиклэренэ туры 
китеру талэп ителэ; 
жир 
кишэрлегеннэн 
рехсэт ителгэн 
файдалану терен 
кирэкле итеп 
узгэрту* 

Зират 
(ябык) 

Меслим, 
Кооператив 
ур. 

0,6008 

кадастр кварталы территориясенец 
бер елеше 16:29:060113 -

жир кишэрлеге 
чиклэрен зиратныц 
факттагы 
чиклэренэ туры 
китеру талэп ителэ; 
жир 
кишэрлегеннэн 
рехсэт ителгэн 
файдалану терен 
кирэкле итеп 
узгэрту* 

* жир кишэрлегенец кирэкле характеристикалары булып тора: 
жирлэрнец категориясе - «Сэнэгать, энергетика, транспорт, элемтэ, радиотапшырулар, телевидение, 

информатика жирлэре, космик эшчэнлекне тээмин иту ечен жирлэр, оборона, куркынычсызлык жирлэре 
Ьэм башка махсус билгелэнештэге жирлэр»; 

рехсэт ителгэн куллану тере - «Ритуаль эшчэнлек» (Россия Икътисадый усеш министрлыгыныц 
«Дир кишэрлеклэреннэн рехсэт ителгэн файдалану терлэре классификаторын раслау турында» 2014 елныц 
01 сентябрендэге 540 номерлы боерыгы белэн расланган жир кишэрлеклэреннэн файдалануныц рехсэт 
ителгэн терлэре классификаторы нигезендэ, код 12.1) (Россия Икътисадый усеш министрлыгыныц 2019 
елныц 4 февралендэге 44 номерлы Приказасы редакциясендэ). 

Дирлек территориясендэ тэкъдим ителгэн башка махсус билгелэнештэге объектларга 
тубэндэгелэр керэ: 

- Меслим авылыннан кеньякка биотермик чокыр; 
- Меслим авылыныц узэк елешендэ тулэмэ улэт базы; 
- Меслим авылыннан кеньякка таба каты коммуналь калдыклар полигоны (мэйданы-4,9 га). 

Проект тэкъдиме 

Генераль план белэн махсус билгелэнештэге объектларны урнаштыру тэкъдим ителми. 

2.7. Ял Ьэм туризм объектлары 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
Дирлек территориясендэ урнашкан ял Ьэм туризм объектларына тубэндэгелэр керэ: 
Меслим авылыннан кеньяк-кенчыгышка таба массакулэм куцел ачу мэйданчыгы; 
Меслим авылыныц теньяк елешендэ чацгы базасы; 
Меслим авылыныц теньяк-кенчыгыш елешендэ Яр буе. 
Проект тэкъдиме 
Дирлек территориясенец зур туристлык-рекреацион потенциалы Ьэм уцайлы табигать 

шартлары булу сэбэпле, жирле узидарэ органнарыныц ниятлэре буенча, генераль план нигезендэ 
Меслим авылыныц теньяк елешендэ ипподромн урнаштыру Ьэм якын-тирэ территориялэрне 
тезеклэндеру куздэ тотыла. 

Элеге чараны тормышка ашыру ечен Меслим муниципаль районыныц территориаль 
планлаштыру схемасына узгэрешлэр керту зарур. 
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2.8. Транспорт инфраструктурасы 

2.8.1. Автомобиль транспорты 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
Дирлекнец урам-юл челтэренец теп элементлары турында мэгълумат, аларныц 

характеристикалары 8 нче таблицада китерелгэн. 
8 нче таблица 

Объектныц статусы Объектныц исеме Теп 
характеристикалар 

Озынлыгы (жирлек 
чиклэрендэ), м 

региональ эЬэмияттэге 

«Элмэт-Меслим» транзит 
автомобиль юлы 

категория IV. 
еслек: асфальт-
бетон 

4355 

региональ эЬэмияттэге 

«Меслим-Саклаубаш-
Юлтимер» транзит автомобиль 
юлы 

категория IV. 
еслек: асфальт-
бетон 

3752 

региональ эЬэмияттэге «Актаныш-Меслим» транзит 
автомобиль юлы 

категория IV. 
еслек: асфальт-
бетон 

297 региональ эЬэмияттэге 

«Меслим-Татар Шуганы» 
транзит автомобиль юлы 

категория IV. 
еслек: асфальт-
бетон 

4703 

региональ эЬэмияттэге 

«Меслим авылын урап узу» 
транзит автомобиль юлы 

категория IV. 
еслек: асфальт-
бетон 

4221 

муниципаль районныц 
жирле эЬэмияттэге 

«Катмыш авылына керу юлы» 
автомобиль юлы 

категория IV. 
еслек: асфальт-
бетон 

150 

муниципаль районныц 
жирле эЬэмияттэге 

каты еслекле башка автомобиль 
юллары 

еслек: асфальт-
бетон 2593 муниципаль районныц 

жирле эЬэмияттэге 
кучеш тибы еслеге Ьэм еслексез 
тибы булган автомобиль 
юллары 

еслек: кучмэ, 
еслексез 2281 

жирлекнец жирле 
эЬэмияттэге 

торак пунктлар 
территориясендэ торак урамнар, 
юллар 

- 51140 

Дирлек территориясендэ шулай ук башка автомобиль транспорты объектлары да тэкъдим 
ителгэн: 

- Меслим авылыныц кеньяк елешендэ «Меслим авылын урап узу» автомобиль юлында ике 
автомобиль заправкасы станциясе; 

- Меслим авылыныц кеньяк-кенчыгыш елешендэ «Меслим авылын урап узу» автомобиль 
юлында автомобиль заправкасы станциясе; 

- Меслим авылыныц теньяк-кенбатыш елешендэ «Меслим авылын урап узу» автомобиль 
юлында автомобиль заправкасы станциясе; 

- «Элмэт - Меслим» автомобиль юлында Меслим авылыныц узэк елешендэ автомобиль 
заправкасы станциясе; 

- Меслим авылында юл буе сервисы объектлары; 
- Меслим авылыныц теньяк-кенбатыш елешендэ, Кооператив урамында гаражлар. 

Янгын транспорты барлык биналарга Ьэм корылмаларга да барып житэ. 
Дирлектэге торак пунктлар каты еслекле автомобиль юллары белэн тээмин ителгэн. 
Дэмэгать транспорты шэЬэрара Ьэм шэЬэр яны автобус маршрутлары белэн тэкъдим 

ителгэн: 
- «Меслим - Казан»; 
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- «Меслим - Яр Чаллы»; 
- «Меслим - Элмэт»; 
- «Меслим - Исэнсеф»; 
- «Меслим - Симэк»; 
- «Меслим - Крэш-Шуран»; 
- «Меслим - Иске Элмэт»; 
- «Меслим - Баек»; 
- «Меслим - Баланлы». 

Проект тэкъдиме 
Генераль план нигезендэ автомобиль транспортын устеру куздэ тотыла. 
Урам-юл челтэре элементларын урнаштыру ечен планлаштырыла торган мэгълуматлар, 

аларныц теп характеристикалары Ьэм урнашу нигезлэре 9 таблицада курсэтелгэн. 
9 нчы таблица 

Объектныц 
статусы Объектныц исеме Теп 

характеристикалар 

Озынлыгы 
(жирлек 

чиклэрендэ), м 

Объектны 
урнаштыруны нигезлэу 

тебэк 
эЬэмиятендэге 
автомобиль 
юллары 

« Меслим авылын урап 
узу » автомобиль юлы 

еслеге - асфальт-
бетон; категория-ГУ 4394 

муниципаль районныц 
урам-юл челтэре 
элемтэсен яхшырту; 
Татарстан 
Республикасыныц 
территориаль 
планлаштыру схемасы 
нигезлэмэлэрен 
тормышка ашыру 

Автомобиль юлын урнаштыру шулай ук кыргый хайваннарныц кучеп йеру 
куркынычсызлыгын тээмин итугэ юнэлдерелгэн берничэ оештыру чараларын куздэ тота, шул 
исэптэн: 

- хайваннар ечен жир асты яисэ жир есте кичулэрен оештыру (курсэтелгэн 
корылмаларныц урыны Ьэм конструктив карарлары территорияне планлаштыру документациясе 
Ьэм планлаштырыла торган автомобиль юлыныц проект документациясе белэн билгелэнергэ 
тиеш); 

- хайваннарны транспорт чараларына бэрелуне булдырмый торган саклау корылмаларын 
Ьэм жайланмаларын оештыру. 

Автомобиль юлын тезегэндэ Россия Федерациясе Хекумэтенец «Дитештеру процессларын 
гамэлгэ ашырганда, шулай ук транспорт магистральлэрен, торбауткэргечлэрне, элемтэ Ьэм электр 
тапшыру линиялэрен эксплуатациялэгэндэ хайваннар деньясы объектларыныц Ьэлак булуын 
булдырмау талэплэрен раслау турында» 1996 елныц 13 августындагы 997 номерлы карары 
нигезлэмэлэрен утэргэ, шулай ук биологик ресурслар буенча Татарстан Республикасы Дэулэт 
комитеты белэн проект документациясен килештерергэ кирэк. 

Дирле узидарэ органнары Ьэм кызыксынган затларныц ниятлэре нигезендэ, халыкка 
автомобиль транспорты объектларына хезмэт курсэту сыйфатын яхшырту ечен тубэндэге 
объектларны урнаштыру планлаштырыла: 

- Меслим авылыныц кеньяк-кенчыгыш елешендэ автомобиль газ заправкасы станциясе 
(Урожайная ур.); 

- Меслим авылыныц кенбатыш елешендэ «Меслим-Саклаубаш-Юлтимер» автомобиль 
юлында автомобиль заправкасы станциясе. 

Объектны урнаштыру ечен планлаштырылган эйлэнэ-тирэ мохит торышына сизелерлек 
тискэре йогынты ясау куздэ тотылмый. 

2.8.2. Тимер юл транспорты 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
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Дирлек территориясендэ тимер юл транспорты курсэтелмэгэн. 

Проект тэкъдиме 

Дирлек территориясендэ тимер юл транспорты булдыру куздэ тотылмый. 

2.8.3. Су транспорты 

Гамэлдэге нигезлэмэ Дирлек территориясендэ су транспорты курсэтелмэгэн. 

Проект тэкъдиме 

Дирлек территориясендэ су транспортын булдыру куздэ тотылмый. 

2.8.4. Нава транспорты 

Гамэлдэге нигезлэмэ Дирлек территориясендэ Ьава транспорты курсэтелмэгэн. 

Проект тэкъдиме 

Дирлек территориясендэ Ьава транспорты булдыру куздэ тотылмый. 

2.8.5. Торбауткэргеч 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
Торбауткэргеч транспорты турында мэгълуматлар «инженерлык инфраструктурасы Ьэм 

коммуналь хезмэт курсэту» 2.9 булегендэ «Магистраль инженерлык коммуникациялэре» 
пунктында бирелгэн. 

Проект тэкъдиме 

Дирлек территориясендэ торбауткэргеч транспортын булдыру куздэ тотылмый. 

2.9. Инженерлык инфраструктурасы Ьэм коммуналь хезмэт курсэту 

2.9.1. Магистраль инженерлык коммуникациялэре 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
Дирлек территориясендэ тубэндэге магистраль инженерлык коммуникациялэре тэкъдим 

ителгэн: 
- магистраль торбауткэргечлэр (Меслим авылыннан кеньякка таба газуткэргеч ); 
- 110 кВ, 35 кВ, 6-10 кВ кечэнешле Ьава электр линиялэре; 
- элемтэ линиялэре. 
Проект тэкъдиме 
Дирлек территориясендэ магистраль инженерлык коммуникациялэрен урнаштыру 

планлаштырылмый. 

2.9.2. Электр белэн тээмин иту 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
Торак пунктларны Ьэм житештеру объектларын электр белэн тээмин иту 0,4 кВ кечэнешле 

Ьава электр линиялэре белэн башкарыла. Электр кечэнешенец кимуе Ьэм булу 6-10/0,4 кВ 
трансформатор электр подстанциялэре тарафыннан тээмин ителэ. 

Меслим авылыныц кенбатыш елешендэ 35/6-10 кВ электр подстанциясе урнашкан. 
Биналарныц Ьэм корылмаларныц электр энергиясе белэн тээмин ителеше 100 % тэшкил 

итэ. 
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Проект тэкъдиме 
Торак фонды кулэме 181,99 мец кв. м га Ьэм даими халык саныныц якынча 6370 кешегэ 

артуы ихтималы булганлыктан, электр куллану курсэткечен арттыру куздэ тотыла, эрелэндерелгэн 
исэп буенча, елына якынча 6051500 кВт-сэг. 

Торак тезелеше мемкин булган территориялэрдэ 0,4 кВ электр уткэргеч Ьава линиялэренец 
якынча суммар озынлыгы 45,50 км тэшкил итэ. 

Торак тезелеше мемкин булган территориялэрне узэклэштерелгэн электр белэн тээмин иту 
системасы белэн тээмин иту ечен 6-10 кВ электр уткэргеч Ьава линиялэрен Ьэм 6-10/0,4 
трансформатор электр подстанциялэрен тезу талэп ителэ. Элеге объектларныц урнашуы Ьэм 
характеристикалары территорияне планлаштыру буенча документларны эзерлэу стадиясендэ 
билгелэнергэ тиеш. 

2.9.3. Газ белэн тээмин иту 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
Узэклэштерелгэн газ белэн тээмин иту авыл жирлегенец барлык торак пунктларында да 

тэкъдим ителгэн, Торак Ьэм жэмэгать биналарыныц газ белэн тээмин ителеше дэрэжэсе 100% ка 
тигез. 

Меслим авылыннан кеньякка таба газ тарату станциясе урнашкан. 
Проект тэкъдиме 
Торак фондыныц кулэме 181,99 мец кв. м. га Ьэм даими халыкныц якынча 6370 кешегэ арту 

ихтималы булганлыктан, эрелэндерелгэн исэп буенча, елына 1401400 куб. м тигез газ куллану 
курсэткечен арттыру куздэ тотыла, 

Торак тезелеше мемкинлеге булган булеп бирелэ торган территориялэрдэ газ булу 
челтэрлэренец гомуми талэп ителэ торган суммар озынлыгы 91,00 км тэшкил итэ. 

Торак тезелеше мемкин булган территориялэрне узэклэштерелгэн газ белэн тээмин иту 
системасы белэн тээмин иту ечен урта басымныц газ булу челтэрлэрен Ьэм газ кейлэу пунктларын 
тезу талэп ителэ. Элеге объектларныц урнашуы Ьэм характеристикалары территорияне 
планлаштыру буенча документларны эзерлэу стадиясендэ билгелэнергэ тиеш. 

2.9.4. Су белэн тээмин иту 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
Авыл жирлеге территориясендэ су белэн тээмин иту жир асты чыганакларыннан -

скважина су алу жайланмаларыннан Ьэм чишмэлэрдэн башкарыла. 
Узэклэштерелгэн су белэн тээмин иту барлык торак пунктларда да тэкъдим ителэ. торак 

Ьэм ижтимагый биналарныц су белэн тээмин ителеш дэрэжэсе 100 % тэшкил итэ. 
Дирлекнец узэклэштерелгэн хужалык-эчэ торган су белэн тээмин иту чыганагы булып 

тора: 
- Меслим авылыныц узэк елешендэ, Гагарин урамында су алу жайланмасы (егэрлек 

турында мэгълуматлар юк); 
- Меслим авылыныц узэк елешендэ, Беренче май урамында су алу жайланмасы (егэрлек 

турында мэгълуматлар юк); 
- авыл жирлегеннэн читтэ каптациялэнгэн чишмэ (егэрлек турында мэгълуматлар юк). 
Элеге объектларныц урнашуы Ьэм характеристикасы Меслим муниципаль районыныц 

территориаль планлаштыру схемасы материаллары Ьэм жирле узидарэ органнары белешмэлэре 
нигезендэ курсэтелгэн. 

Дир асты суларыныц сыйфаты тулысынча СанПиН 2.1.4.1074-01 «Эчэргэ яраклы су» 
талэплэренэ туры килэ. Узэклэштерелгэн эчэргэ яраклы су белэн тээмин иту системаларыныц су 
сыйфатына карата гигиена талэплэре. Сыйфат контроле» 

Су алу жайланмаларыныц жир асты байлыкларыннан файдалану хокукына лицензия бар. 
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СП 31.13330.2012 «Су белэн тээмин иту. Тышкы челтэрлэр Ьэм корылмалар. 
Актуальлэштерелгэн редакция СНиП 2.04.02-84» буенча авыл жирлеге халкы ечен хужалык-эчэ 
торган ихтыяжларга норматив су куллану елына 668,02 мец куб. м тэшкил итэ. 

Проект тэкъдиме 
Торак фонды кулэмен 181,99 мец кв. м. га арттыру планлаштырылуы Ьэм даими халык 

саныныц якынча 6370 кешегэ артуы мемкин булу сэбэпле, хужалык-эчэргэ яраклы ихтыяжлар 
ечен тэулеклегенэ уртача (бер ел эчендэ) су куллану курсэткечен елына 465,01 мец куб.м га кадэр 
арттыру куздэ тотыла. 

Торак тезелеше мемкин булган территориялэрдэ су уткэру челтэрлэренец якынча суммар 
озынлыгы 45,50 км тэшкил итэ. 

Торак тезелеше мемкинлеге булган территориялэрне узэклэштерелгэн су белэн тээмин иту 
системасы белэн тээмин иту ечен, сэгатенэ 53,08 куб. м тэшкил итэ торган су белэн тээмин итунец 
естэмэ чыганакларын тезу талэп ителэ. Элеге объектларныц саны, урнашуы Ьэм 
характеристикалары территорияне планлаштыру буенча документлар эзерлэу стадиясендэ 
билгелэнергэ тиеш. 

2.9.5. Су чыгару 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
Дирлектэге узэклэштерелгэн ташландык суларны агызу системасы Меслим авылында куп 

фатирлы торак йортлар Ьэм социаль, ижтимагый Ьэм эшлекле объектлар ечен тэкъдим ителгэн. 
Канализация челтэрлэре белэн тээмин ителмэгэн территориялэрдэ ташландык суларны агызу 
юынты суларны чистартуныц индивидуаль станциялэре яки калдыкларны туплауныц шэхси 
станциялэре ярдэмендэ башкарыла. 

Чистарту корылмалары Меслим авылыныц теньяк-кенбатыш елешендэ Ьэм Катмыш 
авылыннан теньяк-кенчыгышка таба урнашкан. 

Проект тэкъдиме 
Торак фонды кулэмен 181,99 мец кв. м. торакка арттыру планлаштырылуы Ьэм даими 

халык саныныц якынча 6370 кешегэ артуы мемкинлеге кузэтелсэ, торак тезелеше мемкинлеге 
булган территориялэрдэ узэклэштерелгэн су чыгару системасын булдыру зарур. 

Торак тезелеше мемкин булган территориялэрдэ канализация челтэрлэренец якынча 
суммар озынлыгы 45,50 км тэшкил итэ, чистарту корылмаларыныц талэп ителэ торган куэте -
тэулегенэ 1,27 мец куб.м. Элеге объектларныц урнашуы Ьэм характеристикалары территорияне 
планлаштыру буенча документларны эзерлэу стадиясендэ билгелэнергэ тиеш. 

Авыл жирлеге территориясендэ шэЬэр тезелеше эшчэнлеген гамэлгэ ашырганда, торак 
пунктлар территориялэрен, усеш дэрэжэсе буенча, узэклэштерелгэн ташландык суларны агызу 
системасы белэн этаплап тээмин иту мемкинлеген куздэ тотарга кицэш ителэ. Узэклэштерелгэн 
ташландык суларны агызу системасын формалаштыру буенча планлаштырылган чаралар 
территорияне планлаштыру буенча документларны эзерлэу стадиясендэ билгелэнергэ тиеш. 

2.9.6. ^ылылык белэн тээмин иту 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
Дирлектэ узэклэштерелгэн жылылык белэн тээмин иту Меслим авылында куп фатирлы 

торак йортлар Ьэм социаль, ижтимагый Ьэм эшлекле объектлар ечен тэкъдим ителгэн. 
Узэклэштерелгэн жылылык белэн тээмин иту системалары белэн тээмин ителмэгэн 
территориялэрдэ жылылык терле ягулык терлэрендэ эшлэуче индивидуаль жылылык системалары 
ярдэмендэ башкарыла. 

Проект тэкъдиме 
Узэклэштерелгэн жылылык белэн тээмин иту системасы булдыру куздэ тотылмый. 

2.9.7. Элемтэ 
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Гамэлдэге нигезлэмэ 
Телефон Ьэм кэрэзле элемтэ, эфирлы Ьэм цифрлы тапшырулар, Интернет-Ьэркем файдалана 

алырлык. 
Авыл жирлеге территориясендэ урнашкан антенна-мачта корылмаларына Ьэм башка элемтэ 

объектларына керэ: 
- Меслим авылыныц узэк Ьэм кенбатыш елешлэрендэ биш кэрэзле элемтэ база станциясе. 

Проект тэкъдиме 
Дирлек территориясендэ элемтэ объектларын урнаштыру генераль план белэн каралмаган. 

2.9.8. Коммуналь калдыкларны чыгаруны оештыру 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
Дирлектэ каты коммуналь калдыклар жыелуныц якынча норматив кулэме елына 10066 

куб. м тэшкил итэ, сыек коммуналь калдыклар - елына 18302 куб.м. Каты Ьэм сыек коммуналь 
калдыкларныц факттагы кулэме турында белешмэлэр юк. 

Каты коммуналь калдыкларны оешкан тестэ чыгару жирлекнец кеньяк елешендэ урнашкан 
полигонга башкарыла. 

Проект тэкъдиме 
Татарстан Республикасыныц калдыклар белэн, шул исэптэн каты коммуналь калдыклар 

белэн эш иту елкэсендэге территориаль схема нигезлэмэлэре нигезендэ, калдыкларны чыгару, 
алга таба Алабуга муниципаль районында муниципальара тармак комплексына транспортировка 
белэн, Меслим авылы полигонына оештырылырга тиеш. 

2.9.9. Янгын куркынычсызлыгы 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
Дирлек территориясендэ 5 нче дэрэжэдэге янгын куркынычсызлыгы булган торак йортлар 

шактый урнашкан («Биналарныц Ьэм корылмаларныц янгын куркынычсызлыгы» СНиП 21-01-97 
нигезендэ). 

Меслим авылыныц кеньяк елешендэ (Колхоз урамы буенча) янгын часте урнашкан. 
Торак пункт территориялэрендэ янгын гидрантлары яки су алу корылмалары янгынга 

каршы максатлар ечен су алу жайланмалары белэн тээмин ителгэн. 
«Янгынга каршы тору системалары. Тышкы янгынга каршы су белэн тээмин иту 

чыганаклары. Янгын куркынычсызлыгы талэплэре» СП 8.13130.2009 нигезендэ, жирлектэ тышкы 
янгын сундеру ечен су нормативы Меслим авылы ечен 10 л/с, Катмыш авылы ечен 5 л/с тэшкил 
итэ. 

Проект тэкъдиме 

Дирлек территориясендэ янгын куркынычсызлыгын тээмин иту объектларын урнаштыру 
генераль план белэн каралмаган. 

23 



3. ТОРАК ПУНКТЛАР ЧИКЛЭРЕ 

Торак пунктларньщ гамэлдэге чиклэре Татарстан Республикасы Меслим муниципаль 
районыныц 2014 елныц 07 апрелендэге 1 нче номерлы Меслим авыл жирлеге Советы карары 
белэн расланган Меслим авыл жирлегенец Генераль планы белэн билгелэнгэн. 

Меслим авылы чиге турында мэгълумат кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрында бар. 
Катмыш авылы чиге турында мэгълумат кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрында юк. 
Торак пунктларныц чиклэре элеге генераль план белэн алар турында мэгълуматларны 

Кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрына керту максаты белэн билгелэнэ. 

3.1. Торак пунктларныц чиклэрен узгэртуне нигезлэу 

Элеге проект нигезлэмэлэрен тормышка ашыру ечен Меслим Ьэм Катмыш авылларыныц 
чиклэрен узгэрту талэп ителэ. 

Торак пунктларныц чиклэрен узгэрту куздэ тотыла торган территориялэр участоклары, 
шулай ук аларны нигезлэу 10 нчы таблицада Ьэм график материаллардан торган торак пунктлар 
чиклэре Картасында курсэтелгэн. 

10 нчы таблица 

Торак пункт 
картада 

участоклар 
номеры 

Мэйданы, 
га Торак пункт чиклэрен узгэрту нигезлэмэсе 

Меслим 

1 +366,977 Перспектив торак тезелеше территориялэрен торак пункты 
чиклэренэ керту 

Меслим 

2 +202,92 Перспектив торак тезелеше территориялэрен торак пункты 
чиклэренэ керту Ьэм рекреация объектларын урнаштыру 

Меслим 
3 +20,59 Склад объектларын урнаштыру ечен торак пункт чиклэренэ 

керту Меслим 
4 -4,48 

Кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрында булган жир 
кишэрлеклэре чиклэренэ торак пункт чиклэрен туры китеру 
(торак пункт чиклэренец чиклэре кисешуен тешереп калдыру) 

Меслим 

5 -1,5 Кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрында булган жир 
кишэрлеклэре чиклэренэ торак пункт чиклэрен туры китеру 
(торак пункт чиклэренец чиклэре кисешуен тешереп калдыру) 

Меслим 

6 -1,166 
Кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрында булган жир 
кишэрлеклэре чиклэренэ торак пункт чиклэрен туры китеру 
(торак пункт чиклэренец чиклэре кисешуен тешереп калдыру) 

Меслим 

7 -0,869 

Кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрында булган жир 
кишэрлеклэре чиклэренэ торак пункт чиклэрен туры китеру 
(торак пункт чиклэренец чиклэре кисешуен тешереп калдыру) 

Меслим 

8 -0,321 

Кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрында булган жир 
кишэрлеклэре чиклэренэ торак пункт чиклэрен туры китеру 
(торак пункт чиклэренец чиклэре кисешуен тешереп калдыру) 

Катмыш 
авылы 

9 +7,883 Гамэлдэге торак тезелеше территориялэрен торак пункт 
чиклэренэ керту 

Катмыш 
авылы 

10 +0,356 

Кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрында булган жир 
кишэрлеклэре чиклэренэ торак пункт чиклэрен туры китеру 
(торак пункт чиклэренец чиклэре кисешуен тешереп калдыру) 

Катмыш 
авылы 

11 -0,35 
Кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрында булган жир 
кишэрлеклэре чиклэренэ торак пункт чиклэрен туры китеру 
(торак пункт чиклэренец чиклэре кисешуен тешереп калдыру) 

Катмыш 
авылы 

12 -0,337 Кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрында булган жир 
кишэрлеклэре чиклэренэ торак пункт чиклэрен туры китеру 
(торак пункт чиклэренец чиклэре кисешуен тешереп калдыру) 

Катмыш 
авылы 

13 -0,324 
Кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрында булган жир 
кишэрлеклэре чиклэренэ торак пункт чиклэрен туры китеру 
(торак пункт чиклэренец чиклэре кисешуен тешереп калдыру) 

Катмыш 
авылы 

14 -0,175 

Кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрында булган жир 
кишэрлеклэре чиклэренэ торак пункт чиклэрен туры китеру 
(торак пункт чиклэренец чиклэре кисешуен тешереп калдыру) 

Катмыш 
авылы 

15 -0,09 

Кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрында булган жир 
кишэрлеклэре чиклэренэ торак пункт чиклэрен туры китеру 
(торак пункт чиклэренец чиклэре кисешуен тешереп калдыру) 

Катмыш 
авылы 

16 -0,027 

Кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрында булган жир 
кишэрлеклэре чиклэренэ торак пункт чиклэрен туры китеру 
(торак пункт чиклэренец чиклэре кисешуен тешереп калдыру) 

3.2. Торак пунктлар чиклэренэ кертелэ торган, торак пункт чиклэреннэн чыгарыла 
торган жир кишэрлеклэре исемлеге 

Торак пунктлар чиклэренэ кертелэ торган, торак пунктлар чиклэреннэн чыгарыла торган 
жир кишэрлеклэре исемлеге торак пунктлар чиклэрен узгэрту участоклары чиклэрендэ урнашкан 
жир участоклары турында белешмэлэр уз эченэ ала. 

Курсэтелгэн исемлектэ шулай ук торак пунктлар чиклэренэ кертелэ торган яисэ кучемсез 
милекнец Бердэм дэулэт реестрында белешмэлэр булмаган торак пунктлар чиклэреннэн тешереп 
калдырыла торган территориялэр турында мэгълумат бар. Элеге территориялэр кадастр 
кварталларыныц бер елеше буларак курсэтелгэн. 

11 нче таблица 
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т/ 
б 

№ 

ж;ир 
кишэрлегенец, 

кадастр Урнашкан ^ирлэрнец Рехсэт ителгэн 

Чиклэргэ 
кертелэ 

торган яисэ 
чиклэрдэн 

Планлашт 
ырылган 
Жирлэр 

категорияс 
е 

Рехсэт 
ителгэн 

файдалану 
ныц 

планлашт 
ырылган 

тере* 

т/ 
б 

№ кварталыньщ 
кадастр 

урыны категориясе куллану тере тешереп 
калдырыла 

Планлашт 
ырылган 
Жирлэр 

категорияс 
е 

Рехсэт 
ителгэн 

файдалану 
ныц 

планлашт 
ырылган 

тере* номеры торган 

Планлашт 
ырылган 
Жирлэр 

категорияс 
е 

Рехсэт 
ителгэн 

файдалану 
ныц 

планлашт 
ырылган 

тере* мэидан, кв. м. 

Рехсэт 
ителгэн 

файдалану 
ныц 

планлашт 
ырылган 

тере* 

м е с л и м 
Торак пункт чиклэренэ кертелэ торган щир кишэрлеклэре 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим Торак Сэнэгать Торак 

1 16: 29: 060110:28 муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, ВЛ 
35 кВ (97-89 
Метрэй) 

пунктлар 
жирлэре 

объектларын 
урнаштыру ечен 

5 ** пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

Житештеру Ьэм 

2 16:29:060401:192 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

административ 
биналар, 
тезелешлэр, 
корылмалар Ьэм 2577 

Торак 
пунктлар 

Коммуналь 
хезмэт 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. аларга хезмэт 

курсэтуче 
объектларны 
урнаштыру ечен 

жирлэре; курсэту 

Рехсэт 
ителгэн 
Ьэм 

3 16: 
29:060401:291 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 112958 

Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

файдалану 
терен 
билгелэу 
берничэ 
функциона 
ль зонада 
урнашу 
сэбэпле 
мемкин 
тугел. 

авыл жирлеге 

файдалану 
терен 
билгелэу 
берничэ 
функциона 
ль зонада 
урнашу 
сэбэпле 
мемкин 
тугел. 
Рехсэт 
ителгэн 
Ьэм 

4 16: 
29:060401:294 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 84995 

Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

файдалану 
терен 
билгелэу 
берничэ 
функциона 
ль зонада 
урнашу 
сэбэпле 
мемкин 
тугел. 

авыл жирлеге 

файдалану 
терен 
билгелэу 
берничэ 
функциона 
ль зонада 
урнашу 
сэбэпле 
мемкин 
тугел. 

5 16:29:060401:35 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

58 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

6 16:29:060401:38 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, ВЛ 35 кВ 
(202-97 Меслим-

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 10 

Торак 
пунктлар Энергетика 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, ВЛ 35 кВ 
(202-97 Меслим-

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. урнаштыру ечен жирлэре; 

25 



Меслим) 

7 16:29:060401:39 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, ВЛ 35 кВ 
(202-97 Меслим-
Меслим) 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

10 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

8 16: 29: 060401:40 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, ВЛ 35 кВ 
(202-97 Меслим-
Меслим) 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

10 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

9 16:29:060401:41 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, ВЛ 35 кВ 
(202-97 Меслим-
Меслим) 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

10 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

10 16:29:060401:42 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, ВЛ 35 кВ 
(202-97 Меслим-
Меслим) 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

10 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

11 16:29:060401:43 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, ВЛ 35 кВ 
(202-97 Меслим-
Меслим) 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

10 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

12 16:29:060401:44 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, ВЛ 35 кВ 
(202-97 Меслим-
Меслим) 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

10 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

13 16:29:060401:45 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, ВЛ 35 кВ 
(202-97 Меслим-
Меслим) 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

10 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

14 16:29:060401:46 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, ВЛ 35 кВ 
(202-97 Меслим-
Меслим) 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

55 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

26 



15 16:29:060401:60 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 28001 

Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Табигать 
территория 
лэрен 
саклау 

16 16:29:060401:61 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

30000 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Жир асты 
байлыклар 
ыннан 
файдалану 

17 16:29:060401:65 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 39788 

Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Рехсэт 
ителгэн 
Ьэм 
файдалану 
терен 
билгелэу 
берничэ 
функциона 
ль зонада 
урнашу 
сэбэпле 
мемкин 
тугел. 

18 16:29:060401:888 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 16114 

Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Табигать 
территория 
лэрен 
саклау 

19 16:29:060401:889 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 2719 

Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Автомобил 
ь 
транспорты 

20 16:29:060401:890 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 59442 

Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Табигать 
территория 
лэрен 
саклау 

27 



21 16:29:060401:911 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 116000 

Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Рехсэт 
ителгэн 
Ьэм 
файдалану 
терен 
билгелэу 
берничэ 
функциона 
ль зонада 
урнашу 
сэбэпле 
мемкин 
тугел. 

22 16:29:060401:998 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 38700 

Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Автомобил 
ь 
транспорты 

23 16:29:060402:137 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 8 

Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Коммуналь 
хезмэт 
курсэту 

24 16:29:060402:142 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Газуткэргечлэрн 
е урнаштыру 
ечен 

1 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Коммуналь 
хезмэт 
курсэту 

25 16:29:060402:143 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Махсус 
билгелэнештэге 
объектларны 
урнаштыру ечен 

29493 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Рехсэт 
ителгэн 
Ьэм 
файдалану 
терен 
билгелэу 
берничэ 
функциона 
ль зонада 
урнашу 
сэбэпле 
мемкин 
тугел. 

26 16:29:060402:144 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 463 ** 

Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Ял 
(рекреация) 

28 



27 16:29:060402:145 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 1098638 ** 

Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Рехсэт 
ителгэн 
Ьэм 
файдалану 
терен 
билгелэу 
берничэ 
функциона 
ль зонада 
урнашу 
сэбэпле 
мемкин 
тугел. 

28 16:29:060402:25 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

54 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

29 16:29:060402:26 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

55 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

30 16:29:060402:27 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

55 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

31 16:29:060402:28 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

71 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

32 16:29:060402:29 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

58 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

33 16:29:060402:30 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

59 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

34 16:29:060402:31 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

10 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

35 16:29:060402:32 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

10 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

36 16:29:060402:33 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

10 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

37 16:29:060402:34 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

10 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

29 



38 16:29:060402:35 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

10 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

39 16:29:060402:36 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

10 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

40 16:29:060402:37 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

10 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

41 16:29:060402:44 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Гомуми 
файдалану ечен 
(урам челтэре) 

1203389 ** 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Рехсэт 
ителгэн 
Ьэм 
файдалану 
терен 
билгелэу 
берничэ 
функциона 
ль зонада 
урнашу 
сэбэпле 
мемкин 
тугел. 

42 16: 29: 060402:45 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Гомуми 
файдалану ечен 
(урам челтэре) 

1 ** 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Коммуналь 
хезмэт 
курсэту 

43 16:29:060402:52 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 659802 

Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Рехсэт 
ителгэн 
Ьэм 
файдалану 
терен 
билгелэу 
берничэ 
функциона 
ль зонада 
урнашу 
сэбэпле 
мемкин 
тугел. 

44 16:29:060402:8 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Чулпан КП 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 31738 ** *** 

Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Табигать 
территория 
лэрен 
саклау 

30 



Торак пунктныц гамэлдэге чигендэ урнашкан кэм торак пункт чигенэ тулысынча кертугэ тэкъдим ителэ 
торган щир кишэрлеклэре. 

45 16:29:000000 
:9778 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Сэнэгать 
жирлэре Ь. б. 

Автомобиль 
юлларын Ьэм 
аларньщ 
конструктив 
элементларын 
урнаштыру ечен 

5115 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Автомобил 
ь 
транспорты 

46 16:29:060401:1 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Чулпан 
КП 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 3251309 ** 

Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Рехсэт 
ителгэн 
Ьэм 
файдалану 
терен 
билгелэу 
берничэ 
функциона 
ль зонада 
урнашу 
сэбэпле 
мемкин 
тугел. 

47 16:29:060401 
:1168 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 20989 ** 

Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Рехсэт 
ителгэн 
Ьэм 
файдалану 
терен 
билгелэу 
берничэ 
функциона 
ль зонада 
урнашу 
сэбэпле 
мемкин 
тугел. 

48 16:29:060401:58 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 64838 

Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Рехсэт 
ителгэн 
Ьэм 
файдалану 
терен 
билгелэу 
берничэ 
функциона 
ль зонада 
урнашу 
сэбэпле 
мемкин 
тугел. 

49 16:29:060402:3 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Чулпан КП 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 150045 ** 

Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Рехсэт 
ителгэн 
Ьэм 
файдалану 
терен 
билгелэу 
берничэ 
функциона 
ль зонада 
урнашу 
сэбэпле 
мемкин 
тугел. 

Кучемсез милекнец бщ рдэм дэулэт реестрында мэгълумат булмаган терк риториялэр (то рак пункт чиклэре) 
50 16:29:060101 - - - 351 - -
51 16:29:060108 - - - 1921 - -
52 16:29:060401 - - - 27432 - -
53 16:29:060402 - - - 24731 - -
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Торак пункт чиклэреннэн тешереп калдырыла торган щир кишэрлеклэре 

54 16:29:060401:902 
Торак 
пунктлар 

Торбауткэргеч 
транспортыныц 
башка 75 ** 

Сэнэгать 
жирлэре 
Ьэм 
башкалар. 

Коммуналь 
хезмэт 

жирлэре объектларын 
урнаштыру ечен 

Сэнэгать 
жирлэре 
Ьэм 
башкалар. курсэту 

Торак пунктныц гамэлдэге чигендэ урнашкан кэм торак пункт чиклэреннэн тулысынча чыгаруга тэкъдим 
ителэ торган щир кишэрлеклэре. 

Рехсэт 
ителгэн 
Ьэм 

55 16: 29: 060401:16 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 51283 ** 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеш 
ендэге 

файдалану 
терен 
билгелэу 
берничэ 
функциона 

авыл жирлеге, 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр жирлэр ль зонада 

Чулпан КП урнашу 
сэбэпле 
мемкин 
тугел. 

56 16:29:060401:2 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Чулпан 
КП 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 11662 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеш 
ендэге 
жирлэр 

Усемлекче 
лек 

57 16:29:060401:3 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Чулпан 
КП 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 15002 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеш 
ендэге 
жирлэр 

Усемлекче 
лек 

58 16: 29: 060401:57 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 3206 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеш 
ендэге 
жирлэр 

Усемлекче 
лек 

авыл жирлеге 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеш 
ендэге 
жирлэр 

Торак пункт чигеннэн 
белешмэлэр булмаган 

чыгарыла торган кучемсез мелкэтнец бердэм дэулэт реестрында узлэренэ карата 
территориялэр 

59 16: 29:06017 - - - 1809 - -
60 16:29:060401 - - - 375 - -

КАТМЫШ АВЫЛЫ 
Торак пункт чиклэренэ кертелэ торган щир кишэрлеклэре 

Россия 
Федерациясе, 
Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Катмыш авылы, 
Юл буе урамы, 1 

Торак Шэхси ярдэмче Торак 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 

1 16:29:060402:107 

Федерациясе, 
Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Катмыш авылы, 
Юл буе урамы, 1 

пунктлар 
жирлэре 

хужалык алып 
бару ечен 

1200 пунктлар 
жирлэре; 

алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

2 16:29:060402:108 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Катмыш авылы, 
Юл буе урамы, 5 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1200 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 
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нче йорт 

3 16:29:060402:110 

Россия 
Федерациясе, 
Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Катмыш 
авылы, Гаилэ ур., 
13 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1200 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

4 16:29:060402:120 

Россия 
Федерациясе, 
Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Катмыш авылы, 
Юл буе урамы, 6 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1200 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

5 16:29:060402:121 

Россия 
Федерациясе, 
Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Катмыш авылы, 
Юл буе урамы, 10 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1200 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

6 16:29:060402:122 

Россия 
Федерациясе, 
Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Катмыш авылы, 
Юл буе урамы, з/у 
14 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1200 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

7 16:29:060402:131 

Россия 
Федерациясе, 
Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Катмыш авылы, 
Юл буе урамы, 2 
нче йорт 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1200 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

8 16:29:060402:138 

Россия 
Федерациясе, 
Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Катмыш 
авылы, 
Комплекслы ур., 
72Г 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1043 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 
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Татарстан 
Республикасы, Шэхси 
Меслим ярдэмче 
муниципаль Торак Шэхси ярдэмче Торак хужалык 

9 16:29:060402:139 районы, Меслим пунктлар хужалык алып 600 пунктлар алып бару 
авыл жирлеге, жирлэре бару ечен жирлэре; ечен (йорт 
Катмыш авылы, яны жир 
Комплекслы ур., кишэрлеге) 
72. 

Татарстан 

10 16:29:060402:140 

Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Торак пунктлар 
ечен хас булган 
объектларны 
урнаштыру ечен 

1 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

авыл жирлеге, 

Торак пунктлар 
ечен хас булган 
объектларны 
урнаштыру ечен 

Катмыш авылы 

Сэнэгать, 
энергетика, 
транспорт, 
элемтэ, 
радиотапшырул 
ар, телевидение, 

Татарстан мэгълумат 
Республикасы, объектларын 
Меслим Торак урнаштыру, Торак 

11 16:29:060402:141 муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Катмыш авылы 

пунктлар 
жирлэре 

космик 
эшчэнлекне 
тээмин иту, 
оборона, 
куркынычсызлы 
к Ьэм башка 
махсус 
объектларны 
урнаштыру ечен 
билгелэнгэн. 

1 пунктлар 
жирлэре; 

Энергетика 

Россия 
Федерациясе, 
Татарстан Шэхси 
Республикасы, ярдэмче 
Меслим Торак Шэхси ярдэмче Торак хужалык 

12 16:29:060402:60 муниципаль пунктлар хужалык алып 1200 пунктлар алып бару 
районы, Меслим жирлэре бару ечен жирлэре; ечен (йорт 
авыл жирлеге, яны жир 
Катмыш авылы, кишэрлеге) 
юл буе урамы, з/у 
4 
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13 16:29:060402:61 

Россия 
Федерациясе, 
Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Катмыш авылы, 
юл буе урамы, з/у 
12 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1200 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

14 16:29:060402:63 

Россия 
Федерациясе, 
Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Катмыш 
авылы, Гаилэ ур., 
7 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1200 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

15 16:29:060402:64 

Россия 
Федерациясе, 
Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Катмыш 
авылы, Гаилэ ур., 
15 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1200 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

16 16:29:060402:69 

Россия 
Федерациясе, 
Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Катмыш 
авылы, Гаилэ ур., 
1 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1200 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

17 16:29:060402:70 

Россия 
Федерациясе, 
Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Катмыш 
авылы, Гаилэ ур., 
11 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1200 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

18 16:29:060402:76 

Россия 
Федерациясе, 
Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Катмыш авылы, 
Юл буе урамы, з/у 
3 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1200 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

19 16:29:060402:77 Россия 
Федерациясе, 

Торак 
пунктлар 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 1200 Торак 

пунктлар 
Шэхси 
ярдэмче 
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Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Катмыш авылы, 
Юл буе урамы, з/у 
8 

жирлэре бару ечен жирлэре; хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

20 16:29:060402:78 

Россия 
Федерациясе, 
Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Катмыш авылы, 
Юл буе урамы, з/у 
13 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1200 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

21 16:29:060402:81 

Россия 
Федерациясе, 
Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Катмыш 
авылы, Гаилэ ур., 
3 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1200 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

22 16:29:060402:82 

Россия 
Федерациясе, 
Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Катмыш 
авылы, Гаилэ ур., 
5 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1200 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

23 16:29:060402:83 

Россия 
Федерациясе, 
Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Катмыш 
авылы, Гаилэ ур., 
9 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1200 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

24 16:29:060402:87 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Катмыш авылы, 
Юл буе урамы, 7 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1200 ** 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

25 16:29:060402:89 

Россия 
Федерациясе, 
Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1200 ** 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
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районы, Катмыш 
авылы, Гаилэ ур., 
17 

кишэрлеге) 

26 16:29:060402:94 

Россия 
Федерациясе, 
Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Катмыш авылы, 
юл буе урамы, 9 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1200 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

27 16:29:060402:95 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Катмыш авылы, 
Юл буе урамы, 11 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

1200 ** 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

Торак пунктныц гамэлдэге чигендэ урнашкан кэм торак пункт чигенэ тулысынча кертугэ тэкъдим ителэ 
торган щир кишэрлеклэре. 

28 16:29:060201:219 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Катмыш авылы, 
Комплекс ур., 74 а 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Шэхси ярдэмче 
хужалык алып 
бару ечен 

2857 ** 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Шэхси 
ярдэмче 
хужалык 
алып бару 
ечен (йорт 
яны жир 
кишэрлеге) 

29 16:29:060402:59 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Катмыш авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Торак 
тезелешенец 
башка терлэре 
ечен 

50598 ** 
Торак 
пунктлар 
жирлэре; 

Рехсэт 
ителгэн 
Ьэм 
файдалану 
терен 
билгелэу 
берничэ 
функциона 
ль зонада 
урнашу 
сэбэпле 
мемкин 
тугел. 

Кучемсез милекнец бердэм дэулэт реестрында мэгълумат булмаган территориялэр (торак пункт чиклэре) 
30 16:29:060402 - - - 4458 - -
Торак пункт чиклэреннэн тешереп калдырыла торган щир кишэрлеклэре 
тэкъдим ителмэгэн 
Торак пунктныц гамэлдэге чигендэ урнашкан кэм торак пункт чиклэреннэн тулысынча чыгаруга тэкъдим 
ителэ торган щир кишэрлеклэре. 

31 16:29:060201:89 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Чулпан КП 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 1667 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеш 
ендэге 
жирлэр 

Усемлекче 
лек 

32 16:29:060402:10 Татарстан 
Республикасы, 

Авыл 
хужалыгы 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 4463 Авыл 

хужалыгы 
Рехсэт 
ителгэн 
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Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Чулпан КП 

билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

билгелэнеш 
ендэге 
жирлэр 

Ьэм 
файдалану 
терен 
билгелэу 
берничэ 
функциона 
ль зонада 
урнашу 
сэбэпле 
мемкин 
тугел. 

Торак пункт чиклэреннэн твшереп калдырыла торган щир кишэрлеклэре (мондый щир кишэрлеклэре 
чиклэренец урынын билгелэудэге хаталарга бэйле рэвештэ) 

33 16:29:060402:10 

Татарстан 
Республикасы, 
Меслим 
муниципаль 
районы, Меслим 
авыл жирлеге, 
Чулпан КП 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеше 
ндэге жирлэр 

Авыл хужалыгы 
житештеру ечен 6765 

Авыл 
хужалыгы 
билгелэнеш 
ендэге 
жирлэр 

Рехсэт 
ителгэн 
Ьэм 
файдалану 
терен 
билгелэу 
берничэ 
функциона 
ль зонада 
урнашу 
сэбэпле 
мемкин 
тугел. 

Искэрмэ. 
Курсэтелгэн жир кишэрлегенец урнашу урынын билгелэудэ хатаныц характеры аныц торак пункт чигендэ урнашкан 
16:29:060201:37 (Жир категориясе: «торак пунктлар жирлэре», рехсэт ителгэн файдалану тере: «шэхси ярдэмче 
хужалык алып бару ечен») жир участогы белэн уртак булуыннан гыйбарэт. Шулай итеп, торак пунктныц чиге 
16:29:060402:10 нчы жир участогы чиген кисудэн котылырга мемкин тугел. 
Торак пункт чигеннэн чыгарыла торган кучемсез мвлкэтнец бердэм дэулэт реестрында узлэренэ карата 
белешмэлэр булмаган территориялэр 
34 16:29:060201 - - - 74 - -

* Россия Икътисади усеш министрлыгыныц "Жир кишэрлеклэреннэн рехсэт ителгэн файдалану терлэре 
классификаторын раслау турында» 2014елныц 1 сентябрендэге 540 номерлы боерыгы белэн расланган жир 
кишэрлеклэреннэн рехсэт ителгэн файдалану терлэре классификаторы нигезендэ (Россия Икътисади усеш 
министрлыгыныц 2019 елньщ 04 февралендэге 44 номерлы боерыгы редакциясендэ) 

** Торак пункт чигенэ кертелэ торган яисэ чиклэреннэн чыгарыла торган территориялэр мэйданнарын 
билгелэгэндэ курсэтелгэн жир кишэрлеклэре мэйданнары элеге жир кишэрлеклэренец бер территориядэге урнашуына 
бэйле рэвештэ кушылмый. 

* * * Жир кишэрлегенец аныц характеристикаларында теркэлгэн курсэтелгэн мэйданы факттагы мэйданга 
туры килми, шуца курэ чиккэ кертелгэн йэ торак пункт чиклэреннэн чыгарылган жир кишэрлегенец элеге мэйданын 
исэпкэ алу дерес тугел дип санала. 

3.3. Торак п у н к т л а р н ы ц билгелэнгэн чиклэреннэн читтэ у р н а ш к а н Ьэм торак 
п у н к т л а р чиклэренэ кертелергэ т э к ъ д и м ителмэгэн « Т о р а к пункт ж и р л э р е » 
категориясендэге ^ и р к и ш э р л е к л э р е 

Ж и р л е к территориясендэ М е с л и м авыл жирлегенец Генераль планы белэн билгелэнгэн 
(Татарстан Республикасы М е с л и м муниципаль р а й о н ы н ы ц 2014 елныц 07 апрелендэге 1 нче 
номерлы карары белэн расланган) торак пунктлар чиклэреннэн читтэ урнашкан «Торак пунктлар 
жирлэре» жирлэре категориялэренец ж и р кишэрлеклэре бар, аларны торак пунктлар чиклэренэ 
элеге проект белэн керту планлаштырылмый. 

Курсэтелгэн ж и р кишэрлеклэре турында мэгълумат, шулай ук аларны торак пунктлар 
чиклэренэ керту кирэклегенец ю к л ы г ы н нигезлэу Ьэм жирлэрнец фаразланган категориясе 12 нче 
таблицада китерелгэн. 

12 нче таблица 
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т/ 
б 

№ 

Кадастр 
номеры 

Урнашкан 
урыны 

^ирлэрне Ц 

категорияс 
е 

Рехсэт ителгэн 
куллану тере 

Мэйдан 
ы, кв. м 

Планлаштырылга 
н жирлэр 

категориясе 

Торак пункт 
чиклэренэ 

керту 
зарурлыгы 
булмауны 
нигезлэу 

1 16:29:060201:88 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, ВЛ 
35 кВ (97-89 
Метрэй) 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Сэнэгать 
объектларын 
урнаштыру ечен 

59 Сэнэгать жирлэре 
Ь. б. Реестр хатасы 

2 16:29:060302:8 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Меслим 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

431 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

3 16:29:060302:9 
Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

487 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

4 16:29:060302:16 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Катмыш 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

464 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

5 16:29:060302:28 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Меслим 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

504 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

6 16:29:060302:35 
Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

538 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

7 16:29:060302:37 Татарстан Торак Гражданнар 491 Авыл хужалыгы Реестрлы хата 
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Республикас 
ы, Меслим 

пунктлар 
жирлэре 

тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 

билгелэнешендэге 
жирлэр 

(жир участогы 
чынлыкта 

муниципаль яшелчэчелек бакчачылык 
районы, алып бару ечен ширкэте 
Меслим авыл территориясенд 
жирлеге, 
Меслим 

э урнашкан) 

авылы 

8 16:29:060302:44 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Катмыш 
авылы, 1.5 км 
кеньяк-

Торак 
пунктлар 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 506 

Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Катмыш 
авылы, 1.5 км 
кеньяк-

жирлэре яшелчэчелек 
алып бару ечен 

жирлэр ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

кенбатышта. 
Катмыш 
Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим Гражданнар 

Реестрлы хата 
(жир участогы 

9 16:29:060302:45 
муниципаль 
районы, 

Торак 
пунктлар 

тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 468 

Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 

чынлыкта 
бакчачылык 

Меслим авыл жирлэре яшелчэчелек жирлэр ширкэте 
жирлеге, 
Меслим 

алып бару ечен территориясенд 
э урнашкан) 

авылы 

10 16:29:060302:51 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 

Торак 
пунктлар 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 510 

Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 

районы, жирлэре яшелчэчелек жирлэр ширкэте 
Меслим авыл алып бару ечен территориясенд 
жирлеге э урнашкан) 

11 16:29:060302:86 
Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

507 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

12 16:29:060302:89 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 

Торак 
пунктлар 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 440 

Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 

районы, жирлэре яшелчэчелек жирлэр ширкэте 
Меслим алып бару ечен территориясенд 
авылы э урнашкан) 
Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим Гражданнар 

Реестрлы хата 
(жир участогы 

13 16:29:060302:90 
муниципаль 
районы, 

Торак 
пунктлар 

тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 465 

Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 

чынлыкта 
бакчачылык 

Меслим авыл жирлэре яшелчэчелек жирлэр ширкэте 
жирлеге, 
Меслим 

алып бару ечен территориясенд 
э урнашкан) 

авылы 

14 16:29:060302:97 
Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

551 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
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э урнашкан) 
Реестрлы хата 

15 16:29:060302:11 
2 

Торак 
пунктлар 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 520 

Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 

(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 16:29:060302:11 

2 жирлэре яшелчэчелек 
алып бару ечен 

жирлэр ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим Гражданнар 

Реестрлы хата 
(жир участогы 

16 16:29:060302:11 
6 

муниципаль 
районы, 

Торак 
пунктлар 

тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 529 

Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 

чынлыкта 
бакчачылык 16:29:060302:11 

6 Меслим авыл 
жирлеге, 
Катмыш 
авылы 

жирлэре яшелчэчелек 
алып бару ечен 

жирлэр ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

Реестрлы хата 

17 16:29:060302:12 
7 

Торак 
пунктлар 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 534 

Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 

(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 16:29:060302:12 

7 жирлэре яшелчэчелек 
алып бару ечен 

жирлэр ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим Гражданнар 

Реестрлы хата 
(жир участогы 

18 16:29:060302:12 
8 

муниципаль 
районы, 

Торак 
пунктлар 

тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 547 

Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 

чынлыкта 
бакчачылык 16:29:060302:12 

8 Меслим авыл 
жирлеге, 
Меслим 
авылы 

жирлэре яшелчэчелек 
алып бару ечен 

жирлэр ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим Гражданнар 

Реестрлы хата 
(жир участогы 

19 16:29:060302:12 
9 

муниципаль 
районы, 

Торак 
пунктлар 

тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 533 

Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 

чынлыкта 
бакчачылык 16:29:060302:12 

9 Меслим авыл 
жирлеге, 
Меслим 
авылы 

жирлэре яшелчэчелек 
алып бару ечен 

жирлэр ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

Реестрлы хата 

20 16:29:060302:13 
8 

Торак 
пунктлар 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 454 

Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 

(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 16:29:060302:13 

8 жирлэре яшелчэчелек 
алып бару ечен 

жирлэр ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 
Реестрлы хата 

21 16:29:060302:15 
4 

Торак 
пунктлар 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 504 

Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 

(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 16:29:060302:15 

4 жирлэре яшелчэчелек 
алып бару ечен 

жирлэр ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

22 16:29:060302:16 
8 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 

Торак 
пунктлар 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 495 

Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 16:29:060302:16 

8 муниципаль 
районы, 

жирлэре яшелчэчелек 
алып бару ечен 

жирлэр бакчачылык 
ширкэте 

41 



Меслим авыл 
жирлеге 

территориясенд 
э урнашкан) 

23 16:29:060302:17 
4 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

475 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

24 16:29:060302:18 
2 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Меслим 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

670 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

25 16:29:060302:19 
2 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Меслим 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

633 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

26 16:29:060302:19 
5 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

707 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

27 16:29:060302:19 
6 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

523 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

28 16:29:060302:19 
8 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Меслим 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

553 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

29 16:29:060302:19 
9 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

486 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

42 



30 16:29:060302:21 
1 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Меслим 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

634 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

31 16:29:060302:21 
5 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

763 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

32 16:29:060302:21 
6 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

649 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

33 16:29:060302:22 
4 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

550 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

34 16:29:060302:23 
3 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Меслим 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

406 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

35 16:29:060302:25 
5 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Катмыш 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

519 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

36 16:29:060302:26 
3 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

801 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

43 



37 16:29:060302:28 
9 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Катмыш 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

529 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

38 16:29:060302:31 
4 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Меслим 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

497 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

39 16:29:060302:33 
0 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Меслим 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

478 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

40 16:29:060302:33 
2 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

709 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

41 16:29:060302:33 
5 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Катмыш 
авылы, 
авыллардан 
1,5 км 
кеньяк-
кенбатышта. 
Катмыш 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

493 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

42 16:29:060302:34 
1 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Меслим 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

528 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

43 16:29:060302:34 
9 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Катмыш 
авылы, 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

570 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

44 



авылдан 1,5 
км кеньяк-
кенбатышта. 
Катмыш 

44 16: 29: 
060302:350 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Катмыш 
авылы, 
авылдан 1,5 
км кеньяк-
кенбатышта. 
Катмыш 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

593 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

45 16:29:060302:36 
4 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

473 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

46 16:29:060302:36 
8 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Катмыш 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

524 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

47 16:29:060302:37 
4 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Меслим 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

511 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

48 16: 29: 
060302:422 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

693 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

49 16: 29: 
060302:425 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

515 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

50 16: 29: 
060302:464 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Катмыш 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

570 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

45 



51 16:29:060302:46 
9 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Катмыш 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

502 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

52 16:29:060302:47 
2 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

480 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

53 16:29:060302:48 
1 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Катмыш 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

471 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

54 16:29:060302:50 
4 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Меслим 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

451 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

55 16:29:060302:51 
1 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Меслим 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

524 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

56 16:29:060302:51 
6 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Катмыш 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

480 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

57 16:29:060302:52 
7 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Катмыш 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

483 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

58 16:29:060302:53 Торак Гражданнар 522 Авыл хужалыгы Реестрлы хата 
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9 пунктлар 
жирлэре 

тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

билгелэнешендэге 
жирлэр 

(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

59 16:29:060302:54 
3 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Меслим 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

534 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

60 16:29:060302:54 
9 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Меслим 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

516 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

61 16:29:060302:56 
9 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Меслим 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

474 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

62 16:29:060302:57 
1 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

497 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

63 16:29:060302:58 
2 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

499 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

64 16:29:060302:58 
6 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

511 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

65 16:29:060302:59 
3 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

522 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 
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66 16:29:060302:61 
7 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

831 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

67 16:29:060302:61 
8 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

597 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

68 16:29:060302:62 
4 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

705 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

69 16:29:060302:62 
7 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

548 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

70 16:29:060302:63 
0 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Гражданнар 
тарафыннан 
бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек 
алып бару ечен 

503 
Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге 
жирлэр 

Реестрлы хата 
(жир участогы 
чынлыкта 
бакчачылык 
ширкэте 
территориясенд 
э урнашкан) 

71 16:29:060302:63 
6 

Татарстан 
Республикас 
ы, Меслим 
муниципаль 
районы, 
Меслим авыл 
жирлеге, 
Меслим 
авылы 

Торак 
пунктлар 
жирлэре 

Сэнэгать, 
энергетика, 
транспорт, 
элемтэ, 
радиотапшырула 
р, телевидение, 
мэгълумат 
объектларын 
урнаштыру, 
космик 
эшчэнлекне 
тээмин иту, 
оборона, 
куркынычсызлык 
Ьэм башка 
махсус 
билгелэнештэге 
объектларны 
урнаштыру ечен 

1 Сэнэгать жирлэре 
Ь. б. Реестр хатасы 
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4. МЭДЭНИ МИРАС ОБЪЕКТЛАРЫ 

Меслим авыл жирлеге территориясендэ мэдэни мирас объектлары, ачыкланган мэдэни 
мирас объектлары, тэкъдим ителгэн мэдэни мирас объектлары билгелэренэ ия булган объектлар 
турында мэгълумат, 13 нче таблицада китерелгэн. 

13 нче таблица 
Объектныц 

статусы Объектныц исеме Урнашкан урыны Оештыру-боеру документы 

выявленные 
объекты 
культурного 
наследия 

Мэдрэсэ бинасы, 1901 ел. Меслим авылы, 
Пушкин ур., 31 -выявленные 

объекты 
культурного 
наследия Мэчет, 2019 ел Меслим авылы, 

Октябрь ур., 28 -

Меслим авыл жирлеге территориясендэ мэдэни мирас объектлары, ачыкланган мэдэни 
мирас объектлары, тэкъдим ителгэн мэдэни мирас объектлары билгелэренэ ия булган объектлар 
турында мэгълумат Татарстан Республикасы Мэдэният министрлыгы тарафыннан бирелгэн 
мэдэни мирас объектлары исемлеклэре нигезендэ (22.07.2015) тэкъдим ителде. 
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5. АЕРУЧА САКЛАНА ТОРГАН ТАБИГЫЙ ТЕРРИТОРИЯЛЭР 

Меслим авыл жирлеге территориясендэ тубэндэге аеруча саклана торган табигый 
территориялэр урнашкан: 

- «Ык елгасы» тебэк эЬэмиятендэге табигать Ьэйкэле аеруча саклана торган табигый 
территориялэргэ ТАССР Министрлар Советыныц 1978 елныц 10 гыйнварындагы 25 номерлы 
карары Ьэм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2005 елныц 29 декабрендэге 644 
номерлы карары белэн кертелгэн; билгелэнгэн чиклэр турында белешмэлэр кучемсез милекнец 
Бердэм дэулэт реестрында юк; табигать Ьэйкэле чиклэре проектныц график материалларында 
шартлы рэвештэ елга узэне буларак курсэтелгэн. 
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6. ТЕРРИТОРИЯНЕ ФАЙДАЛАНУНЫЦ МАХСУС ШАРТЛАРЫ 
БУЛГАН ЗОНАЛАР 

Гамэлдэге нигезлэмэ 
Жирлек территориясе ечен хас файдалануныц махсус шартлары булган зоналар турындагы 

белешмэлэр 14 нче таблицада бирелгэн. 
14 нче таблица 

Зона исеме Чыганак исеме 
Зона 

улчэме 
, м 

Зона улчэмен Ьэм режимын билгелэуче 
норматив документ 

тулэмэ улэт базлары 1000 
биотермик чокырлар 1000 
каты коммуналь калдыклар 
полигоннары 500 

кирпеч заводлары 300 
икмэк кабул иту пунктлары 300 
вак хайваннар Ьэм кошлар 
сую урыны 300 

кош фермалары (100 мецгэ 
кадэр кош) 300 

машина-трактор парклары 300 
мегезле эре терлек 
фермалары (100 башка 
кадэр) 

100 

авыл хужалыгы техникасы 
житештеру предприятиелэре 100 

предприятиелэрнец, 
корылмаларныц Ьэм 
башка 
объектларныц 
санитар-саклау 
зонасы 

столяр производстволары 100 
предприятиелэрнец, 
корылмаларныц Ьэм 
башка 
объектларныц 
санитар-саклау 
зонасы 

сет житештеру 
предприятиелэре 100 «Предприятиелэрнец, корылмаларныц Ьэм 

башка объектларныц санитар-саклау зоналары 
Ьэм санитар классификациясе» СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

предприятиелэрнец, 
корылмаларныц Ьэм 
башка 
объектларныц 
санитар-саклау 
зонасы 

балчык чыгару карьералары 100 

«Предприятиелэрнец, корылмаларныц Ьэм 
башка объектларныц санитар-саклау зоналары 
Ьэм санитар классификациясе» СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

предприятиелэрнец, 
корылмаларныц Ьэм 
башка 
объектларныц 
санитар-саклау 
зонасы 

чистарту корылмалары 
(тэулегенэ 0,2 мец куб. м га 
кадэр) 

100 

«Предприятиелэрнец, корылмаларныц Ьэм 
башка объектларныц санитар-саклау зоналары 
Ьэм санитар классификациясе» СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

ындыр табаклары 100 
автомобиль заправка 
станциялэре 100 

пекарнялар (тэулегенэ 2.5 
тоннага кадэр) 50 

ветеринария участоклары 
(терлеклэрдэн башка) 50 

авыл хужалыгы 
продукциясен саклау 
складлары 

50 

складлар 50 
житештеру базалары 50 
юл буе сервисы объектлары 50 
гаражлар 50 
янгын булеклэре 50 
зират 50 

газ 
булустанциясенец 
санитар-саклау 
зонасы 

газ булу станциясе 300 
СТО Газпром 2-1.19-058-2006 «ГИС 
ташлауларны исэплэу Ьэм нормалаштыру 
буенча инструкция» 
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еске су 
объектларыныц су 
саклау зонасы 

Ык елгасы 200 

Россия Федерациясе Су кодексы; 

еске су 
объектларыныц су 
саклау зонасы башка еске су объектлары 50 

Россия Федерациясе Су кодексы; еске су 
объектларыныц яр 
буе саклау 
полосасы 

еске су объектлары 50 

Россия Федерациясе Су кодексы; 

магистраль 
торбауткэргечлэрне 
ц сак зонасы 

магистраль 
торбауткэргечлэр 25 

Россия Дэулэт техник кузэтчелегенец 
22.04.1992 ел, № 9 карары Ьэм 29.04.1992 елда 
Россия ягулык Ьэм энергетика министрлыгы 
карары белэн расланган магистраль торба 
уткэргечлэрне саклау кагыйдэлэре 

электр челтэре 
хужалыгы 
объектларыныц сак 
зонасы 

ВЛ 110 кВ 20 «Электр челтэре хужалыгы объектларыныц 
саклау зоналарын билгелэу Ьэм мондый 
зоналар чиклэрендэ урнашкан жир 
кишэрлеклэреннэн файдалануныц махсус 
шартларын билгелэу тэртибе турында» Россия 
Федерациясе Хекумэтенец 2009 елныц 24 
февралендэге 160 номерлы карары 

электр челтэре 
хужалыгы 
объектларыныц сак 
зонасы 

ВЛ 35 кВ 15 
«Электр челтэре хужалыгы объектларыныц 
саклау зоналарын билгелэу Ьэм мондый 
зоналар чиклэрендэ урнашкан жир 
кишэрлеклэреннэн файдалануныц махсус 
шартларын билгелэу тэртибе турында» Россия 
Федерациясе Хекумэтенец 2009 елныц 24 
февралендэге 160 номерлы карары 

электр челтэре 
хужалыгы 
объектларыныц сак 
зонасы 

ВЛ 6-10 кВ 10 

«Электр челтэре хужалыгы объектларыныц 
саклау зоналарын билгелэу Ьэм мондый 
зоналар чиклэрендэ урнашкан жир 
кишэрлеклэреннэн файдалануныц махсус 
шартларын билгелэу тэртибе турында» Россия 
Федерациясе Хекумэтенец 2009 елныц 24 
февралендэге 160 номерлы карары 

электр челтэре 
хужалыгы 
объектларыныц сак 
зонасы 

ВЛ 0,4 кВ 2 

«Электр челтэре хужалыгы объектларыныц 
саклау зоналарын билгелэу Ьэм мондый 
зоналар чиклэрендэ урнашкан жир 
кишэрлеклэреннэн файдалануныц махсус 
шартларын билгелэу тэртибе турында» Россия 
Федерациясе Хекумэтенец 2009 елныц 24 
февралендэге 160 номерлы карары 

электр челтэре 
хужалыгы 
объектларыныц сак 
зонасы электр подстанциясе 35/6-

10 кВ 15 

«Электр челтэре хужалыгы объектларыныц 
саклау зоналарын билгелэу Ьэм мондый 
зоналар чиклэрендэ урнашкан жир 
кишэрлеклэреннэн файдалануныц махсус 
шартларын билгелэу тэртибе турында» Россия 
Федерациясе Хекумэтенец 2009 елныц 24 
февралендэге 160 номерлы карары 

линиялэрнец Ьэм 
элемтэ 
корылмаларыныц 
сак зонасы 

элемтэ линиялэре 2 

Россия Федерациясе Хекумэтенец 1995 елныц 
09 июнендэге 578 номерлы карары белэн 
расланган элемтэ линиялэрен Ьэм 
корылмаларын саклау кагыйдэлэре. 

булуче 
газуткэргечлэрнец 
сак зонасы 

булу газуткэргечлэре 2 

Россия Федерациясе Хекумэтенец 20.11.2000 
елныц 20 ноябрендэге 878 номерлы карары 
белэн расланган газ булу челтэрлэрен саклау 
кагыйдэлэре. 

Су белэн тээмин 
иту чыганакларын 
санитар саклау 
зонасы I поясы 

су жыю скважиналары Ьэм 
капитаж жайланмалы 
чишмэлэр 

30 
«Су белэн тээмин иту чыганакларын Ьэм 
эчэргэ яраклы суларны санитар саклау 
зоналары» СанПиН 2.1.4.1110-02 

Су белэн тээмин 
иту чыганакларын 
санитар саклау 
зонасыныц II поясы 

* -
«Су белэн тээмин иту чыганакларын Ьэм 
эчэргэ яраклы суларны санитар саклау 
зоналары» СанПиН 2.1.4.1110-02 

Су белэн тээмин 
иту чыганакларын 
санитар саклау 
зонасыныц III 
поясы 

* -
«Су белэн тээмин иту чыганакларын Ьэм 
эчэргэ яраклы суларны санитар саклау 
зоналары» СанПиН 2.1.4.1110-02 

Махсус сакланучы 
табигать 
территориясе 

«Ык елгасы» табигать 
истэлеге ** -

«Махсус сакланылучы табигать 
территориялэре турында» 1995 елныц 14 
мартындагы 33-ФЗ номерлы Федераль закон 

автомобиль 
юлларыныц юл буе 
полосалары 

III - IV категорияле 
автомобиль юллары 50 

«Россия Федерациясендэ автомобиль юллары 
Ьэм юл эшчэнлеге турында Ьэм Россия 
Федерациясенец аерым закон актларына 
узгэрешлэр керту хакында» 2007 елныц 08 
ноябрендэге 257-ФЗ номерлы Федераль закон 

магистраль яисэ 
сэнэгать 
торбауткэргечлэрен 
э кадэр минималь 
ара зонасы 

газ уткэргеч-чыгаргыч 100 
«Магистраль газуткэргечлэр» СТО Газпром 2-
2.1-249-2008 

магистраль яисэ 
сэнэгать 
торбауткэргечлэрен 
э кадэр минималь 
ара зонасы 

газ булу станциясе 150 

«Магистраль газуткэргечлэр» СТО Газпром 2-
2.1-249-2008 

эйлэнэ-тирэ метеостанция 200 «Эйлэнэ-тирэ табигать мохитенец торышын, 
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мохитнец торышын 
кузэту стационар 
пунктларыныц сак 
зоналары 

аныц пычрануын кузэтунец стационар 
пунктларын булдыру турындагы нигезлэмэне 
раслау хакында» 1999 елныц 27 августындагы 
972 номерлы Россия Федерациясе Хекумэте 
карары 

* муниципаль районны территориаль планлаштыру Схемасы материаллары нигезендэ курсэтелгэн. 
** табигать Ьэйкэллэре билэгэн территориялэрдэ хужалык эшчэнлеген чиклэу гамэлдэ, аерым алганда, 

аларныц сакланышын бозуга китерэ торган Ьэртерле эшчэнлек тыела. 
Табигать Ьэйкэллэреннэн файдалану тубэндэге максатларда рехсэт ителэ: 
- фэнни (эйлэнэ-тирэ табигый мохит торышына мониторинг, табигый экосистемаларныц Ьэм аларныц 

компонентларыныц функциялэвен Ьэм усешен ейрэну Ь. б.); 
- экологик-агарту (укыту-танып-белу экскурсиялэре уткэру, экологик белем биру сукмакларын оештыру Ьэм 

тезеклэндеру, видеофильмнар тешеру, слайдлар, буклетлар чыгару максаты белэн фотога тешу Ь. б.); 
- рекреацион (транзит йерулэр); 
- табигать саклау (тере организмнарныц генофондын саклау, сирэк Ьэм юкка чыга торган усемлеклэрнец Ьэм 

хайваннарныц яшэу шартларын тээмин иту Ь. б.); 
- элеге табигый объектларны Ьэм комплексларны табигать Ьэйкэллэре дип игълан иту бурычларына каршы 

килми торган Ьэм аларга карата билгелэнгэн саклау режимына каршы килми торган башка чаралар. 
Жирлектэге территориялэрдэн файдалану ечен махсус шартлар булган зоналар жирлек 

территориясен куллану шартлары булган зоналар чиклэре Картасында (гамэлдэге нигезлэмэ) элеге 
проектныц график материаллары составында курсэтелгэн. 

Проект тэкъдиме 
Кайбер объектларны урнаштыру планлаштырыла торган булу сэбэпле, территориядэн 

файдалануныц аерым шартлары булган зоналар чиклэрен билгелэу талэп ителэ, алар турында 
белешмэлэр 15 нче таблицада китерелгэн. 

15 нче таблица 

Зона исеме Чыганак исеме 
Зона 

улчэме, 
м 

Зона улчэмен Ьэм режимын 
билгелэуче норматив документ 

Санитар-саклау зонасы Житештеру базасы 50 

«Санитар-саклау зоналары Ьэм 
предприятиелэрнец, корылмаларныц 
Ьэм башка объектларныц санитар 
классификациясе» СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

Санитар-саклау зонасы Житештеру базасы 50 «Санитар-саклау зоналары Ьэм 
предприятиелэрнец, корылмаларныц 
Ьэм башка объектларныц санитар 
классификациясе» СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

Санитар-саклау зонасы Житештеру базалары 50 

«Санитар-саклау зоналары Ьэм 
предприятиелэрнец, корылмаларныц 
Ьэм башка объектларныц санитар 
классификациясе» СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитар-саклау зонасы Автомобиль газ ягулыгы 

станциясе 100 

«Санитар-саклау зоналары Ьэм 
предприятиелэрнец, корылмаларныц 
Ьэм башка объектларныц санитар 
классификациясе» СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

Санитар-саклау зонасы Автомобиль ягулык 
станциясе 50 

«Санитар-саклау зоналары Ьэм 
предприятиелэрнец, корылмаларныц 
Ьэм башка объектларныц санитар 
классификациясе» СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

Автомобиль юлларыныц 
юл буе полосасы 

«Меслим авылын урап узу» 
автомобиль юлы 50 

«Россия Федерациясендэ автомобиль 
юллары Ьэм юл эшчэнлеге турында Ьэм 
Россия Федерациясенец аерым закон 
актларына узгэрешлэр керту хакында» 
2007 елныц 08 ноябрендэге 257-ФЗ 
номерлы Федераль закон 

Территорияне куллануныц аерым шартлары булган зоналарныц кулэме Ьэм 
конфигурациясе элеге зоналар проектларын эшлэу белэн бэйле рэвештэ тегэллэштерелергэ 
мемкин. 
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7. УРМАН ФОНДЫНА КЕРУЧЕ ТЕРРИТОРИЯЛЭР, 
УРМАНЧЫЛЫКЛАР ЧИКЛЭРЕ ТУРЫНДА БЕЛЕШМЭЛЭР 

Меслим авыл жирлеге чиклэрендэ урман фондына керуче территориялэр юк. 
Меслим авыл жирлеге территориясе чиклэрендэ урманчылыкларныц чиклэре турында 

кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрында белешмэлэр юк, шуца бэйле рэвештэ 
урманчылыкларныц чиклэре генераль планныц график материалларында чагылыш тапмаган. 
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8. ТАБИГАТЬ ШАРТЛАРЫ КЭМ ЭКОЛОГИК ХЭЛ 

8.1. Табигый шартлар Ьэм ресурслар 

8.1.1. Рельеф 

Меслим авыл жирлеге территориясе елга узэннэре, балка Ьэм чокырлар белэн буленгэн 
тигезлектэн гыйбарэт. 

Рельефныц абсолют биеклеклэре 71 м дан алып 117 м га кадэр житэ. Иц зур билге авыл 
жирлегенец кеньяк-кенбатыш елеше ечен, иц азы - жирлекнец теньяк елешендэ Ык елгасы 
тугайларына хас. 

8.1.2. Файдалы казылмалар 

Дирлек территориясендэ тубэндэге файдалы казылма ятмалары бар: 
Нефть ятмалары: 
- Ромашкино нефть чыганагы (жир асты байлыкларыннан файдаланучы: «Татнефть» АД); 
- Меслим нефть ятмасы (жир асты байлыкларыннан файдаланучы: «Мэллэнефть» АД. 
Руда булмаган файдалы казылма ятмалары: 
- Меслим кирпеч балчыклары. 

Элеге чыганаклар турында мэгълумат Меслим муниципаль районын территориаль 
планлаштыру схемасы материалларында бирелгэн мэгълуматларга нигезлэнеп курсэтелгэн. 

8.1.3. Гидрогеологик шартлар 

Дирлек территориясенец геологик киселешендэ жир асты сулары яту шартлары буенча 
гидрогеологик булекчэлэр бирелэ, алар турындагы белешмэлэр 16 нчы таблицада бирелгэн. 

16 нчы таблица 
Атамасы Теп характеристикалар Файдалану 

Слабоводоносный локально-
водоносный 
среднечетвертично-
современный аллювиальный 
горизонт 

суныц химик составы: катионнар буенча катнаш 
гидрокарбонат; 
минеральлэшу: 0,2 - 0,4 г/л 

хужалык-эчэ торган су 
белэн тээмин иту ечен 
горизонтта су 
кулланылмый 

Слабоводоносный локально 
слабоводоносный 
эоплейстоценовый 
аллювиальный комплекс 

суныц химик составы: гидрокарбонатлы кальций-
магний Ьэм магний-кальциелы, натрий-
кальцийлы; 
минеральлэшу: 0,2 - 0,6 г/л 

хужалык-эчэ торган су 
белэн тээмин иту ечен 
комплекс сулары 
файдаланылмый 

Слабоводоносный локально 
водоупорный плиоценовый 
комплекс 

суныц химик составы: гидрокарбонатлы, 
сульфат-гидрокарбонатнлы, сульфатлы, натрий-
кальцийлы, кальций-натрийлы, кальций-
магнийлы, катнаш еч компонентлы магний-
кальций-натрийлы; 
минеральлэшу: 0,4 - 2,3 г/л 

комплекс суын хужалык-
эчэ торган су белэн 
тээмин иту ечен 
чиклэнгэн кулэмдэ 
кулланыла 

Водоносная верхнеказанская 
терригенно-карбонатная 
свита 

суныц химик составы: гидрокарбонатлы, магний-
кальцийлы; 
минеральлэшу: 0,2 - 0,6 г/л 

свита сулары эчэ торган 
су белэн тээмин иту ечен 
киц кулланыла. 

Водоносная нижнеказанская 
терригенно-карбонатная 
свита 

суныц химик составы: гидрокарбонатлы, аерым 
очракларда гидрокарбонат-сульфатлы, кальций-
магнийлы, катионнар буенча катнаш; 
минеральлэшу: 0,4 - 0,7 г/л 

свита сулары хужалык-
эчэ торган су белэн 
тээмин иту ечен 
файдаланыла 

Сууткэргеч шешмин 
терриген комплексы 

суныц химик составы: гидрокарбонатлы, 
сульфат-гидрокарбонатлы, сульфатлы, катионнар 
буенча катнаш; 
минеральлэшу: 0,5 - 2,8 г/л 

комплекс сулары 
хужалык-эчэргэ яраклы 
су белэн тээмин иту ечен 
кулланыла 
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8.1.4. вслек Ьэм ^ир асты сулары 

вслекле сулар 
Жирлек территориясендэ урнашкан теп сулыклар булып торалар: 
- Ык елгасы (Кама елгасыныц сул як кушылдыгы; гомуми озынлыгы: 571 км). 
Жирлекнец гидрографик челтэрен шулай ук куллэр Ьэм инешлэр тэшкил итэ. 

Чишмэлэр 
Жирлек территориясендэ чишмэлэр юк. 

8.1.5. Климатик характеристика 

131.13330.2012 «Тезелеш климатологиясе» СП да китерелгэн тезелеш ечен климатик 
район картасы нигезендэ, Меслим авыл жирлеге 11В климат районында урнашкан. 

Жирлеккэ хас салкын Ьэм жылы чорларныц климат параметрлары 17 Ьэм 18 нче 
таблицаларда курсэтелгэн. 

17 нче таблица 
Елныц салкын чорыныц климатик параметрлары 

Климат параметрлары ЭЬэмияте 

Салкынрак тэулектэ Ьаваныц температурасы, °С, тээмин ителеш 0,98 - 40 Салкынрак тэулектэ Ьаваныц температурасы, °С, тээмин ителеш 0,92 - 36 
Иц салкын биш кенлекнец Ьава температурасы, °С, тээмин 
ителеш 

0,98 - 34 Иц салкын биш кенлекнец Ьава температурасы, °С, тээмин 
ителеш 0,92 - 32 
Кава температурасы, °С, 0,94 тээмин ителеш - 17 
Абсолют минималь Ьава температурасы, °С - 47 
Иц салкын айныц Ьава температурасыныц уртача тэулеклек амплитудасы, °С 7,1 
Дэвамлылыгы, тэул., Ьэм Ьаваныц уртача температурасы, °С, 
уртача тэулеклек Ьава температурасы < 0 дэн ким булган чорда 
°С 

озынлыгы, тэулек. 152 Дэвамлылыгы, тэул., Ьэм Ьаваныц уртача температурасы, °С, 
уртача тэулеклек Ьава температурасы < 0 дэн ким булган чорда 
°С уртача температура, °С - 8,7 
Дэвамлылыгы, тэул., Ьэм Ьаваныц уртача температурасы, °С, 
уртача тэулеклек Ьава температурасы < 8 дэн ким булган чорда 
°С 

озынлыгы, тэулек. 209 Дэвамлылыгы, тэул., Ьэм Ьаваныц уртача температурасы, °С, 
уртача тэулеклек Ьава температурасы < 8 дэн ким булган чорда 
°С уртача температура, °С - 5,2 
Дэвамлылыгы, тэул., Ьэм Ьаваныц уртача температурасы, °С, 
уртача тэулеклек Ьава температурасы < 10 нан ким булган чорда 
°С 

озынлыгы, тэулек. 223 Дэвамлылыгы, тэул., Ьэм Ьаваныц уртача температурасы, °С, 
уртача тэулеклек Ьава температурасы < 10 нан ким булган чорда 
°С уртача температура, °С - 4,3 
Иц салкын айныц уртача айлык чагыштырмача дымлылыгы, % 82 
Салкын айныц 15 сэгатендэ Ьаваныц уртача айлык чагыштырмача дымлылыгы, % 81 
Ноябрь-март айларында явым-тешемнэр саны, мм 177 
Декабрь-февраль айларында жилнец естенлекле юнэлеше ЮЗ 
Гыйнвар ае ечен румбалар буенча уртача жилнец максималь тизлеге - м/с 4,1 
уртача тэулеклек Ьава температурасы < 8 °С булган чорда жилнец уртача тизлеге, м/с 3,1 

18 нче таблица 
Елныц щылы чорыныц климатик параметрлары 

Климат параметрлары ЭЬэмияте 
Барометрик басым, гПа 1006 
Кава температурасы, °С, 0,95 тээмин ителеш 31 
Кава температурасы, °С, 0,98 тээмин ителеш 27 
Иц жылы айныц уртача максималь температурасы, °С 25,7 
Абсолют максималь Ьава температурасы, °С 40 
Иц жылы айныц уртача тэулеклек Ьава температурасы амплитудасы, °С 10,9 
Иц жылы айныц уртача айлык чагыштырмача дымлылыгы, % 68 
Иц жылы айда 15 сэг. Ьаваныц уртача айлык чагыштырма дымлылыгы, % 55 
Апрель -октябрь ечен явым-тешем кулэме,мм 373 
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Явым-тешемнец тэулеклек максимумы, мм 94 
Июнь-август айларында естенлекле жил юнэлеше З. 
Румблар буенча жилнец уртача тизлеклэренец минималь тизлеге июль, м/с 0 

Жирлекнец климат параметрларын бэялэу якын-тирэ торак пункт (Алабуга шэЬэре) ечен 
«Тезелеш климатологиясе» СП 131.13330.2012 мэгълуматлары буенча башкарылган. 

Уртача еллык Ьава температурасы 3,8 °С тэшкил итэ. 
Уртача еллык явым-тешем микдары - 460,1 мм. 
Жирлек территориясендэ кеньяк юнэлештэге жиллэр естенлек итэ. 
Жилнец уртача еллык тизлеге 2,4 м/сек. 

8.1.6. Инженер-геологик шартлар 

Жирлек территориясендэ тэкъдим ителгэн куркыныч физик-геологик процессларга 
тубэндэгелэр керэ: 

- эрозион процесслар (чокыр, ерганак) - су агымы сезэклегенэ хас; 
- тау бите процесслары (убылу, ишелмэ, жир шуышу) - аз гына усеш алган; 
- су кутэрелу, су басу; 
- су басу. 
Жирлек территориясендэ махсус (утырту) грунтлары кенбатыш елешендэ урнашкан. 

8.1.7. Ландшафт, туфрак катламы, усемлеклэр 

Жирлек территориясе Чирмешэн-Ык калкулыгы ландшафт районы чиклэрендэ урнашкан. 
Туфракныц характерлы терлэренэ карыйлар: 
- селтелэнгэн кара туфрак; 
- аллювиаль туендырылган карбонат туфрак. 
Усемлеклэр капламын урманнар, болыннар, куаклыклар Ьэм авыл хужалыгы жирлэре 

тэшкил итэ. 

8.2. Эйлэнэ-тирэ мохит торышын бэялэу 

8.2.1. Атмосфера Ьавасыныц торышы 

Атмосфера Ьавасы пычрануныц теп чыганаклары булып тора: 
- эшли торган сэнэгать предприятиелэре (Меслим авылыныц кеньяк елешендэ столяр 

остаханэсе; авыл хужалыгы техникасы житештеру предприятиесе, ипи пешеру йорты, 
майсызландырылган сет житештеру заводы, Меслим авылындагы кирпеч заводы, Меслим 
авылында икмэк кабул иту пункты; Меслим авылыннан кеньяк-кенчыгышка таба казлар Ьэм 
куркэлэр эшкэрту цехы) 

- эшли торган авыл хужалыгы предприятиелэре (Катмыш авылында эре мегезле терлек 
фермасы, Меслим авылыныц кеньяк-кенчыгыш елешендэ кошчылык фермасы); 

- файдалы казылма чыгару объектлары (Меслим авылыныц кенбатыш елешендэ балчык 
чыгару карьеры; 

- машина-трактор парклары; 
- ындыр табаклары; 
- автомобиль заправка станциялэре; 
- автомобиль транспорты. 

Жирлектэ Ьава пробаларына лаборатор анализлар уткэрелми. 

8.2. Су ресурсларыныц торышы 

Су объектларыныц пычрану чыганаклары булып тора: 
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- сэнэгать объектларыныц тиешле дэрэжэдэ чистартылмаган юынты суларын агызып 
чыгарулары; 

- авыл хужалыгы предприятиелэре территориялэреннэн чистартылмаган еслек суларын 
агызу; 

- торак пунктлар территориялэреннэн чистартылмаган еслек суларын агызу. 
Су ресурсларын пычратуга шулай ук су саклау зоналары режимын Ьэм жир есте су 

объектларыныц яр буе саклау полосаларын утэмэу китерэ, бу аларныц жирлектэ беркетелгэн 
чиклэре булмауга бэйле. 

Санитар-саклау зонасы чиклэрендэ су алу жайланмаларыныц урнашуы да тискэре факт 
булып тора. 

Хэзерге вакытта жирлектэ торак пунктларны узэклэштерелгэн су белэн тээмин иту 
системалары житэрлек дэрэжэдэ тээмин ителмэгэн. 

Дирлектэ су ресурсларыныц пычрануына мониторинг уткэрелми. 

8.2.3. Туфрак катламы Ьэм жир ресурслары торышы 

Авыл жирлеге территориясе ечен авыл хужалыгы жирлэренец югары дэрэжэдэ серелуе, 
чокыр-балка булгэлэнуе, серулек жирлэренец агачлык дэрэжэсе тубэн булуы хас. 

Моныц нэтижэсе булып, усеш алган эрозия процесслары, туфракларныц деградациялэнуе 
тора. 

Дирлек территориясендэ эрозиягэ каршы чаралар уткэрелэ, алар саклагыч урман 
усентелэре булдыру, чэчу эйлэнешен оештыру, деградациялэнгэн жирлэрне табигый азык 
жирлэренэ кучеруне тормышка ашыру ечен булдырыла. 

Дирлэрнец торышына техноген пычрану тискэре йогынты ясый: пестицидлар, агынты 
сулар, житештеру Ьэм куллану калдыклары белэн пычрану. 

Туфрак катламы Ьэм жир ресурслары торышына каты коммуналь калдыклар жыелу 
урыннары тискэре йогынты ясый. 

Дирлек территориясендэ туфрак пробалары тикшерелми. 

8.2.4. ^итештеру Ьэм куллану калдыклары, биологик калдыклар 

Биологик калдыклар чыганагы булып тора: 
- Тулэмэ улэт базы; 
- биотермик чокыр; 
- зиратлар. 
Аларныц тискэре йогынтысына Меслим авылыныц шактый зур территориялэре Ьэм 

Катмыш авылыныц зур булмаган территориялэре дучар ителгэн. 
Терлекчелек калдыкларыныц барлыкка килуе эшлэп килуче терлекчелек объектларыныц 

эшчэнлеге белэн бэйле. Терлекчелек объектларын утильлэштеру тирес саклау урыннары булмау 
Ьэм тиресне вакытлыча жыю урыннары булмавы аркасында житэрлек дэрэжэдэ усеш алмый. 
Тиресне туплау, Д и р Ьэм су ресурслары пычрану куркынычы тудырып, терлекчелек фермалары 
янында башкарыла. 

Сэнэгать калдыкларыныц барлыкка килуе гамэлдэге сэнэгать предприятиелэре (Меслим 
авылыныц кеньяк елешендэ столяр остаханэсе; авыл хужалыгы техникасы житештеру 
предприятиесе, ипи пешеру, майсыз сет житештеру заводы, кирпеч заводы, Меслим авылында 
икмэк кабул иту пункты; Меслим авылыннан кеньяк-кенчыгышка таба казлар Ьэм куркэлэрне 
эшкэрту цехы) эшчэнлегенэ бэйле. 

Коммуналь калдыклар барлыкка килу торак пунктлар территориялэре ечен хас. 
Дирлек территориясендэ каты коммуналь калдыклар жыелу урыннары (жирлекнец кеньяк 

елешендэ полигон) булу тискэре факт булып тора. 
Дирлек территориясен санитар чистарту торак пунктларны контейнер мэйданчыклары 

белэн тиешенчэ тээмин итмэу сэбэпле, талэп ителгэн дэрэжэгэ туры килми. 
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8.2.5. Йогынтыныц физик факторлары 

Халыкка йогынты ясауныц физик факторларына электромагнит нурланышы, акустик Ьэм 
радиация тээсире керэ. 

Дирлектэ электр магнит нурланышы чыганаклары булып электр тапшыру линиялэре, 
электр подстанциясе, элемтэ объектлары тора. Электромагнит кырыныц дэрэжэсе рехсэт ителгэн 
чиктэн ким Ьэм халык ечен куркыныч тудырмый. 

Тискэре акустик йогынты чыганакларына керэ: 
- эшлэп килуче сэнэгать предприятиелэре (Меслим авылыныц кеньяк елешендэ столяр 

остаханэсе; авыл хужалыгы техникасы житештеру предприятиесе, пекарня , майсыз сет 
житештеру заводы, кирпеч заводы, Меслим авылында икмэк кабул иту пункты; Меслим 
авылыннан кеньяк-кенчыгышка таба казлар Ьэм куркэлэрне эшкэрту цехы;) 

- эшлэп килуче авыл хужалыгы предприятиелэре (Катмыш авылында мегезле эре терлек 
фермасы, Меслим авылыныц кеньяк-кенчыгыш елешендэ кош фермасы); 

- ындыр табаклары; 
- электр подстанциясе; 
- автомобиль транспорты. 
Авыл жирлегенец радиацион торышы кубесенчэ табигый радиацион фон белэн билгелэнэ. 

8.2.6. Яшел утыртмаларныц торышы 

Дирлек территориясендэ урнашкан яшеллэндерелгэн территориялэргэ тубэндэгелэр керэ: 
- урманнар; 
- елга Ьэм инеш тугайларына хас орлыктан тишелеп чыга торган агач Ьэм куаклыклы 

утыртмалар; 
- махсус билгелэнештэге яшеллэндеру( зиратлар территориялэре); 
- чиклэнгэн файдаланулы яшеллэндеру (мэгариф Ьэм рекреация объектларыныц 

яшеллэндерелгэн территориялэре); 
- гомуми кулланылыштагы яшеллэндеру (парклар Ьэм скверлар). 
Авыл жирлегенец яшеллэндерелгэн территориялэренец гомуми мэйданы 197,645 га тэшкил 

итэ (жирлекнец гомуми мэйданыныц 4,19% ы). 
Гомуми файдаланудагы яшеллэндерелгэн территориялэрнец мэйданы 1,26 га тэшкил итэ 

(халыкныц тээмин ителеше дэрэжэсе - бер кешегэ 1,38 кв.м). Элеге курсэткеч СНиП 2.07.01-89* 
актуаль редакциясе 2.07.01-89*. ШэЬэр тезелеше. ШэЬэр Ьэм авыл жирлеклэрен планлаштыру Ьэм 
тезу» билгелэгэн кешегэ 12 кв. м тигез булган минималь мемкин булган норматив курсэткечтэн 
кубрэк 

Тулаем алганда, Меслим авыл жирлеге территориясендэ экологик хэл уцай. 

8.3. Экологик хэлне оптимальлэштеру чаралары 

Дирлектэ экологик хэлне яхшырту ечен, Генераль план белэн, тубэндэге юнэлешлэр 
буенча оештыру чаралары комплексын уткэру тэкъдим ителэ: 

- эйлэнэ-тирэ мехитне пычрату чыганакларын локальлэштеру; 
- Ьава бассейнын саклау; 
- су ресурсларын саклау Ьэм рациональ файдалану; 
- жир фондын саклау Ьэм жирлек территориясен инженерлык ягыннан саклау; 
- калдыклар белэн эш иту системасын устеру; 
- халыкны йогынтыныц физик факторларыннан саклау; 
- яшеллэндеру системасын устеру. 

Меслим авыл жирлегенэ карата тубэндэге чаралар актуаль: 
- улэт базларын биологик калдыкларны жыю, утильлэштеру Ьэм юк итунец ветеринария-

санитария кагыйдэлэренэ туры китеру; 
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- улэксэ базларыныц санитар-саклау зоналары территориялэрендэ микробиологик 
курсэткечлэрнец торышын тикшереп торуны гамэлгэ ашыру, шул исэптэн туфракка Ьэм грунт 
суларына лаборатор контроль оештыру 

- санитар-саклау зоналары кулэмен кыскарту мемкинлеген билгелэу ечен гамэлдэге яисэ 
куздэ тотыла торган торак тезелеше янэшэсендэ урнашкан улэт базларыныц санитар-саклау 
зоналары проектларын эшлэу 

- сэнэгать житештеруе объектларында кулланыла торган технологик жиЬазларны 
камиллэштеру (Меслим авылыныц кеньяк елешендэ столяр остаханэсе; авыл хужалыгы 
техникасы, пекарня житештеру предприятиесе, майсызландырылган сет житештеру заводы, 
кирпеч заводы, Меслим авылында икмэк кабул иту пункты; Меслим авылыннан кеньяк-
кенчыгышка таба казлар Ьэм куркэлэр эшкэрту цехы); 

- территорияне кыскарту, шулай ук кирпеч заводы, майсыз сет житештеру заводы, Авыл 
хужалыгы техникасы житештеру предприятиесе, Меслим авылында икмэк кабул иту пункты 
корылмаларыныц бер елешен узгэрту Ьэм шуныц белэн бэйле санитар-саклау зонасы кулэмен 
кимету; 

- Катмыш авылында мегезле эре терлек фермасы Ьэм Меслим авылыныц кеньяк-кенчыгыш 
елешендэ кошчылык фермасыныц егэрлеген кимету Ьэм территориясен кыскарту, аннан соц 
куркыныч классын узгэрту Ьэм санитар-саклау зонасы кулэмен кимету мемкинлеге белэн; 

- территориялэрне кыскарту Ьэм Катмыш авылында машина-трактор паркы Ьэм Меслимдэ 
ындыр табагы корылмаларыныц бер елешен эксплуатациялэудэн чыгару мемкинлеге; 

- эшлэп килуче предприятиелэрнец санитар-саклау зоналары проектларын эшлэу ( Меслим 
авылыныц кеньяк елешендэ столяр остаханэсе); авыл хужалыгы техникасы, пекарня житештеру 
предприятиесе, майсыз сет житештеру заводы, кирпеч заводы, Меслим авылында икмэк кабул иту 
пункты; Меслим авылыннан кеньяк-кенчыгышка таба казлар Ьэм куркэлэрне эшкэрту цехы; 
Катмыш авылында эре мегезле терлек фермасы, Меслим авылыныц кеньяк-кенчыгыш елешендэ 
кошчылык фермасы;) 

- предприятиелэр тарафыннан ташландыкларны кимету (шул исэптэн тузанны Ьэм газ 
чистарту жайланмалары белэн тээмин иту буенча чаралар утэлеше;); 

- предприятиелэрдэ ябык яки эйлэнештэге су белэн тээмин итуне гамэлгэ керту; 
- руда булмаган файдалы казылмаларны эшкэрткэндэ Ьэм транспортлаштырганда тээмин 

иту методларын куллану; 
- руда булмаган файдалы казылма карьерларыныц эшлэнгэн кицлеклэрен вакытында 

рекультивациялэуне оештыру; 
- тирэ-юнь территориялэренец пычрануына юл куймас ечен, юынты материалларны саклау 

урыннарын жимеру; 
- яшел усентелэрнец тузан Ьэм газга чыдам токымнары белэн санитар-саклау зоналары 

территориялэрен максималь яшеллэндеру; 
- автомобиль юлларыныц юл катламыныц сыйфатын яхшырту; 
пычраткычлар гамэлдэ булган зоналарда атмосфера торышын мониторинглау 

тикшеренулэрен уткэру; 
- автотранспорт чараларын мотор ягулыгыныц экологик чиста терлэренэ кучеру, яисэ 

мотор ягулыгыныц традицион терлэрен кулланучы автотранспорттан ташлауларны чистарту ечен 
катализаторлар Ьэм нейтрализаторлар керту.; 

- автомобиль ягулык салу станциялэрен мотор ягулыгы парларын тоту, рекуперациялэу 
жайланмалары белэн урнаштыру ечен планлаштырыла торган резервуарларны Ьэм ягулык салу 
колонкаларын жиЬазландыру; камиллэштерелгэн жиЬазлар, улчэу приборлары, савытлар Ьэм 
резервуарлар куллану; 

- жылылык энергетикасы объектларын газлаштыру; 
- физик тузу дэрэжэсе югары булган гамэлдэге сууткэргеч челтэрлэрен реконструкциялэу; 
- Меслим авылында перспектив торак тезелеше территориялэрендэ мемкин булган халык 

ечен хужалык-эчэ торган су белэн тээмин иту чыганакларын нигезлэу ечен эзлэу-бэялэу эшлэрен 
уткэру; 

- торак пунктларны яцгыр сулары Ьэм хужалык-кенкуреш канализациялэре челтэрлэре 
белэн тээмин иту, алга таба юынтык суларны билгелэнгэн нормативларга кадэр чистарту; 
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- еске су объектларыныц су саклау зоналарында урнашкан торак тезелешнец беренче 
чираттагы каналлаштыру, чистарту корылмалары тезу; 

- предприятиелэрне Ьэм торак пунктларны су белэн тээмин иту челтэрлэренец техник 
торышын мониторинглау челтэрен, еске су объектларыныц гидромониторингын оештыру Ьэм 
устеру; 

- су саклау зоналары, яр буе саклау полосалары Ьэм еске су объектларыныц яр буе саклау 
полосалары Ьэм су белэн тээмин иту чыганакларын санитар саклау зоналары чиклэрендэ 
урнашкан жир кишэрлеклэреннэн Ьэм кучемсез мелкэтнец башка объектларыннан файдалануныц 
махсус хокукый режимын утэу; 

- эшлэп килуче сэнэгать житештеруе предприятиелэре ечен локаль чистарту корылмалары 
тезу (Меслим авылыныц кеньяк елешендэ столяр остаханэсе; авыл хужалыгы техникасы 
житештеру предприятиесе, ипи пешеру, майсызландырылган сет житештеру заводы, Меслим 
авылында кирпеч заводы, икмэк кабул иту пункты; Меслим авылыннан кеньяк-кенчыгышка таба 
казлар Ьэм куркэлэр эшкэрту цехы); - эшли торган авыл хужалыгы предприятиелэре ечен локаль 
чистарту корылмалары тезу (Катмыш авылында эре мегезле терлек фермасы, Меслим авылыныц 
кеньяк-кенчыгыш елешендэ кошчылык фермасы); 

- су хужалыгы системаларыныц куркынычсызлыгын тээмин иту Ьэм эксплуатациялэуне 
тээмин иту, агып тешуче суларныц су объектларына тискэре йогынтысын булдырмый калу (шул 
исэптэн агып тешуче суларны чистартуныц, чистарту корылмаларыннан явым-тешемне 
зарарсызландыруныц Ьэм утильлэштерунец алдынгы технологиялэрен керту); 

- еске су объектларыныц су саклау зоналарында урнашкан объектларны, сулыкларны 
пычранудан, лэм утырудан, чуплэнудэн Ьэм сулыкларны саклауны тээмин итэ торган 
корылмаларны жиЬазлау; 

- еске су объектларыныц су саклау зоналары чиклэрендэ пестицидлар Ьэм агрохимикатлар 
куллануны тыю; 

- эчэргэ яраклы суныц сыйфатын яхшырту (су жыю корылмаларын су эзерлэу станциялэре, 
суны бизу Ьэм йомшарту системалары белэн тээмин иту); 

- су белэн тээмин иту чыганакларын, су саклау зоналарын Ьэм еске су объектларыныц яр 
буе саклау полосаларын санитар саклау зоналары чиклэрен билгелэу, аларныц чиклэрен жирлектэ 
махсус мэгълумат тамгалары белэн беркету; 

- санитар-саклау зоналарында урнашкан су белэн тээмин иту чыганакларыннан эчэргэ 
яраклы су белэн тээмин иту максатында жир асты суларыннан файдалануны тешереп калдыру; 

- авыл хужалыгы культураларын устерунец югары нэтижэле технологиялэрен керту юлы 
белэн туфракныц уцдырышлылыгын торгызу; 

- жирлэрне инвентаризациялэу Ьэм агрохимик тикшеру; 
- игенчелекнец адаптив экологик-ландшафтлы системасын керту; 
- кулланыла торган агрохимикатлар кулэмен кимету ечен туфракны эшкэртунец ресурс 

саклаучы Ьэм экологик куркынычсыз технологиялэрен гамэлгэ керту; 
- усемлеклэрне саклауныц биологик чараларын куллану; 
- игенчелекнец адаптив экологик-ландшафтлы системасын керту; 
- тезелеш барышында бозылган жирлэрне рекультивациялэу, линия корылмалары салу; 
- эрозиягэ каршы чаралар уткэру: кетулеклэр Ьэм печэнлеклэр мэйданын арттыру, саклау 

утыртмалары мэйданын арттыру, туфракны эрозиягэ каршы эшкэрту, яцгыр Ьэм кар суларыныц 
еске агымын оештыру; 

- су басудан саклау буенча чаралар уткэру: жир асты сулары Ьэм жир есте сулары 
режимын, су алып баручы коммуникациялэрдэ чыгымнарны (агып китулэрне) Ьэм басым 
ясауларны, биналар Ьэм корылмаларныц деформациялэрен мониторинглау; дренаж суларын 
дренажлар урнаштыру, фильтрационга каршы пэрдэлэр Ьэм экраннар урнаштыру, торак пунктлар 
территориялэрен вертикаль планлаштыру, биналарныц Ьэм корылмаларныц жир асты елешлэрен 
гидроизоляциялэу юлы белэн утильлэштеру; 

- су басу процессларыныц таралу ареалларын ачыклау ечен, гидрогеологик тикшеренулэр 
комплексын уткэру; 

- су басудан саклау буенча чаралар уткэру: территорияне жимеру, ясалма кутэру, узэнне 
тэртипкэ салу корылмалары Ьэм еске агымны булеп биру буенча корылмалар урнаштыру; 
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- автомобиль юлларыныц кар басу дэрэжэсен кимету; 
- торак пунктлар территориялэрен коммуналь калдыкларны жыю ечен контейнер 

мэйданчыклары Ьэм контейнерлар белэн тээмин иту; 
- калдыкларны селектив жыюны оештыру, калдыкларны эшкэртунец Ьэм 

утильлэштерунец яца технологиялэрен керту; 
- анда агулы матдэлэр Ьэм кушылмалар булуга, шулай ук аз катлы тезелешлэрне 

проектлаганда радиоактивлык булуга туфрак катламын тикшеру; 
- жир катламын туфрак катламыныц теркэлгэн яисэ потенциаль пычрануы булган 

зоналарда торак тезелешенэ булеп бируне туфракныц экологик иминлеге турында бэялэмэ 
биргэндэ яисэ аны рекультивациялэу программасы булганда гына башкару; 

- табигатьне саклау Ьэм санитар-эпидемиологик законнар талэплэре нигезендэ тезелгэн 
терлекчелек калдыкларын вакытлыча складларга урнаштыру урыннарын оештыру; 

- терлекчелек фермаларын биологик калдыкларны утильлэштеру ечен биогаз 
жайланмалары белэн тээмин иту; 

- терлекчелек калдыкларын вермикомпостлаштыру, ферментациянец гембэчек 
тизлэткечлэрен кулланып утильлэштеру чаралары Ь. б.; 

- каты коммуналь калдыкларны жирлекнец кеньяк елешендэге каты коммуналь 
калдыкларныц гамэлдэге полигонына, алга таба Алабуга муниципаль районындагы 
муниципальара тармак комплексына транспортировка белэн чыгаруны оештыру, (калдыклар 
белэн эш иту елкэсендэ территориаль схема нигезендэ, шул исэптэн каты коммуналь калдыклар 
белэн эш иту елкэсендэ, Татарстан Республикасы); 

- торак пунктлар территориясендэ тавыш саклау чараларын уткэру (акустик экраннар 
урнаштыру, автомобиль юллары буенда яшел усентелэрнец тавыш саклау полосаларын булдыру, 
торак булмаган биналарныц беренче эшелонында тэрэзэ тавыш изоляциясен куллану); 

- электр подстанциясен ябык типтагы трансформаторлар белэн жиЬазлау; 
- автомобиль юллары буйларында саклагыч яшеллэндеруне оештыру; 
- торак пунктлар территориялэрендэ гомуми кулланылыштагы яшеллэндеруне оештыру; 
- кучемсез милек объектларын проектлаганда, тезегэндэ Ьэм эксплуатациялэгэндэ, авыл 

жирлеге территориясен тезеклэндергэндэ «яшел» стандартлар принципларын керту Ьэм куллану; 
- планлаштырыла торган объектларны урнаштырганда агач-куак усемлеклэрен юкка 

чыгаруга дучар ителэ торган жирлэргэ яшел утыртмалар белэн компенсациялэуне гамэлгэ ашыру; 
- аеруча саклаулы табигать территориялэрен саклау режимын утэу (шул исэптэн, аеруча 

саклаулы табигать территориялэре булган су объектларына юынты суларны агызуга юл куймау); 
- махсус сакланыла торган табигать территориялэре чиклэре турында мэгълуматларны 

Кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрына керту; 
- радиоешлык диапазоныныц электромагнит нурланышы чыганакларыныц санитар-саклау 

зоналары проектларын эшлэу; 
- инженерлык коммуникациялэренец сак зоналары режимын утэу; 
- усемлеклэр Ьэм хайваннар деньясын саклау чараларын уткэру (шул исэптэн 

хайваннарныц яшэу тирэлеген, аларныц кучу, балыкларныц уылдык чэчу урыннарына керу 
юлларын саклау; хайваннарныц транспорт чараларына элэгуен, балыкларныц Ьэм башка су 
биологик ресурсларыныц су жыю корылмаларына элэгуен булдырмый торган конструктив 
чишелешлэр куллану Ь.б.). 
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9. ТАБИГЫЙ КЭМ ТЕХНОГЕН ХАРАКТЕРДАГЫ ГАДЭТТЭН ТЫШ 
ХЭЛЛЭР КИЛЕП ЧЫГУ КУРКЫНЫЧЫ БУЛГАН ТвП 
ФАКТОРЛАРНЫЦ ИСЕМЛЕГЕ КЭМ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 

9.1. Дирлек территориясенэ йогынты ясарга мемкин булган табигый характердагы 
гадэттэн тыш хэллэрнец ихтимал чыганаклары исемлеге 

Куркыныч геологик процесслар 
1. Убылма 
Зыян килу факторлары - тау токымнарыныц кучеше (хэрэкэте), авышлыкны себеру, артык 

дымлану, сейсмик этэрулэр, катнаш массаларныц механик басымы, бэрелулэр. 
Нэтижэлэре - корылмаларныц зур булмаган зарарланулары, инженерлык 

коммуникациялэренец сирэк жимерелулэре. 
Куркынычны кимету чаралары - убылма Ьэм Ьэм аныц янэшэсендэге территориялэр 

зонасында еслекле суларны агызуны оештыру, жир асты суларын дренировкалау, тышкы 
йеклэнешлэрне кимету, откосларны киртэлэу Ьэм аларны юдырудан саклау, терэк диварлар тезу, 
биеклектэге яшел усентелэр оештыру. 

Меслим авыл жирлеге территориясендэ убылмалар барлыкка килу мемкинлеге Ык елгасы 
узэненэ туры китерелгэн. 

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» категория 
опасности возникновения оползней на территории поселения оценивается как «умеренно 
опасная». 

2. Дир тетрэу 
Зыян килу факторлары - жир кабыгында кинэт кучешлэр Ьэм шартлаулар, жир асты карст 

бушлыклары ишелу. 
Нэтижэлэре - биналарныц Ьэм корылмалар жимерелуе, грунтлар йомшаруы Ьэм утыруы, 

убылмалар барлыкка килу, плотиналар жимерелу Ьэм цунами барлыкка килу. 
Куркынычны кимету чаралары - жир тетрэугэ дучар булган территориялэрдэ тезелешне 

чиклэу, корылмаларны ныгыту, сейсмик мониторинг уткэру. 
Россия Федерациясе территориясен сейсмик районлаштыру карталары Ьэм «сейсмик 

районнарда тезу» 14.13330.2014 елгы СП карталары нигезендэ Меслим авыл жирлеге 
территориясе 6 баллы зонага (карта В) керэ. 

«Куркыныч табигать йогынтыларыныц геофизикасы» 22-01-95 СНиП нигезендэ жир 
тетрэулэренец барлыкка килу куркынычы категориясе «куркыныч»дип бэялэнэ. 

3. Абразия, сусаклагычлар ярларын эшкэрту 
Зыян килу факторлары-су объектларыныц ярларына дулкыннар бэру, грунтныц жиллэве, 

юылуы. 
Нэтижэлэре - ярларны юу, яр буе территориялэрен авыл хужалыгы жирлэреннэн тартып 

алу, биналарны Ьэм корылмаларны жимеру. 
Куркынычны кимету чаралары - саклагыч корылмалар тезу (дулкын бэру диварлары, 

буннар, дулкынтоткычлар), яр буйларын тимер-бетон плитэлэр Ьэм тушэклэр белэн беркету, ишеп 
тешеру, сайлыкларны Ьэм су асты склонын тэртипкэ китеру, яр буе зонасында дымлы яшел 
усентелэр оештыру. 

Меслим авыл жирлеге территориясендэ су саклау ярларыныц абразиясе килеп чыгу Ьэм 
эшкэрту куркынычы булу характерлы тугел. 

4. Карст 
Зыян килу факторлары - тау токымнары эру, токым структурасын жимерелу, токымныц 

бер елешен кучеру (юу), жир еслеге деформациялэну. 
Нэтижэлэре - сэнэгать Ьэм гражданлык корылмаларын деформациялэу, сэнэгать 

объектлары эшендэ езеклеклэр, территорияне файдаланудан вакытлыча чыгу. 
Куркынычны кимету чаралары - еске суларны агуны оештыру, жир асты суларын 

дренировкалау, тышкы йеклэнешне кимету, биналарныц Ьэм корылмаларныц нигезлэрен саклау. 
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Меслим авыл жирлеге территориясендэ карст барлыкка килу куркынычы булу характерлы 
тугел. 

5. Суффозия 
Зыян килу факторлары - югарыдагы грунтларныц утыруы, Тау токымнары кучуе, жир 

еслеген деформациялэнуе. 
Нэтижэлэре - корылмаларныц нигезлэре тузу, деформациялэнгэн Ьэм жимерелуе, сэнэгать 

объектлары эшендэ езеклэр, территориянец вакытлыча файдаланудан чыгуы. 
Куркынычны кимету чаралары - еске суларны агуны оештыру, жир асты суларын 

дренировкалау, автомильтрациягэ каршы саклагыч пэрдэлэр кору, силикатлаштыру, 
цементациялэу юлы белэн куышлыкларын юк иту Ь. б. 

Меслим авыл жирлеге территориясендэ суффозия килеп чыгу куркынычы булу характерлы 
тугел. 

6. Лёсс токымнарыныц утыручанлыгы 
Зыян килу факторлары - Жир еслеген деформациялэу, грунтларны деформациялэу. 
Нэтижэлэре - корылмаларныц нигезлэре тузу, деформациялэнуе Ьэм жимерелуе, сэнэгать 

объектлары эшендэ езеклеклэр, территориянец вакытлыча файдаланудан чыгуы. 
Куркынычны кимету чаралары - жир есте суларын агызып чыгаруны оештыру; жир асты 

суларын дренировкалау; тыгызлап тею, вибрация, серу юлы белэн грунтларныц утырма 
узлеклэрен бетеру; силикатлаштыру, цемент эремэсе белэн сецдеру; биналарны конструктив 
кечэйту. 

Меслим авыл жирлеге территориясендэ лёсс токымнарыныц утыручанлыгы куркынычы 
булу хас тугел. 

7. Яссы Ьэм чокырлы эрозия 
Зыян килу факторлары - грунтларны юу, ерганак Ьэм чокырлар ясалу. 
Нэтижэ туфракныц уцдырышлы катламын юк иту; елгаларны Ьэм сулыкларны лэмлэу; 

сугару Ьэм дренаж системаларын лэмлэу; биналарны Ьэм корылмаларны жимеру; юлларны юу. 
Куркынычны кимету чаралары - еске сулар агышын оештыру, саклау полосалары булдыру, 

усемлек белэн чокыр битлэрен ныгыту, ерымнарны йому Ьэм куму. 
Меслим авыл жирлеге территориясендэ эрозия процессларыныц барлыкка килуе авыл 

хужалыгы жирлэренэ туры килэ. 
«Куркыныч табигать йогынтыларыныц геофизикасы» СНиП 22-01-95 нигезендэ, жирлек 

территориясендэ яссылык Ьэм чокыр эрозиясе барлыкка килу куркынычыныц категориясе 
«Чамадан тыш куркыныч»дип бэялэнэ. 

8. Туфрак куперену. 
Зыян килу факторлары - боз барлыкка килу, грунт кулэменец механик узгэрешлэре. 
Нэтижэлэре - биналарныц Ьэм корылмаларныц нигезлэренэ зыян китеру, инженерлык 

коммуникациялэрен жимеру. Куркынычны кимету буенча чаралар- грунт туцган тирэнлектэн 
тубэнрэк бина Ьэм корылмаларныц нигезлэрен тирэнэйту, еске суларны агызуны оештыру, юллар 
тезегэндэ саклагыч жайланмаларны (ялганма, рэшэткэлэрне) куллану. 

«Куркыныч табигать йогынтыларыныц геофизикасы» СНиП 22-01-95 нигезендэ, жирлек 
территориясендэ бэла барлыкка килу куркынычы категориясе «Чамадан тыш куркыныч»дип 
бэялэнэ. 

Куркыныч гидрологик куренешлэр кэм процесслар 
1. Су кутэрелу 
Зыян килу факторлары - грунт сулары дэрэжэсенец кутэрелуе, грунт сулары агымыныц 

гидродинамик басымы, туфрак Ьэм грунтларныц пычрануы (тозлануы), жир асты металл 
конструкциялэренец коррозиясе. 

Нэтижэлэре - биналарныц Ьэм жир асты коммуникациялэренец подвалларын су басу, 
инженерлык коммуникациялэрендэге авариялэр, биналар Ьэм корылмаларныц бер елешен бурту 
Ьэм утыруы, убылмалар. 

Куркынычны кимету чаралары - еслек суларын агызуны оештыру, жир асты суларын 
дренировкалау. 

«Куркыныч табигать йогынтыларыныц геофизикасы» СНиП 22-01-95 нигезендэ, жирлек 
территориясендэ су басу куркынычы категориясе «Чамадан тыш куркыныч»дип бэялэнэ. 
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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2018 елныц 27 апрелендэге 1001-р 
номерлы курсэтмэсе белэн расланган язгы ташу чорында мемкин булган су кутэрелу (су басу) 
зоналарына керэ торган торак пунктлар исемлеге нигезендэ Меслим авыл жирлегендэ мондый 
торак пунктларга Меслим авылы керэ. 

2. Ташкын (су басу). 
Зыян килу факторлары - су агымы (агымы), гидросфера, туфрак, грунт пычрану. 
Нэтижэлэре - су басу, кечле су басу, туфрак юу, туфракныц агып торуы барлыкка килу, 

корылмаларны жимеру, транспорт Ьэм тышкы эшлэр башкаруда кыенлыклар, инженерлык 
коммуникациялэрендэ авариялэр, юл-транспорт Ьэлакэтлэре. 

Куркынычны кимету чаралары - территориялэрне, биналарны Ьэм корылмаларны 
инженерлык ягыннан саклауны оештыру; объектларны гидродинамик факторлар йогынтысына 
дучар булган территориялэрдэн читтэ урнаштыру; су басуга Ьэм су басуга дучар булган 
территориялэрдэ пычрану чыганакларын урнаштырмау; сулыклар Ьэм сулыклар ярлары буенча 
саклагыч гидротехник корылмалар урнаштыру. 

СНиП 22-01-95 «Куркыныч табигать йогынтыларыныц геофизикасы» нигезендэ, жирлек 
территориясендэ су басу куркынычы категориясе «Чамадан тыш куркыныч»дип бэялэнэ. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2018 елныц 27 апрелендэге 1001-р 
номерлы курсэтмэсе белэн расланган язгы ташу чорында мемкин булган су кутэрелу (су басу) 
зоналарына керэ торган торак пунктлар исемлеге нигезендэ Меслим авыл жирлегендэ мондый 
торак пунктларга Меслим авылы керэ. 

3. Елга эрозиясе 
Зыян килу факторлары - су агымыныц гидродинамик басымы, елга узэне деформациясе. 
Нэтижэлэре - юлларны, коммуналь системаларны, биналарны Ьэм корылмаларны жимеру; 

авыл хужалыгы жирлэренэ яр буе территориялэрен кире алмау; урманны югалту. 
Куркынычны кимету чаралары - яр ныгыту корылмалары тезу, елгаларда даими чаралар 

оештыру (елга узэнен оештыру), барражлар системасы ярдэмендэ елга тебененец озайтылган 
авышлыгын кимету, яр буе зонасында дымлы яшел усентелэр оештыру. 

Меслим авыл жирлеге территориясендэ елга эрозиясе барлыкка килу су агымнарына Ьэм 
аларныц узэннэренэ туры килэ. 

«Куркыныч табигать йогынтыларыныц геофизикасы» СНиП 22-01-95 нигезендэ, жирлек 
территориясендэ елга эрозиясе барлыкка килу куркынычы категориясе «чамадан тыш 
куркыныч»дип бэялэнэ. 

Куркыныч метеорологик куренешлэр кэм процесслар 

1. Кечле жил, давыл, еермэлэр. 
Зыян килу факторлары - жил агымы, жил йеклэнеше, аэродинамик басым, Ьаваныц кечле 

бозылуы. 
Нэтижэлэре - бина Ьэм корылмаларныц зарарлануы яки жимерелуе, транспорт эшендэге 

кыенлыклар Ьэм тышкы эшлэр башкарудагы кыенлыклар, инженерлык коммуникациялэрендэге 
авариялэр, юл-транспорт Ьэлакэтлэре, халыкныц тормышына Ьэм сэламэтлегенэ куркыныч янау. 

Куркынычны кимету чаралары - куркыныч производстволарны урнаштыруны чиклэу, 
искергэн яисэ утеп булмаслык биналарны Ьэм корылмаларны демонтажлау, зарарланган Ьэм иске 
агачларны кису, халыкны кисэту Ьэм коткару хезмэтлэре персоналын гадэттэн тыш хэл 
шартларында гамэллэргэ эзерлэу буенча чаралар куру. 

«Табигать йогынтыларыныц куркыныч геофизигы» СНиП 22-01-95 буенча жирлек 
территориясендэ давыллар Ьэм еермэлэр барлыкка килу куркынычы категориясе «уртача 
куркыныч» дип бэялэнэ. 

2. Кечле явым-тешемнэр 
Зыян килу факторлары - су агымы, территорияне су басу, кар йеклэнеше, жил йеклэнеше, 

кар кертлэре, бозлавык, бэру. 
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Нэтижэлэре - биналарны Ьэм корылмаларны су басу, вату яки жимеру, транспорт эшендэ 
Ьэм тышкы эшлэр башкаруда кыенлыклар, инженерлык коммуникациялэрендэ авариялэр, юл-
транспорт Ьэлакэтлэре, халыкныц тормышына Ьэм сэламэтлегенэ куркыныч янау. 

Куркынычны кимету чаралары - территориялэрне, биналарны Ьэм корылмаларны 
инженерлык ягыннан саклауны оештыру, халыкны кисэту Ьэм коткару хезмэтлэре персоналын 
гадэттэн тыш хэл шартларында эшлэргэ эзерлэу буенча уз вакытында фараз ясау Ьэм чаралар 
куру. 

Табигать янгыннары 
Зыян килу факторлары - ялкын, жылылык агымы, жылылык Ьежуме, Ьаваныц 

болганчыклануы, атмосфераныц, туфракныц, грунтларныц, гидросфераныц пычрануы. 
Нэтижэлэре - тетенлэну, урман яну, халыкныц тормышына Ьэм сэламэтлегенэ куркыныч 

янау, корылмаларга зыян китеру, транспорт эшендэ Ьэм тышкы эшлэр башкаруда кыенлыклар, 
юл-транспорт Ьэлакэтлэре. 

Куркынычны кимету чаралары - янгынга каршы езеклеклэр урнаштыру, янгын сакчылыгы 
булекчэлэрен оптимальлэштеру, корткычларга Ьэм янгыннарга зыян килгэн агачларны кису. 

Меслим авыл жирлеге территориясендэ табигый янгыннарныц килеп чыгу куркынычы 
булу характерлы тугел. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц «Татарстан Республикасында янгын 
куркынычсызлыгын тээмин итугэ юнэлдерелгэн чаралар турында» 2014 елныц 12 апрелендэге 236 
номерлы карарына узгэрешлэр керту хакында» 2016 елныц 24 мартындагы 163 номерлы карары 
нигезендэ, Меслим авыл жирлегенец торак пунктлары (торак пунктлар, гражданнарныц 
коммерциягэ карамаган бакчачылык, яшелчэчелек Ьэм дача берлэшмэлэре; балаларныц ялын Ьэм 
аларны савыктыруны оештыручы оешмалары; икътисад объектлары; сэламэтлэндеру 
оешмалары;)Ьэм башка территориялэре Ьэм объектлары урман янгыннары янаган Татарстан 
Республикасы территориялэре Ьэм объектлары исемлегенэ керми. 

Табигый характердагы гадэттэн тыш хэллэр килеп чыгу куркынычы янаган 
территориялэрнец чиклэре Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте органнарыныц норматив 
хокукый актлары белэн билгелэнмэгэн. Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшлэре 
Ьэм гадэттэн тыш хэллэр министрлыгы тарафыннан бирелгэн белешмэлэрдэ (Хат № 3428/Т-3-1-7, 
18.04.2018), табигый характердагы гадэттэн тыш хэллэр килеп чыгу куркынычына дучар булган 
территориялэр чиклэре турында мэгълумат юк. 

Моннан тыш, Моннан тыш, «Су басу, су басу зоналарыныц чиклэрен билгелэу турында» 
Россия Федерациясе Хекумэтенец 2014 елныц 18 апрелендэге 360 номерлы карары нигезендэ, су 
басу Ьэм су басу зоналары кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрына аларныц чиклэре турында 
мэгълуматларны керту датасыннан билгеле булып санала. Меслим авыл жирлеге территориясенэ 
карата су кутэрелэ, су басу зоналары чиклэре турында мэгълуматлар кучемсез милекнец Бердэм 
дэулэт реестрында юк. 

9.2. Дирлек территориясендэ, шулай ук жирлек территориясенэ якын жирдэ техноген 
характердагы гадэттэн тыш хэллэр чыганаклары исемлеге 

Химик куркыныч объектлар 
Территориядэ химик куркыныч объектлар булу нэтижэсе булып авария-химик куркыныч 

матдэлэр чыгару куркынычы янап, мемкин булган авариялэр тора. 
Зыян килу факторлары - куркыныч химик матдэлэрнец тишелеп чыгуы яисэ чыгарып 

ташлау. 

Нэтижэлэре - кешелэрнец, авыл хужалыгы хайваннарыныц Ьэм усемлеклэрнец Ьэлак 
булуы яисэ химик зарарлануы; азык-телекнец, азык чималыныц химик зарарлануы; эйлэнэ-тирэ 
табигать мохитенец химик зарарлануы. 

Куркынычны кимету чаралары - химия сэнэгате предприятиелэренец торышын 
мониторинглау, житештеру процессларыныц технологик куркынычсызлыгын Ьэм мондый 
предприятиелэр жиЬазларыныц эксплуатация ышанычлылыгын арттыру; химик авариялэр килеп 
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чыгу мемкинлеген фаразлау; авария резервуарларыныц, тозакларныц, нишаларныц химик 
куркыныч матдэлэре булган саклагычлар астында урнаштыру. 

Меслим авыл жирлеге территориясендэ тэкъдим ителгэн химик куркыныч объектларга 
тубэндэгелэр керэ: 

- Меслим авылыныц теньяк-кенбатыш елешендэ Ьэм Катмыш авылыннан теньяк-
кенчыгышта чистарту корылмалары (потенциаль куркыныч матдэ: хлор; зарарлы йогынты 
чиклэре ачыкланмаган). 

Янгын куркынычы янаган объектлар 

Янгын куркынычы янаган объектлар территориясендэ янгыннар Ьэм шартлаулар булырга 
мемкин. 

Зыян килу факторлары - ялкын, очкын, шартлау, бэрмэ дулкын, жылынган Ьава, токсик 
продуктлар, тетен. 

Нэтижэлэре - кешелэрнец сэламэтлегенэ зыян китеру, биналарны Ьэм корылмаларны 
жимеру яки зарарлау; халык хужалыгына, эйлэнэ-тирэ мохиткэ зыян китеру. 

Куркынычны кимету чаралары - электр приборларын Ьэм электр челтэрлэрен 
эксплуатациялэу тэртибен утэу; янгын куркынычы янаган объектларга караган предприятие 
хезмэткэрлэренец янгынга каршы инструктажы; янгыннан ирекле саклауны оештыру; чуп-чарга 
яраксыз матдэлэр Ьэм материаллар куллану; янгынга каршы кагыйдэлэрне Ьэм нормаларны утэу. 

Меслим авыл жирлеге территориясендэ тэкъдим ителгэн янгын куркынычы янаган 
объектларга тубэндэгелэр керэ: 

- Меслим авылыныц кеньяк елешендэ столяр остаханэсе (потенциаль куркыныч матдэ: 
агач; зарарлау йогынтысы чиклэре ачыкланмаган); 

- Меслим авылында Кооператив урамындагы ипи пешеру йорты (потенциаль куркыныч 
матдэ: он; зарарлы йогынты чиклэре ачыкланмаган); 

- Меслим авылында автомобиль ягулыгы салу станциялэре (потенциаль куркыныч матдэ: 
ягулык; зарарлау йогынтысы чиклэре ачыкланмаган); 

- табигать газын (газ уткэргече-кире кагу) транспортлый торган торбауткэргечлэр Ьэм 
Меслим авылыннан кеньякка таба урнашкан газ тарату станциясе (потенциаль куркыныч матдэ: 
табигый газ (зарарлый торган йогынты чиклэре билгелэнмэгэн). 

Радиацион-куркыныч объектлар 
Территориядэ радиацион-куркыныч объектлар булу нэтижэсе булып радиоактив матдэлэр 

чыгару куркынычы янавы мемкин булган авариялэр тора. 
Зыян килу факторлары - радиоактив матдэлэрне Ьэм (яисэ) ионлаштыручы 

нурланышларны чыгару яисэ чыгарып ташлау. 
Нэтижэлэре - кешелэрне, авыл хужалыгы хайваннарын Ьэм усемлеклэрен, халык хужалыгы 

объектларын, шулай ук эйлэнэ-тирэ табигый мохитне ионизациялэуче нурланыш белэн 
нурландыру яки радиоактив пычрату. 

Куркынычны кимету чаралары - дозиметрик Ьэм радиометрик контрольне гамэлгэ ашыру, 
халык арасында йод профилактикасын уткэру, пычранган жирлэрне дезактивациялэу. 

Меслим авыл жирлеге территориясендэ радиацион-куркыныч объектлар юк. 

Гидродинамик куркыныч объектлар 
Территориядэ гидродинамик куркыныч объектларныц булуы нэтижэсендэ, гидротехник 

корылмаларныц терэк фронты корылмаларыныц жимерелуе, шартлау дулкыны Ьэм катастрофик 
су басу зоналары барлыкка килу, шулай ук шлам саклагычларныц жимерелу нэтижэсендэ токсик 
матдэлэр белэн зарарлану белэн бэйле мемкин булган авариялэр бар. 

Зыян килу факторлары - езеклек дулкыны, су агымы. 
Нэтижэлэре - катастрофик су басу; кешелэр, авыл хужалыгы хайваннары Ьэм усемлеклэре 

улу; биналар Ьэм корылмаларга зыян килу яки жимерелуе; житештеру яки транспорт процессын 
бозу; эйлэнэ-тирэ табигатькэ зыян китеру. 

Куркынычны кимету чаралары - ихимал дулкыны йогынтысына дучар булырга мемкин 
территориядэ торак биналар Ьэм икътисад объектлары тезелешен чиклэу; жир асты суларын 
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дренажлау; ярларны ныгыту эшлэрен уткэру; дулкын тизлеген киметергэ сэлэтле тубэн кэусэле 
агачлар утырту. 

Меслим авыл жирлеге территориясендэ гидродинамик куркыныч объектлар юк. 

Куркыныч йеклэр ташыган вакытта транспортта куркыныч хэллэр 
Куркыныч йеклэр ташыган вакытта транспорттагы куркыныч хэллэргэ керэ: 
1. Куркыныч йеклэр ташу вакытында автомобиль транспортында мемкин булган авариялэр 
Зарарлый торган факторлар-транспорт чарасыныц бэрелу, януы; ташыла торган йекнец 

янып китуе, шартлау Ьэм яну куркынычы булган химик йекне ташу; 
Нэтижэлэре - жэрэхэтлэну Ьэм кешелэрнец улеме, янгыннар, эйлэнэ-тирэ мохитнец 

пычрануы, транспорт чараларына зыян китеру, ташыла торган йеклэрне юк иту. 
Куркынычны кимету чаралары - куркыныч йеклэрне ташу елкэсендэ норматив 

документлар талэплэрен утэу, куркыныч йек (мэгълумат таблицалары, авария Ьэм мэгълумати 
карточкалар) турында мэгълумат биру системаларын куллану, юл шартларын исэпкэ алып, 
автотранспорт чараларыныц хэрэкэт тизлеген чиклэу, махсус жиЬазландырылган транспорт 
чараларын куллану, йеклэр ташу ечен махсус жиЬазландырылган тара куллану. 

Меслим авыл жирлеге территориясе ечен «Меслим - Саклаубаш-Юлтимер», «Элмэт -
Меслим», «Меслим - Татар Шуганы», «Актаныш - Меслим» транзит автомобиль юллары узу 
сэбэпле, куркыныч йеклэр ташу вакытында автомобиль транспортында авариялэр барлыкка килу 
мемкинлеге, шулай ук жирлек территориясендэ автомобиль заправка станциялэре (потенциаль 
куркыныч матдэлэр: нефть эшкэрту продуктлары, аммиак, сыекландырылган газ, кислоталар Ь.б.) 
урнашу сэбэпле авариялэр барлыкка килу мемкинлеге хас. 

2. Куркыныч йеклэр ташу вакытында тимер юл транспортында мемкин булган авариялэр 
Зыян килу факторлары - транспорт чарасыныц бэрелу, януы; ташыла торган йекнец янып 

китуе, шартлау Ьэм яну куркынычы булган химик йекне ташу; 

Нэтижэлэре - кешелэрнец травматизмы Ьэм улеме, янгыннар, эйлэнэ-тирэ мохитне 
пычрату, транспорт чараларына зыян китеру, тимер юл юлын жимеру, ташый торган йеклэрне юк 
иту. 

Куркынычны кимету чаралары - куркыныч йеклэрне ташу елкэсендэ норматив 
документлар талэплэрен утэу, куркыныч йек турында мэгълумат биру системаларын куллану, 
махсуслаштырылган вагоннар Ьэм контейнерлар куллану, йеклэрне махсус эзерлэу Ьэм тергэклэу, 
тиешле белгечлэр белэн йеклэрне озату Ьэм саклау. 

Меслим авыл жирлеге территориясендэ тимер юл транспортында авариялэр килеп чыгу 
куркынычы юк. 

3. Су транспортында куркыныч йеклэрне ташу вакытында мемкин булган авариялэр 
Зыян килу факторлары - транспорт чарасыныц бэрелу, януы; ташыла торган йекнец янып 

китуе, шартлау Ьэм яну куркынычы булган химик йекне ташу; 
Нэтижэлэре - кешелэрнец Ьэм хайваннарныц жэрэхэтлэнуе Ьэм Ьэлак булуы, янгыннар, 

эйлэнэ-тирэ мохитне пычрату, транспорт чараларына Ьэм гидротехник объектларга зыян китеру, 
ташый торган йеклэрне юкка чыгару. 

Куркынычны кимету чаралары - куркыныч йеклэрне ташу елкэсендэ норматив 
документлар талэплэрен утэу, куркыныч йек турында мэгълумат биру системаларын куллану, 
йеклэрне ташу ечен махсус жиЬазландырылган тара куллану. 

Меслим авыл жирлеге территориясендэ куркыныч йеклэрне ташуда су транспортында 
авариялэр килеп чыгу ихтималы юк. 

4. Куркыныч матдэлэрне транспортлаганда торбауткэргечлэрдэ мемкин булган авариялэр 

Зыян килу факторлары - зарарлы химик яки шартлаткыч матдэлэрнец басым астында 
ташлану яки агу, шартлау. 

Нэтижэлэре - кешелэрнец Ьэм хайваннарныц имгэнуе Ьэм улеме, эйлэнэ-тирэ мохитне 
пычрату, икътисадка зыян китеру. 
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Торба уткэргечлэрнец физик яктан таушалган яисэ искергэн участокларын уз вакытында 
ремонтлау, реконструкциялэу Ьэм аларга техник хезмэт курсэту, торбауткэргечлэрнец торышын 
мониторинглау системасын оештыру, торбауткэргечлэрне эксплуатациялэунец технологик 
ысулларын куллану, торбауткэргечлэрне коррозиядэн саклауныц нэтижэле ысулларын куллану -
рискны кимету чаралары. 

Меслим авыл жирлеге территориясендэ, жирлек территориясе буйлап магистраль торба 
уткэргечлэр утугэ бэйле рэвештэ, авариялэр килеп чыгу ихтималы характерлы (потенциаль 
куркыныч матдэ: табигать газы (зарарлый торган йогынты чиклэре билгелэнмэгэн). 

Техноген характердагы гадэттэн тыш хэллэр килеп чыгу куркынычына дучар булган 
территориялэр чиклэре Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте органнарыныц норматив 
хокукый актлары белэн билгелэнмэгэн. 

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы Ьэм гадэттэн тыш хэллэр министрлыгы 
тарафыннан бирелгэн белешмэлэрдэ (3428/Т- 3- 1- 7 хаты,18.04.2018 ел), техноген характердагы 
гадэттэн тыш хэллэр килеп чыгу куркынычына дучар булган территориялэр чиклэре турында 
мэгълумат юк. 

9.3. ^ирлек территориясендэ мемкин булган биологик-социаль характердагы 
гадэттэн тыш хэллэр чыганаклары исемлеге 

Биологик-куркыныч объектлар 
Зыян килу факторлары - куркыныч биологик матдэлэр тарату. 
Нэтижэлэре - кешелэрнец, авыл хужалыгы хайваннарыныц Ьэм усемлеклэренец биологик 

зарарлануы яки улуе; эйлэнэ-тирэ табигать мохитенец биологик зарарлануы. 
Куркынычны кимету чаралары - санитар-гигиена Ьэм санитар-эпидемиологик 

кагыйдэлэрне, технологик Ьэм оештыру-техник талэплэрне утэу; фармацевтика Ьэм 
микробиология сэнэгате предприятиелэренец торышы мониторингы, житештеру процессларыныц 
технологик куркынычсызлыгын Ьэм мондый предприятиелэр жиЬазларыныц эксплуатацион 
ышанычлылыгын арттыру. 

Меслим авыл жирлеге территориясендэ урнашкан биологик куркыныч объектларга керэ: 
- Меслим авылыныц узэк елешендэ тулэу улэт базы; 
- Меслим авылыннан кеньякка биотермик чокыр. 

Йогышлы авыруларныц табигый учаклары 
Зыян килу факторлары - - йогышлы авыру (патоген микроорганизмнар). 
Нэтижэлэре - Эпидемия, эпизоотия, эпифитотия. 
Куркынычны кимету буенча чаралар-карантин, обсервация, йогышлы авыручыларны 

изоляциялэу, санитар Ьэм эпидемиологик кузэтчелек уткэру, территорияне санитар саклауны 
оештыру, эпизоотиягэ каршы чаралар уткэру, ветеринария-санитария кузэтчелеген оештыру. 

Дирлек территориясендэ йогышлы авыруларныц табигый чыганаклары юк. 
Биологик-социаль характердагы гадэттэн тыш хэллэр килеп чыгу куркынычына дучар 

булган территориялэр чиклэре Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте органнарыныц 
норматив хокукый актлары белэн билгелэнмэгэн. 

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы Ьэм гадэттэн тыш хэллэр министрлыгы 
тарафыннан бирелгэн белешмэлэрдэ (3428/Т-3-1-7 номерлы хат, 18.04.2018), биологик-социаль 
характердагы гадэттэн тыш хэллэр килеп чыгу куркынычына дучар булган территориялэр чиклэре 
турында мэгълумат юк. 

9.4. Янгын куркынычсызлыгын тээмин иту чаралары исемлеге 

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы Ьэм гадэттэн тыш хэллэр министрлыгы 
тарафыннан бирелгэн белешмэлэрдэ (3428/Т- 3- 1- 7 номерлы хат, 18.04.2018 ), биологик-социаль 
характердагы гадэттэн тыш хэллэр килеп чыгу куркынычына дучар булган территориялэр чиклэре 
турында мэгълумат юк. 
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Меслим авыл жирлеге территориясе ечен актуаль булган янгын куркынычсызлыгын тээмин 
иту чараларына кертергэ кирэк: 

- янгын чыганагыннан читкэ таралуны чиклэуне тээмин итуче кулэмле-планлаштыру 
карарларын Ьэм чараларны куллану; 

- эвакуация юллары, янгынны ачыклау системалары (янгын сигнализациясе жайланмалары 
Ьэм системалары урнаштыру); 

- биналарныц Ьэм корылмаларныц янгын куркынычы янаган конструктив янгын 
куркынычсызлыгы классына туры килэ торган ут чыдамлыгы Ьэм янгын куркынычы классына 
туры килэ торган теп тезелеш конструкциялэрен куллану; 

- тезелеш корылмаларыныц ут ныклыгы чиклэрен арттыру ечен уттан саклау составларын 
(шул исэптэн антипиреннарны Ьэм уттан саклау буяуларын) Ьэм тезелеш материалларын куллану; 

- шартлатуга каршы саклау системалары жиЬазына жайланма; 
- янгын сундерунец автоматик Ьэм (яки) автоном жайланмаларын куллану; 
- янгын сагы булекчэлэре эшчэнлеген оештыру; 
- янгын сундеру техникасыныц янгын урынына тоткарлыксыз утеп керуен тээмин иту; 
- янгын турында халыкка элемтэ Ьэм хэбэр итуне тээмин иту; 
- халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына ейрэтуне оештыру Ьэм янгын 

куркынычсызлыгы елкэсендэ пропагандалау. 
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10. Т0П ТЕХНИК-ИКЪТИСАДЫЙ КУРСЭТКЕЧЛЭР 

19 нче таблица 

Н№ 
п/п Курсэткеч атамасы Улчэу 

берэмлеге 
Гамэлдэге 
нигезлэмэ 

Исэп-хисап 
вакыты 

1 Дирлекнец мэйданы га 4717,181 4717,181 

2 Торак пунктлар территориялэренец 
мэйданы га 927,351 1516,436 

шул исэптэн: 
Меслим га 867,436 1449,585 

Катмыш авылы га 59,915 66,852 

3 Даими халык саны кеше 9151 15521 * 

4 Торак фонды кулэме мец кв. м 228,5 410,49 * 

5 Территориялэр балансы ** 
шэхси торак йортлар тезу 
территориялэре га / % 543,413 / 11,52 907,383 / 19,24 

куп фатирлы торак йортлар тезелеше 
территориялэре га / % 28,377 / 0,6 28,377 / 0,6 

социаль, ижтимагый Ьэм эшлекле 
билгелэнештэге объектлар 
территориялэре 

га / % 57,898 / 1,23 59,18 / 1,25 

гражданнарныц коммерциягэ 
карамаган бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек берлэшмэлэре 
территориялэре 

га / % 41,135 / 0,87 41,135 / 0,87 

рекреацион билгелэнештэге 
территориялэр га / % 53,926 / 1,14 92,907 / 1,97 

сэнэгать предприятиелэренец 
житештеру территориялэре: 

сэнэгать житештеруе 
предприятиелэре территориялэре га / % 26,363 / 0,56 26,363 / 0,56 

казып чыгару сэнэгате 
предприятиелэре территориялэре га / % 3,0 / 0,06 3,0 / 0,06 

авыл хужалыгы предприятиелэре Ьэм 
авыл хужалыгын тээмин иту 
объектлары территориялэре 

га / % 31,574 / 0,67 31,574 / 0,67 

склад территориялэре га / % 45,874 / 0,97 83,992 / 1,78 
инженерлык инфраструктурасы Ьэм 
коммуналь хезмэт курсэту объектлары 
территориялэре 

га / % 10,536 / 0,22 10,536 / 0,22 

транспорт инфраструктурасы 
объектлары территориялэре га / % 40,882 / 0,87 53,797 / 1,14 

махсус билгелэнештэге территориялэр га / % 5,006 / 0,11 5,006 / 0,11 

зиратлар территориясе га / % 13,875 / 0,29 13,875 / 0,29 

авыл хужалыгы жирлэре: 

серулеклэр га / % 3149,987 / 66,78 2764,712 / 58,61 

кетулеклэр, печэнлеклэр, ятмалар га / % 379,239 / 8,04 230,316 / 4,88 

урманнар, бутэн усемлеклэр: 
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урманнар га / % 58,232 / 1,23 58,232 / 1,23 

куаклык га / % 11,188 / 0,24 12,228 / 0,26 
акваториялэр 

еске су объектлары га / % 76,984 / 1,63 76,974 / 1,63 

башка территориялэр: 
торак пунктларныц 
яшеллэндерелгэн территориялэре га / % 1,26 / 0,03 206,127 / 4,37 

торак пунктларныц башка 
территориялэре 126,965 / 2,69 0,0 / 0,0 

* торак тезелеше территориялэренец мэйданын арттыру мемкинлеген исэпкэ алып, якынча 
курсэткечлэр курсэтелгэн 

** гамэлдэге нигезлэмэдэ территориялэр балансын исэплэгэндэ факттагы функциональ файдалану 
территориялэре мэйданнары, исэп-хисап чорына территориялэр балансын исэплэгэндэ - функциональ 
зоналар тарафыннан тэкъдим ителгэн планлаштырыла торган функциональ файдаланудагы территориялэр 
мэйданы исэпкэ алынды. 
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