
 

КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы  

 

Азнакай шҽһҽре                                  №329-45                      «12» март 2020 ел 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Балтач авыл җирлегенең генераль 

планы турында  

 

Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы, 2003 елның 06 

октябрендҽге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе җирле ҥзидарҽ 

оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль закон, Азнакай 

муниципаль районы муниципаль берҽмлеге Уставы нигезендҽ, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан килештерелгҽн 2019 

елның 28 декабрендҽге 10-53/16415 номерлы Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Балтач авыл җирлеге генераль планы 

проектына уңай бҽялҽмҽ, 2020 елның 15 гыйнварындагы Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Балтач авыл җирлегенең 

генераль планы проектына карата ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре нигезендҽ    

        Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар итҽ: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Балтач авыл 

җирлегенең генераль планын расларга.                          

2. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълҥматының 

рҽсми порталында» тҥбҽндҽге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru һҽм Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында 

«Интернет» мҽгълҥмати-коммуникацион челтҽрендҽ тҥбҽндҽге веб-адрес 

буенча урнаштырырга: http://aznakaevo.tatar.ru//. 

3.  Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны Азнакай район 

Советының торак-коммуналь хуҗалык, тҿзеклҽндерҥ, экология һҽм җир 

мҽсьҽлҽлҽре буенча комиссиягҽ йҿклҽргҽ. 

 

 

Рҽис                                                                                            М. З. Шҽйдуллин 
 

http://pravo.tatarstan.ru/
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КЕРЕШ 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Балтач авыл 

җирлегенең генераль планы проекты «Татинвестгражданпроект» ДУП 

тарафыннан проектлауга бирем нигезендҽ эшлҽнгҽн. 

Балтач авыл җирлегенең генераль планы проектын эшлҽҥгҽ заказ бирҥче-

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Балтач авыл җирлеге 

башкарма комитеты. 

Азнакай муниципаль районы Балтач авыл җирлегенең генераль планы-

территориаль планлаштыру документы, ул шҽһҽр тҿзелеше стратегиясен, яшҽеш 

тирҽлеген формалаштыру шартларын, җирлек территориялҽренең ҥсеш 

юнҽлешлҽрен һҽм чиклҽрен, җирлек составында торак пунктларның чиклҽрен 

билгелҽҥ һҽм ҥзгҽртҥ, территориялҽрне функциональ зоналаштыру, инженер, 

транспорт һҽм социаль инфраструктураны ҥстерҥ, тарихи-мҽдҽни мирас 

объектларын һҽм аеруча саклана торган табигать территориялҽрен саклауга 

карата шҽһҽр тҿзелеше талҽплҽрен, экологик һҽм санитар иминлекне билгели. 

Генераль план аны гамҽлгҽ ашыруның килҽсе вакытлы срокларына 

эшлҽнгҽн: 

Генераль планны тормышка ашыру буенча беренчел чаралар билгелҽнгҽн 

беренче чират – 2025 елга кадҽр. 

Генераль планның барлык тҿп проект карарлары планлаштырылган исҽп-

хисап вакыты-2040 елга кадҽр. 

Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 23 статьясы нигезендҽ 

Балтач авыл җирлегенең генераль планы проекты ҥз эченҽ ала: 

1 өлеш (расланган) текст һҽм график материаллар составында: 

Текст материаллары-территориаль планлаштыру турында нигезлҽмҽ, ул 

территориаль планлаштыру максатларын һҽм бурычларын, территориаль 

планлаштыру буенча чаралар исемлеген һҽм генераль планны гамҽлгҽ ашыру 

этаплары буенча аларны ҥтҽҥ эзлеклелеген ҥз эченҽ ала. 

График материалларда территориаль планлаштыру карталары (схемалары) 

бар. 

2 өлеш. Территориаль планлаштыру тҽкъдимнҽрен нигезлҽҥ һҽм аңлату 

максатларында, авыл җирлегенең генераль планын раслау процессын килештерҥ 

һҽм тҽэмин итҥ ҿчен эшлҽнҽ торган проектны нигезлҽҥ материаллары. 

Текст материаллары җирлек территориясе торышын, аның комплекслы 

ҥсеше проблемаларын һҽм юнҽлешлҽрен анализлауны, территориаль һҽм 

пространство-планлаштыру ҥсешен нигезлҽҥне, территориаль планлаштыру 

буенча чаралар исемлеген, аларны тормышка ашыру этапларын, табигый һҽм 

техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу куркынычы булган тҿп 

факторлар исемлеген ҥз эченҽ ала. 

График материалларда җирлекнең генераль планын нигезлҽҥ схемалары 

бар. 

Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы (ФЗ-190), «Россия 

Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 

Федераль закон (ФЗ-131) нигезендҽ җирле (җирлек) ҽһҽмияттҽге чаралар 

расланырга тиеш. 
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Азнакай муниципаль районы Балтач авыл җирлегенең генераль планын 

эшлҽгҽндҽ тҥбҽндҽге материаллар файдаланылды: 

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 21.02.2011 ел, № 134 

карары (Министрлар Кабинетының 15.12.2018 ел, № 1145 карары редакциясендҽ) 

белҽн расланган Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру 

схемасы); 

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 31 

октябрендҽге  823 нче номерлы   «2014-2020 елларга икътисадый ҥсеш һҽм 

инновацияле икътисад» карары белҽн расланган Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт 

программасы һҽм «Татарстан Республикасының Баш инвестиция-тҿзелеш 

идарҽсе» ДКУнең 2016 елга титул исемлеге нигезендҽ эшлҽнҽ торган Татарстан 

Республикасының территориаль планлаштыру схемасы проекты; 

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Советының 2012 

елның 29 декабрендҽге  207-29 нче номерлы  карары белҽн расланган Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының территориаль планлаштыру 

схемасы; 

- Азнакай муниципаль районы һҽм Балтач авыл җирлеге администрациясе 

тарафыннан бирелгҽн рҽсми мҽгълҥматлар. 
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1. АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАЛТАЧ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ ТУРЫНДА ГОМУМИ МҼГЪЛҤМАТ 

Балтач авыл җирлеге чиге «Азнакай муниципаль районы» муниципаль 

берҽмлегенең һҽм аның составындагы муниципаль берҽмлеклҽрнең 

территориялҽре чиклҽрен билгелҽҥ һҽм аларның статусы турында 2005 елның 31 

гыйнварындагы 48-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендҽ 

кабул ителде (ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр белҽн). 

Балтач авыл җирлеге составына ҽлеге закон нигезендҽ Балтач авылы – 

җирлекнең административ ҥзҽге керҽ. 

Авыл җирлеге Татарстан Республикасының кҿньяк-кҿнчыгыш ҿлешендҽ, 

Азнакай муниципаль районының кҿньяк ҿлешендҽ урнашкан. Балтач авыл 

җирлеге кҿньякта Бҿгелмҽ муниципаль районы белҽн чиктҽш, кҿнбатышта – 

Чемодурово, тҿньяк-кҿнбатышта Ҽгерҗе, кҿнчыгышта – Азнакай муниципаль 

районының Туйкҽ авыл җирлеклҽре белҽн чиктҽш.  

Балтач авыл җирлеге территориясенең мҽйданы 5 174,4340 га тҽшкил итҽ, 

шул исҽптҽн Балтач авылы мҽйданы – 117,8200 га.  

Җирлек территориясендҽ кҥп санлы нефть һҽм газ промыселлары 

объектлары, шулай ук вак таш чыгару карьеры урнашкан.  

Балтач авыл җирлегенең агросҽнҽгать комплексы «Нуриев Р.Р.»крестьян-

фермер хуҗалыгының терлекчелек фермасы белҽн тҽкъдим ителҽ.   

Җирлектҽ балалар бакчасы, фельдшер-акушерлык пункты, авыл мҽдҽният 

йорты, китапханҽ, почта элемтҽсе бҥлеге һҽм сҽҥдҽ объектлары бар.  

Балтач авыл җирлегенең Татарстан Республикасының башка җирлеклҽре 

һҽм районнары белҽн транспорт элемтҽсе региональ яки муниципальара 

ҽһҽмияттҽге гомуми файдаланудагы автомобиль юллары аша гамҽлгҽ ашырыла. 

Җирлекнең кҿнчыгыш чиге буйлап «Бҿгелмҽ – Азнакай» автомобиль юлы уза; 

авыл җирлегенең тҿньяк-кҿнчыгыш ҿлешендҽ аннан кҿнчыгышка таба «Бҿгелмҽ – 

Азнакай» – Балтач», ҽ Кҿнбатышка таба «Бҿгелмҽ – Азнакай» – Камышлы – Кҥл» 

юлы. "Холмовка –" Бҿгелмҽ-Азнакай» автомобиль юлы җирлекнең кҿнбатыш 

чиге буйлап уза. 
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2. АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАЛТАЧ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ, РЕГИОНАЛЬ 

ҺҼМ ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР ИСЕМЛЕГЕ 

Балтач авыл җирлегенең ҥсеш юнҽлешлҽрен билгелҽгҽндҽ Татарстан 

Республикасының, Азнакай муниципаль районының социаль-икътисади ҥсеш 

программалары, региональ һҽм федераль тармак программалары исҽпкҽ алынды. 

Татарстан Республикасының 2015 елның 17 июнендҽге 40-ТРЗ номерлы 

Законы белҽн расланган 2030 елга кадҽр социаль-икътисадый ҥсеш Стратегиясе 

нигезендҽ Азнакай муниципаль районы Ҽлмҽт икътисадый зонасына керҽ. 

Расланган стратегия кысаларында Азнакай муниципаль районы тҥбҽндҽге 

программаларны һҽм проектларны тормышка ашыру территориясе булып тора:  

«Татарстанның кҿнчыгыш капкалары» Ҽлмҽт агломерациясенең автобус элемтҽсе 

нигезендҽ бердҽм транспорт системасын булдыру", Ҽлмҽт икътисадый зонасында 

калдыклар белҽн эш итҥ проектын тиражлау. 

 

2.1. Халык санының фаразлары 

Районда халык саны ҥзгҽрҥ тенденциясе 2030 елга кадҽр Татарстан 

Республикасының Социаль-икътисадый ҥсеше стратегиясендҽ һҽм 2016-2021 

елларга һҽм 2030 елга кадҽрге план чорына Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының социаль-икътисадый ҥсеше стратегиясендҽ чагылыш 

тапкан.  

Балтач авыл җирлегендҽ халык санының гомуми фаразы, ҽлеге 

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

балалар һҽм яшҥсмерлҽр саны, шулай ук Туган, килгҽн һҽм киткҽн балаларның 

саны турында мҽгълҥматлар нигезендҽ ҥтҽлде. 

Фараз нигезендҽ, генераль планны тормышка ашыруның беренче 

чиратында, Балтач авыл җирлегендҽ 520 кеше, исҽп-хисап срогы (2040 ел) 540 

кеше исҽплҽнҽ. 

Таблица 2.1.1 

Балтач авыл җирлегенең халык саны фаразлары 

Атамасы 2018 2025 2040 

Халык саны-Барлыгы 517 520 540 

Шул исҽптҽн яшьтҽге балалар һҽм яшҥсмерлҽр:   

1 яшькҽ кадҽр  
7 7 8 

1-6 яшь 46 40 44 

7-15 яшь 50 63 66 

16-17 яшь 17 12 13 

 

2.2. Җитештерҥ территориялҽрен ҥстерҥ буенча чаралар 

Азнакай муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы һҽм 

башка программалар һҽм документлар белҽн исҽп-хисап чорына кадҽр авыл 

җирлеге территориясендҽ сҽнҽгать җитештерҥен урнаштыру каралмаган. 
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Балтач авыл җирлегенең генераль планы белҽн аның территориясендҽ 

(Балтач авылыннан 2,4 км кҿньякка таба, җирлекнең кҿньяк-кҿнчыгыш чигеннҽн 

2,4 км кҿньякта) известняклар чыгару карьерасын урнаштыру тҽкъдим ителҽ. 

32,7699 га мҽйданлы известьташлар чыгару карьерасы территориясен 

16:02:060105:486, 16:02:060105:491, 16:02:060105:492, 16:02:060105:494, 

16:02:060105:495 кадастр номерлары белҽн җир кишҽрлеклҽре тҽшкил итҽчҽк.   

 

2.3. Агросҽнҽгать комплексын ҥстерҥ чаралары 

Азнакай муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 

чаралары нигезендҽ, генераль план нигезендҽ Балтач авыл җирлегендҽ авыл 

хуҗалыгы җитештерҥенең гамҽлдҽге юнҽлешлҽрен алга таба ҥстерҥ кҥздҽ тотыла. 

Авыл хуҗалыгын алга таба ҥстерҥ һҽм продукция җитештерҥнең проект 

кҥрсҽткечлҽренҽ ирешҥ ҿчен, объектларны капиталь тҿзҥ, реконструкциялҽҥ һҽм 

модернизациялҽҥ буенча чараларны ҥз вакытында ҥткҽрергҽ кирҽк. 

Балтач авылы янында 6,7616 гектар мҽйданны били торган машина-трактор 

паркы урнашкан. Ҽлеге территориядҽ Балтач авыл җирлегенең генераль планы 

белҽн тҥбҽндҽге чаралар тҽкъдим ителҽ: 

-санитар-яклау зонасын ҥтҽп, 1,6071 га мҽйданда агросҽнҽгать комплексы 

объектларын ҥстерҥ ҿчен куркынычлылык классыннан 50 м һҽм аннан да югары 

булмаган кҥлҽмдҽ резерв мҽйданчыгы оештыру.; 

- 5,1544 га мҽйданлы территориянең бер ҿлешен, аннан соң авыл хуҗалыгы 

җирлҽре ҿчен (1,3965 га) һҽм индивидуаль торак тҿзелеше ҿчен (2,1849 га), шулай 

ук аннан соң махсус билгелҽнештҽге яшеллҽндерҥ оешмасы белҽн (0,2465 га) 

рекультивациялҽҥ (0,2465 га). Алга таба 1,3265 га мҽйданлы территория ҿлешен 

куллану билгелҽнмҽгҽн (функциональ билгелҽнеше – «башка зоналар»). 
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Таблица 2.2.1 

Балтач авыл җирлегендҽ җитештерҥ объектларын ҥстерҥ буенча чаралар исемлеге 

№ 

п/п 
Урнашкан урыны 

Атамасы 

корылма 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 

Гамҽлдҽге Ҿстҽмҽ 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 
Балтач авыл 

җирлеге 

Чыгару буенча 

карьера 

 известьташ 

Яңа 

тҿзелеш 
га - 32,7699 +  

Балтач авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

 

2.3.1 Таблица 

Балтач авыл җирлегендҽ агросҽнҽгать комплексын ҥстерҥ буенча чаралар исемлеге  

№ 

п/п 
Торак пункт 

Объектның 

исеме 
Чараның тҿре Аш-су 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 

Гамҽлдҽге Ҿстҽмҽ 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (ҖИРЛЕК) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР  

1 
Балтач авыл 

җирлеге 

Эшлҽп килҥче 

машина-

трактор паркы 

территориясе 

Авыл хуҗалыгы җитештерҥен ҥстерҥ ҿчен 

шартлар тудыру 5 класс куркынычтан да 

югары тҥгел  

га - 1,6071 +  

Балтач авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

Объект территориясен ҿлешчҽ 

рекультивациялҽҥ белҽн ҥзгҽртеп кору, 

шул исҽптҽн: 

га 5,1544 - +  

- алга таба авыл хуҗалыгы җирлҽре 

сыйфатында файдалану 
- " - 1,3965 -   

- алга таба махсус билгелҽнештҽге 

яшеллҽндерҥне оештыру белҽн 
- " - 0,2465 -   
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№ 

п/п 
Торак пункт 

Объектның 

исеме 
Чараның тҿре Аш-су 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 

Гамҽлдҽге Ҿстҽмҽ 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

- алга таба торак төзелеше өчен 

файдалану белҽн 
- " - 2,1849 -   

 



13 

 

2.4. Урман комплексын ҥстерҥ буенча чаралар 

Урман хуҗалыгы ҿлкҽсендҽге чараларга урманнарны яңадан торгызу, 

янгыннардан, пычратудан, пычратудан (шул исҽптҽн радиоактив 

матдҽлҽрдҽн) һҽм башка тискҽре йогынтыдан саклау, шулай ук зарарлы 

организмнардан саклау, шҽһҽр һҽм торак пунктларның яшел зоналары 

мҽйданнарын саклау һҽм ҥстерҥ буенча чаралар керҽ, шулай ук урман фонды 

һҽм урман хуҗалыгы мҽнфҽгатьлҽренҽ кагылышлы башка ҿлкҽлҽрдҽге 

эшчҽнлекнең кайбер чараларын ҥз эченҽ ала. Татарстан Республикасының 

барлык урманнары Россия Федерациясе милке булып торганга кҥрҽ, барлык 

чаралар да федераль ҽһҽмияткҽ ия һҽм федераль дҽрҽҗҽдҽ контрольдҽ 

тотылырга тиеш. 

Балтач авыл җирлегенең генераль планы, Азнакай муниципаль 

районының территориаль планлаштыру схемасы һҽм башка программалар 

һҽм документлар белҽн исҽп-хисап чорына кадҽр урман һҽм урман сҽнҽгате 

комплексын ҥстерҥ буенча башка чаралар кҥздҽ тотылмый. 

 

2.5. Торак инфраструктурасын ҥстерҥ буенча чаралар 

Торак зоналарны оештыру, гамҽлдҽге торак фондын реконструкциялҽҥ 

һҽм яңа торак тҿзелеше мҽйданчыкларын урнаштыру буенча тҽкъдимнҽр 

эшлҽҥ-генераль планның ҿстенлекле бурычларының берсе. Проект 

тҽкъдимнҽре шҽһҽр тҿзелеше анализы нҽтиҗҽлҽренҽ таяна: торак фондының 

техник торышы һҽм тҿзелеш характеристикалары, торак тҿзелеше 

динамикасы һҽм структурасы, территориянең экологик торышы. 

Азнакай муниципаль районының территориаль планлаштыруның 

расланган схемасы нигезендҽ, 2020 елга районның авыл җирендҽ халыкның 

уртача торак белҽн тҽэмин ителеше 32,7 м2/кеше 
тҽшкил

 итҽргҽ тиеш, 2035 елга 

– 
43,7 м2/

кеше.  Генераль план 2040 елга кадҽр исҽп-хисап чорына 

эшлҽнгҽнлектҽн, бу датага торак белҽн тҽэмин ителешнең иң зур исҽп – 

хисап кҥрсҽткече-45,0 кв. м/кабул ителгҽн. 

Фараз нигезендҽ Балтач авыл җирлегендҽ 2025 елга 520 кеше, 2040 елга 

540 кеше исҽплҽнҽ. 

Генераль план нигезендҽ 16:02:060102:77, 16:02:060102:78, 

16:02:060105:33, 16:02:060105:77, 16:02:060105:79, 16:02:060105:81, 

16:02:060105:132 кадастр номерлары булган җир кишҽрлеклҽрендҽ 17,2801 га 

мҽйданлы яңа торак тҿзелеше ҿчен мҽйданчыклар тҽкъдим ителҽ  (авыл 

чиклҽрендҽ дҽ, яңа территориялҽрдҽ дҽ). Бу участокларда шулай ук социаль 

инфраструктура объектларын, урамнарны һҽм юлларны, гомуми 

файдаланудагы яшеллҽндерҥне кҥздҽ тотарга кирҽк булганлыктан, торак 

тҿзелеше ҿчен территория югарыда санап ҥтелгҽн объектларны исҽпкҽ алып 

исҽплҽнҽ. Шулай итеп, торак тҿзелеше ҿчен территория якынча 14,69 га 

тҽшкил итҽчҽк. 

Бер кишҽрлекнең уртача мҽйданы 0,15 га, шҽхси торак йортның уртача 

мҽйданы 135 кв. м. тҽшкил итҽ. Бу очракта Балтач авыл җирлегенең (Балтач 

авылы) торак фондының гомуми мҽйданы 2040 елга 13,10 мең кв.м (97 шҽхси 

йорт), шул исҽптҽн 2025 елга кадҽр – 6,08 мең кв. м (45 йорт), 2026-2040 
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елларда-7,02 мең кв. м (52 йорт). 2025 елга халыкның торак белҽн тҽэмин 

ителеше бер кешегҽ 33,2 кв. м, 2040 елга – 45,0 кв. м тҽшкил итҽчҽк. 

Яңа торак тҿзелеше һҽм тузган торакны алыштыру тҿзҥчелҽр кҿче 

белҽн башкарылачак, шул исҽптҽн финанслауның тҿрле схемаларын 

кулланып (тҿзҥчелҽр акчасы, ипотека, шул исҽптҽн социаль ипотека, 

тҿзҥчелҽрнең ташламалы категориялҽренҽ субсидиялҽр, авылда яшь 

белгечлҽрне беркетҥ программалары һ.б.).  
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2.5.1 нче Таблица 

Балтач авыл җирлегендҽ торак инфраструктурасын ҥстерҥ буенча чаралар исемлеге 

№ 

п/п 
Торак пункт 

Атамасы 

корылма 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлек Тормышка ашыру вакыты 

Чара чыганагы Гамҽлдҽг

е 
Ҿстҽмҽ 

Беренче 

чират (2025 

елга кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР (АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ) 

1 Балтач авылы 
яңа территориялҽрдҽ 

торак фонды 
яңа тҿзелеш 

га - 6,75 
+ - 

Балтач авыл 

җирлегенең генераль 

планы мең кв. м. - 6,075 

2 Балтач авылы 
яңа территориялҽрдҽ 

торак фонды 
яңа тҿзелеш 

га - 7,80 
- + 

Балтач авыл 

җирлегенең генераль 

планы мең кв. м. - 7,020 
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2.6. Халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ системасын ҥстерҥ буенча чаралар 

 

2.6.1 Социаль һәм мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәтү объектлары 

системасын үстерү 

Балтач авыл җирлеге территориясендҽ тҥбҽндҽге чаралар каралган: 

– балалар бакчасының гамҽлдҽге бинасын реконструкциялҽҥ һҽм аны 

беренче чиратта җҽмҽгать ҥзҽгенҽ ҥзгҽртеп кору; 

– Балтач авылында 37 урынга исҽплҽнгҽн балалар бакчасы, 30 урынга 

исҽплҽнгҽн башлангыч мҽктҽп, беренче чиратта, тҿзелҽ; 

– Балтач авыл мҽдҽният йорты һҽм проектлана торган башлангыч мҽктҽп 

базасында балалар иҗаты тҥгҽрҽклҽре оештыру (90 урын, беренче чиратта, 

һҽм тагын 5 урын-исҽп-хисап чорына); 

– беренче чиратта авыл мҽдҽният йортын капиталь ремонтлау; 

– проектлана торган башлангыч мҽктҽп каршында, беренче чиратта, 189 

кв. м мҽйданлы спорт залы тҿзҥ;  

– беренче чиратта хоккей мҽйданчыгын капиталь ремонтлау; 

– проектлана торган иҗтимагый ҥзҽк составында 22 урынга исҽплҽнгҽн 

җҽмҽгать туклануы предприятиесе тҿзелеше, беренче чиратта,; 

– проектлана торган иҗтимагый ҥзҽк составында 4 эш урынына кҿнкҥреш 

хезмҽте кҥрсҽтҥ предприятиесе тҿзелеше, беренче чиратта,; 

– проектлана торган иҗтимагый ҥзҽк составында банк бҥлеге тҿзелеше, 

беренче чиратта,; 

– проектлана торган иҗтимагый ҥзҽк составында, беренче чиратта, 

җҽмҽгать җыештыру эшлҽрен башлау. 

Балтач авыл җирлегендҽ социаль һҽм мҽдҽни-кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ 

объектларын ҥстерҥ буенча чаралар 2.6.1 таблицасында тҽкъдим ителде. 
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2.6.1 Таблица 

Балтач авыл җирлегендҽ хезмҽт кҥрсҽтҥ өлкҽсен ҥстерҥ буенча чаралар исемлеге 

№ 

п/п 
Торак пункт Объектның исеме 

Тҿр 

чаралар 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чыганак 

чаралар Гамҽлдҽг

е 

Ҿстҽмҽ 

җеп 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

Мҽгариф оешмалары 

1 Балтач авылы 

Башлангыч мҽктҽп белҽн 

берлҽштерелгҽн ясле балалар 

бакчасы  

Яңа тҿзелеш урын - 37 +  

Балтач авыл 

җирлегенең генераль 

планы 

2 Балтач авылы 

Балалар бакчасы белҽн 

берлҽштерелгҽн башлангыч 

мҽктҽп  

Яңа тҿзелеш урын - 30 +  

Балтач авыл 

җирлегенең генераль 

планы 

Балаларга өстҽмҽ белем бирҥне оештыру 

1 Балтач авылы 

Башлангыч мҽктҽп һҽм мҽдҽният 

йорты каршындагы балалар иҗат 

тҥгҽрҽклҽре 

Оештыру чарасы 
урын 90  +  Балтач авыл 

җирлегенең генераль 

планы 
урын  5  + 

ҖИРЛЕ (ҖИРЛЕК) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР  

Мҽдҽният һҽм ял учреждениелҽре 

1 Балтач авылы Балтач мҽдҽният йорты Капиталь ремонт  урын 250 - +  

Балтач авыл 

җирлегенең генераль 

планы 

Спорт объектлары 

1 Балтач авылы 
Башлангыч мҽктҽп каршындагы 

спорт залы 
Яңа тҿзелеш 

кв. м 

мҽйдан-

идҽн 

189 - +  

Балтач авыл 

җирлегенең генераль 

планы 

2 Балтач авылы Хоккей мҽйданчыгы Капиталь ремонт  кв.м. 2 400 - +  

Балтач авыл 

җирлегенең генераль 

планы 

Көнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ предприятиелҽре 
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№ 

п/п 
Торак пункт Объектның исеме 

Тҿр 

чаралар 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чыганак 

чаралар Гамҽлдҽг

е 

Ҿстҽмҽ 

җеп 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

1 Балтач авылы 

Җҽмгыять составындагы 

кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ 

предприятиелҽре. ҥзҽк 

Яңа тҿзелеш эш урыны - 4 +  

Балтач авыл 

җирлегенең генераль 

планы 

Җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре 

1 Балтач авылы  
Составында Кафе 

иҗтимагый ҥзҽк 
Яңа тҿзелеш 

утырту 

урыны 
- 22 +  

Балтач авыл 

җирлегенең генераль 

планы 

Банк бҥлеклҽре, филиаллары 

1 Балтач авылы 
Банк бҥлекчҽсе составында 

иҗтимагый ҥзҽк 
Яңа тҿзелеш объект - 1 +  

Балтач авыл 

җирлегенең генераль 

планы 

Җҽмҽгать җыештырулары 

1 Балтач авылы 
Иҗтимагый ҥзҽк составында 

иҗтимагый җыештыру  
Яңа тҿзелеш ҽсбап - 1 +  

Балтач авыл 

җирлегенең генераль 

планы 

Иҗтимагый-эшлекле билгелҽнештҽге объектлар 

1 Балтач авылы Иҗтимагый ҥзҽк 

Җҽмҽгать ҥзҽгенҽ 

ҥзгҽртеп корылган 

балалар бакчасы 

бинасын 

реконструкциялҽҥ 

объект - 1 +  

Балтач авыл 

җирлегенең генераль 

планы 
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2.6.2 Коммуналь хезмәт күрсәтү объектлары (зиратлар) системасын 

үстерү) 

Балтач авылында яшҽҥче 1000 
1
кешегҽ 0,24 гектар норматив буенча 2040 

елга традицион кҥмелгҽн зиратларга ихтыяҗ 0,1296 га тҽшкил итҽчҽк. 

Балтач авыл җирлеге башкарма комитеты биргҽн мҽгълҥматларга караганда, 

гамҽлдҽге зират 80% - ка тулган. Зиратның ирекле территориясе 0,7140 га тҽшкил 

итҽ, бу исҽп-хисап ихтыяҗыннан 5,5 тапкыр артып китҽ.  

Балтач авыл җирлеге генераль планы белҽн зиратлардагы җирлҽрне 

территориянең функциональ кулланылышына яраклаштыру, атап ҽйткҽндҽ, 

зиратлардагы җир кишҽрлеклҽрен «сҽнҽгать, энергетика, транспорт, элемтҽ, 

радио, телевидение, информатика, космик эшчҽнлекне тҽэмин итҥ, оборона, 

куркынычсызлык һҽм башка махсус билгелҽнештҽге җирлҽрне» яки «торак пункт 

җирлҽре» категориялҽре ҿчен билгелҽҥ кҥздҽ тотыла. «Ритуаль эшчҽнлек". 

 

                                           
1
 «СНиП 2.07.01-89* " СП 42.13330.2016 нигезендҽ. Шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру 

һҽм тҿзҥ»темасына тҥгҽрҽк ҿстҽл узды. 



20 

 

2.7. Рекреацион территориялҽрне ҥстерҥ. Җирле халыкның ял итҥ 

урыннарын оештыру 

Балтач авыл җирлеге Азнакай шҽһҽреннҽн ерак тҥгел урнашканлыктан, 

Азнакай муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы нигезендҽ, 

җирлек территориясе Азнакай полифункцияле туристлык-рекреация зонасына 

керҽ. Тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге Азнакай полифункцияле зонасы-тҿрле юнҽлештҽге 

объектларны концентрациялҽҥ зонасы, туризмның тҿрле тҿрлҽрен ҥстерҥ 

перспективалары белҽн: дҽвалау-сҽламҽтлҽндерҥ, спорт-сҽламҽтлҽндерҥ, балалар, 

спорт, экологик, мҽдҽни-танып-белҥ. 

Азнакай районында озак вакытлы һҽм кыска вакытлы ял итҥ объектлары 

челтҽре санаторий-профилакторий, балалар сҽламҽтлҽндерҥ лагерьлары, ял 

базалары белҽн тҽэмин ителгҽн. Балтач авыл җирлеге чиклҽрендҽ Азнакай 

урманчылыгының урман кварталлары территориясендҽ ҿч Балалар 

сҽламҽтлҽндерҥ лагере урнашкан. 2018 елда тҿзеклҽндерелергҽ тиешле балалар 

сҽламҽтлҽндерҥ лагерьлары исемлеге нигезендҽ (УТД. ТР МКның 2017 елның 20 

ноябрендҽге 2987-р номерлы кҥрсҽтмҽсе белҽн генераль план нигезендҽ 

«Солнышко»муниципаль мҽктҽбен реконструкциялҽҥ кҥздҽ тотыла. 

Балтач авыл җирлегенең генераль планында рекреацион территориялҽрне 

ҥстерҥ җирле халыкның ял итҥ зоналары һҽм килҥчелҽрнең ял итҥ 

мҽйданчыклары буларак яшел ҥсентелҽр системасын оештыру чараларын кҥздҽ 

тота. 

Яшел ҥсентелҽр системасын оештыру буенча, кешелҽр ялы ҿчен уңайлы 

шартлар тудыру, авыл торак пунктының йҿзен яхшырту ҿчен кирҽкле чаралар 

комплексы ике тҿп этапны кҥздҽ тота: гомуми кулланылыштагы яшеллҽндерҥне 

оештыру һҽм чиклҽнгҽн кулланыштагы яшеллҽндерҥне оештыру. 

Гомуми файдаланудагы яшел ҥсентелҽрне оештыру буенча чаралар-

административ һҽм иҗтимагый биналар янында скверлар булдыру, кҿндҽлек 

хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзҽклҽре булдыру, тҿп урамда бульвар урнаштыру, урамнарны 

яшеллҽндерҥ, чҽчҽк тҥтҽллҽре һҽм газоннар урнаштыру. 

Чаралар-кҥп фатирлы йортлар ишегалларын, мҽгариф һҽм тҽрбия 

объектлары территориялҽрен һҽм башка социаль һҽм мҽдҽни-кҿнкҥреш хезмҽте 

кҥрсҽтҥ объектларын яшеллҽндерҥ – усадниклар урнаштыру, җилҽк-җимеш һҽм 

декоратив агачлар, куаклар утырту, чҽчҽклҽр урнаштыру). 

Региональ нормативларга туры китереп, гомуми белем бирҥ оешмалары 

территориялҽрен яшеллҽндерҥне территориялҽренең кимендҽ 50% мҽйданын 

кҥздҽ тота. Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ оешмалары территориялҽрен яшеллҽндерҥ, 

тҿзелештҽн азат булган территориянең кимендҽ 50% ын тҽшкил итҽргҽ тиеш. 
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2.7.1 нче Таблица 

Балтач авыл җирлегендҽ рекреацион территориялҽрне ҥстерҥ буенча чаралар исемлеге 

№ 

п/п 
Урнашкан урыны Объектның исеме 

Тҿр 

чаралар 
Аш-су 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽлдҽг

е 
Ҿстҽмҽ 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 

Азнакай 

урманчылыгы, 

Азнакай участок 

урманчылыгы, 150 

кв. 

Балалар 

сҽламҽтлҽндерҥ 

Кояшкай " лагере» 

Реконструкция урын 45 - +  

2018 елда тҿзеклҽндерелергҽ 

тиешле балалар сҽламҽтлҽндерҥ 

лагерьлары исемлеге расланды. 

20.11.2017 ел, № 2987-р ТР МК 

боерыгы, 

Азнакай МР СТП 
ҖИРЛЕ (ҖИРЛЕК) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 Балтач авылы Яшеллҽндерҥ 

Яшел ҥсентелҽр 

системасын 

оештыру 

- - - + + 
Балтач авыл җирлегенең 

генераль планы 
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2.8. Транспорт-коммуникация инфраструктурасын ҥстерҥ  

 

Гомуми файдаланудагы автомобиль юллары 

Төбҽк яки муниципальара ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын ҥстерҥ 

Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру схемасы белҽн 

беренче чиратта «Бҿгелмҽ – Азнакай» – Камышлы-Кҥл» IV категорияле юл 

участогын тҿзҥ (асфальт-бетон ҿслек) каралган. 

Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын ҥстерҥ 

Балтач авыл җирлегенең генераль планы белҽн, беренче чиратта, 0,22 км 

озынлыкта кҥчеш ҿслеге булган V категорияле юл – «Бҿгелмҽ – Азнакай " 

автомобиль юлыннан известняков чыгару буенча проектлана торган карьерага 

керҥ юлы тҿзҥ каралган. 

Торак пунктларның урам-юл челтәре 

Балтач авылындагы урамнарның гомуми озынлыгы 6,33 км тҽшкил итҽ, шул 

исҽптҽн кҥчеш ҿслеге белҽн – 1,14 км, грунт ҿслеге белҽн – 5,18 км. Балтач авыл 

җирлегенең генераль планы нигезендҽ, беренче чиратта, каты ҿслеге булмаган 

урамнарны асфальтлау тҽкъдим ителҽ.  

 Тимер юл транспорты үсеше 

Азнакай районы территориясендҽ, Россия Федерациясендҽ тимер юл 

транспортын ҥстерҥ стратегиясе нигезендҽ, 2030 елга кадҽр «Казан – Ҽлмҽт – 

Бҿгелмҽ – Азнакай» тимер юлын тҿзҥ планлаштырыла, аның бер ҿлеше Балтач 

авыл җирлеге территориясендҽ узачак. 

Авыл җирлеге чиклҽрендҽ тимер юл озынлыгы 2,9 км тҽшкил итҽчҽк. 

Торбаүткәргеч транспорты үсеше 

Азнакай муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы һҽм 

башка программалар һҽм документлар белҽн исҽп-хисап чорына кадҽр җирлек 

чиклҽрендҽ торбаҥткҽргеч транспортны ҥстерҥ кҥздҽ тотылмый. 

Балтач авыл җирлегенең транспорт-коммуникацион инфраструктурасын 

ҥстерҥ буенча чаралар 2.8.1 таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 
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2.8.1 Таблица 

Транспорт-коммуникация инфраструктурасын ҥстерҥ буенча чаралар исемлеге  

№ 

п/п 

Фоторепортаж 

Видеорепортаж 
Объектның исеме 

Тҿр 

чаралар 
Аш-су 

Егҽрлек Сату вакыты 

Чыганак 

чаралар 
Гамҽлдҽг

е 
Ҿстҽмҽ 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ФЕДЕРАЛЬ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

Тимер юллар 

1 
Балтач авыл 

җирлеге 

"Казан - Ҽлмҽт - Бҿгелмҽ - 

Азнакай тимер юлы 

участогы» 

Яңа 

тҿзелеш 

чакры

м 
- 2,884 + + 

2030 елга кадҽр Россия 

Федерациясендҽ тимер 

юл транспортын ҥстерҥ 

стратегиясе 

РЕГИОНАЛЬ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

Региональ яисҽ муниципальара ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары 

2 
Балтач авыл 

җирлеге 

"Бҿгелмҽ - Азнакай» - 

Камышлы-Кҥл 

Асфальт-тонна 

капламын тҿзҥ (тҿзҥ) 

чакры

м 
0,954 - +  

Татарстан 

Республикасының 

территориаль 

планлаштыру схемасы 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары 

1 
Балтач авыл 

җирлеге 

Проектлауга килҥ-минем 

карьера 

Яңа 

тҿзелеш 

чакры

м 
- 0,222 +  

Азнакай муниципаль 

районы җирле ҥзидарҽсе  

ҖИРЛЕ (ҖИРЛЕК) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

Торак пунктларның урам-юл челтҽре 

1 Балтач авылы Урам-юл челтҽре 
Асфальт-бетон ҿслеге 

урнаштыру 

чакры

м 
- 6,327 +  

Балтач авыл җирлегенең 

генераль планы 
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2.9.  Балтач авыл җирлеге торак пунктларының чиклҽрен билгелҽҥ буенча 

чаралар 

 

Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы нигезендҽ, җирлекнең 

генераль планында җирлек составына керҥче торак пунктларның (шул исҽптҽн 

тҿзелҽ торган торак пунктларның чиклҽре) чиклҽре чагылырга тиеш.  

Мондый җирлҽрне бер категориядҽн икенчесенҽ кҥчерҥ белҽн бҽйле 

рҽвештҽ барлыкка килҽ торган мҿнҽсҽбҽтлҽрне хокукый җайга салу Россия 

Федерациясе Җир кодексы, «җир кишҽрлеклҽрен бер категориядҽн икенчесенҽ 

кҥчерҥ турында» 21.12.2004 ел, № 172-ФЗ Федераль закон (алга таба – кҥчерҥ 

турында Закон), башка федераль законнар һҽм Россия Федерациясе 

субъектларының шулар нигезендҽ кабул ителҽ торган норматив-хокукый актлары, 

Россия Федерациясе субъектлары законнары һҽм башка хокукый актлары белҽн 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Россия Федерациясе Җир кодексының 84 статьясындагы 1 ҿлешенең 1 

пункты нигезендҽ торак пунктларның чиклҽрен билгелҽҥ яки ҥзгҽртҥ тиешле 

муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ урнашкан торак пунктлар чиклҽрен чагылдыра 

торган шҽһҽр округының, җирлекнең генераль планын раслау яисҽ ҥзгҽртҥ булып 

тора. 

172-ФЗ номерлы Федераль законның 8 статьясындагы 1 ҿлеше нигезендҽ 

торак пунктлар чиклҽрен билгелҽҥ яисҽ ҥзгҽртҥ, шулай ук җир кишҽрлеклҽрен 

торак пунктлар чиклҽренҽ кертҥ йҽ торак пунктлар чиклҽренҽ кертҥ яисҽ җир 

кишҽрлеклҽрен торак пунктлар чиклҽреннҽн чыгару, мондый җирлҽр 

составындагы җирлҽрне башка категориягҽ кҥчерҥ яисҽ мондый җирлҽр 

составындагы җирлҽрне башка категориялҽрдҽн торак пунктлар җирлҽренҽ 

кҥчерҥ. 

Шулай итеп, дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең 

16.06.2010 ел, № 14-4692-Г хаты нигезендҽ, муниципаль берҽмлекнең генераль 

планын раслау процедурасы бозылмаган булса, генераль планны раслау 

турындагы акт җир яки җир кишҽрлеклҽрен кҥчерҥ турындагы акт булып тора. 

Балтач авыл җирлегенең генераль планы «Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Балтач авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге Советының 

28.12.2012 ел, № 47 карары белҽн расланды. Гамҽлдҽге законнар нигезендҽ 

югарыда телгҽ алынган генераль планның торак пунктлары территориялҽренең 

расланган чиклҽре Балтач авыл җирлеге Генераль планының гамҽлдҽге чиклҽре 

буларак кабул ителде.  

Балтач авыл җирлегенең генераль планы белҽн Балтач авылы чиген ҥзгҽртҥ 

кҥздҽ тотыла.  

Балтач авыл җирлеге чиклҽренҽ кертелҽ торган һҽм аның чиклҽре 

чиклҽреннҽн тҿшереп калдырыла торган җир кишҽрлеклҽре һҽм аларның 

ҿлешлҽре исемлеге, ҽлеге кишҽрлеклҽрне кертҥ планлаштырыла торган җир 

категориялҽре һҽм аларны планлаштырыла торган куллану максатлары 

кҥрсҽтелгҽн 3.7.1 таблицада кҥрсҽтелгҽн. 

Балтач авылы чигенҽ гомуми мҽйданы 14,44 га булган җир кишҽрлеклҽрен 

һҽм территориялҽрне Балтач авыл җирлеге составына кертҥ кҥздҽ тотыла, шул 

исҽптҽн:: 
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- «сҽнҽгать, энергетика, транспорт, элемтҽ, радиотапшырулар, телевидение, 

информатика җирлҽре, космик эшчҽнлекне тҽэмин итҥ ҿчен җирлҽр, оборона, 

куркынычсызлык һҽм башка махсус билгелҽнештҽге җирлҽр» категориясендҽ 

кадастр исҽбенҽ куелган җирлҽр, 0,38 га мҽйданда; 

- билгелҽнмҽгҽн Категория белҽн кадастр исҽбенҽ куелган җирлҽр 13,48 га 

тҽшкил итҽ.; 

- кадастр исҽбенҽ куелмаган җирлҽр 0,52 га тҽшкил итҽ. 

Шулай ук, Балтач авылы чигеннҽн тыш, Генераль план белҽн расланган 

«Торак пунктлар җирлҽре» категориясенҽ кадастр исҽбенҽ куелган 

16:02:000000:4795 кадастр номеры белҽн җир кишҽрлегенең бер ҿлеше урнашкан. 

Генераль планда ҽлеге территория торак пунктның проект чигенҽ керде. 

Җир кишҽрлеклҽрен һҽм аларның ҿлешлҽрен кертҥ ҿчен Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма Комитеты мҿрҽҗҽгате 

нигез булып тора(26.06.2009 исх.№ 2281 һҽм 11.07.2009 исх.№ 2519). 

Балтач авылы чигеннҽн билгелҽнмҽгҽн җир категориясе белҽн кадастр 

исҽбенҽ куелган 0,35 га мҽйданлы ике җир участогын тҿшереп калдыру тҽкъдим 

ителҽ. 

Балтач авылы чигеннҽн җир кишҽрлеклҽрен чыгару торак пункт чиклҽрен 

актуальлҽштерҥ һҽм территориялҽрнең кадастр планнарына туры китерҥ белҽн 

бҽйле.  
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2.9.1 Таблица 

Кадастр 

җир кишҽрлегенең 

номеры 

Категория 

җир 

Рҿхсҽт ителгҽн 

куллану* 

Мҽйданы, м2 

Планлаштырыл

ган категория 

Планлаштырылг

ан 

разрешенное 

куллану-

куллану** 

Искҽрмҽ ҿчен нигез 

җир 

буенча 

бљек-

дастру 

включаемо-

нче/искҽрмҽ

-чаемого 

классик-

фикатор 

буенча 

östäl qısası 

Балтач авылы 

   Кертелҽ торган җир кишҽрлеклҽре 

Азнакай муниципаль районы Башкарма Комитеты мөрәҗәгате буенча 

16 нчы номерлы 

ЗУ ҿлеше: 02: 

000000:4795 

Җир 

торак пунктлар 

Шҽхси 

ярдҽмче 

хуҗалык 

алып бару 

ҿчен 

Шҽхси 

ярдҽмче 

хуҗалык 

ҿчен 

3 844 520 
Торак пунктлар 

җирлҽре 

Шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып 

бару ҿчен 

Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 2019 

елның 26 июнендҽге 

8141 номерлы хаты  

16: 02: 060102:77 - - - 5. 5. 
Торак пунктлар 

җирлҽре 

Шҽхси торак 

тҿзелеше ҿчен 

ТР Азнакай 

муниципаль районы 

Башкарма 

комитетының 2019 

елның 26 июнендҽге 

8141 номерлы хаты  

16: 02: 060102:78 - - - 37 575 37 575 
Торак пунктлар 

җирлҽре 

Шҽхси торак 

тҿзелеше ҿчен 

ТР Азнакай 

муниципаль районы 

Башкарма 

комитетының 2019 

елның 26 июнендҽге 

8141 номерлы хаты  

16 нчы номерлы 

ЗУ ҿлеше: 

02:00105:33 

Сҽнҽгать, энергетика, 

транспорт, элемтҽ, 

радиотапшырулар, теге-

левидение, мҽгълҥмати-

ки җирлҽре, космик 

эшчҽнлекне тҽэмин итҥ, 

- 

Сквга юл. 

9848, 19087, 

19092, 

28691 

Тугыз 

йҿз 

туксан 

ике 

3 826 
Торак пунктлар 

җирлҽре 

Гомуми 

файдалану 

территориялҽре 

Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 2019 

елның 26 июнендҽге 

8141 номерлы хаты  
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Кадастр 

җир кишҽрлегенең 

номеры 

Категория 

җир 

Рҿхсҽт ителгҽн 

куллану* 

Мҽйданы, м2 

Планлаштырыл

ган категория 

Планлаштырылг

ан 

разрешенное 

куллану-

куллану** 

Искҽрмҽ ҿчен нигез 

җир 

буенча 

бљек-

дастру 

включаемо-

нче/искҽрмҽ

-чаемого 

классик-

фикатор 

буенча 

östäl qısası 

оборона, 

куркынычсызлык һҽм 

башка махсус 

билгелҽнештҽге җирлҽр 

16: 02: 060105:77 - - - 1 994 1 994 
Торак пунктлар 

җирлҽре 

Шҽхси торак 

тҿзелеше ҿчен 

ТР Азнакай 

муниципаль районы 

Башкарма 

комитетының 2019 

елның 12 июленнҽн 

9118 санлы хаты   

16 нчы номерлы 

ЗУ ҿлеше: 

02:00105:79 

- - - 136 979 83 378 
Торак пункт 

җирлҽре 
ИЖЗ ҿчен 

Азн ИК хаты.ТР МР № 

8141 от 26.06.2019  

16 нчы номерлы 

ЗУ ҿлеше: 

02:060105:81 

- - - 27 649 4 805 
Торак пункт 

җирлҽре 
ИЖЗ ҿчен 

Азн ИК хаты.ТР МР № 

8141 от 26.06.2019  

16 нчы номерлы 

ЗУ ҿлеше: 

02:060105:101 

- - - 1 537 522 
Торак пунктлар 

җирлҽре 

Гомуми 

файдалану 

территориялҽре 

ТР Азнакай 

муниципаль районы 

Башкарма 

комитетының 2019 

елның 12 июленнҽн 

9118 санлы хаты   

16: 02: 060105:132 - - - 1 508 1 508 
Торак пункт 

җирлҽре 
ИЖЗ ҿчен 

Азн ИК хаты.ТР МР № 

8141 от 26.06.2019  

Кадастр кварталы 

16: 02:060102 

Кадастр исҽбенҽ 

куелмаган җирлҽр 
- - - 4 816 

Торак пункт 

җирлҽре 
ИЖЗ ҿчен Кварталларны исҽпкҽ 

алып, гр-ницага 

тҿзҽтмҽлҽр кертҥ 
Кадастр исҽбенҽ 

куелмаган җирлҽр 
- - - 224 

Торак пункт 

җирлҽре 
ИЖЗ ҿчен 
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Кадастр 

җир кишҽрлегенең 

номеры 

Категория 

җир 

Рҿхсҽт ителгҽн 

куллану* 

Мҽйданы, м2 

Планлаштырыл

ган категория 

Планлаштырылг

ан 

разрешенное 

куллану-

куллану** 

Искҽрмҽ ҿчен нигез 

җир 

буенча 

бљек-

дастру 

включаемо-

нче/искҽрмҽ

-чаемого 

классик-

фикатор 

буенча 

östäl qısası 

Кадастр кварталы 

16: 02:060105 

Кадастр исҽбенҽ 

куелмаган җирлҽр 
- - - 181 

Торак пункт 

җирлҽре 

Шҽхси торак 

тҿзелеше ҿчен 

Кварталларны исҽпкҽ 

алып, гр-ницага 

тҿзҽтмҽлҽр кертҥ 

Кертҥ буенча 222 131 144 403    

   Төшереп калдырыла торган җир кишҽрлеклҽре 

Торак пункт чикләренә төзәтмәләр кертү  

16 нчы номерлы 

ЗУ ҿлеше: 

02:060105:66 

- - - 241 529 Тугыз йҿз 
Җирлҽр/х 

билгелҽҥ  

авыл хуҗалыгы 

җирлҽре 
 

16 нчы номерлы 

ЗУ ҿлеше: 

02:060105:104 

- - - 2 392 614 
Җирлҽр/х 

билгелҽҥ  

авыл хуҗалыгы 

җирлҽре 
 

Искҽрмҽ 243 921 3 513    

*Дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең ТР буенча идарҽсе мҽгълҥматлары буенча 

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

турында " 2014 елның 1 сентябрендҽге 540 номерлы боерыгы нигезендҽ» 

 

 

 

2.9.2 Таблица 

Балтач авыл җирлегендҽ торак пункт чиклҽрен билгелҽҥ буенча тҽкъдимнҽр 

НП атамасы  

Сог-ласно 

торак 

пункты 

территорияс

енең 

ТР Җир һҽм 

мҿлкҽт 

мҿнҽсҽбҽтлҽр

е 

министрлыгы 

ТР Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре 

министрлыгы карамагындагы "Матди 

тҽэмин итҥ идарҽсе" дҽҥлҽт бюджет 

учреждениесе янгын куркынычсызлыгы 

сагында 

Министрлык

ның Җир 

ресурслары 

идарҽсе 

белгечлҽре 

Торак пунктның проект чиклҽрен формалаштыру 

Торак 

пунктның 

проект 

Авыл 

җирлегенең  

гамҽлдҽге 

кадастр исҽбенҽ 

куелган һҽм генплан 

белҽн исҽпкҽ 

Торак 

пункт 

территори

Проект 

чиклҽренҽ 

кертелҥгҽ 
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гамҽлдҽге 

чиклҽре 

чиклҽрендҽ 

җирлҽр 

кҿтеп 

алынган 

генераль 

план буенча 

расланды 

карамагындаг

ы "Матди 

тҽэмин итҥ 

идарҽсе" ДБУ 

транспорт 

бҥлеге 

тарафыннан 

транспорт 

чараларын 

ягулык һҽм 

май ягу 

буенча 

кышкы 

чордагы 

нормага 

кҥчерҥ эше 

тҿгҽллҽнде. 

Сҽнҽгать, 

энергетика, 

транспорт, элемтҽ, 

радиотапшырулар, 

теле-кҥзаллау, 

мҽгълҥмат-тика, 

космик эшчҽнлекне 

тҽэмин итҥ, оборона, 

куркынычсызлык 

һҽм башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

Кадастр 

исҽбенҽ 

куелган 

җирлҽр 

Кадастр 

исҽбенҽ 

куелмаг

ан 

җирлҽр 

хҽбҽр 

итҥенчҽ, 

Татарстан 

Республикас

ында 

барлыгы, 

Казан һҽм Яр 

Чаллы 

шҽһҽрлҽрен 

исҽпкҽ алып, 

22 671 җир 

кишҽрлеге 

кадастр 

исҽбендҽ 

теркҽлгҽн. 

чиге 

чиклҽренд

ҽ җирлҽр 

чиге 

чиклҽрендҽ 

җирлҽр гене-

раль план 

нигезендҽ 

расланды 

алынмаган торак 

пунктның гамҽлдҽге 

чиклҽреннҽн читтҽ 

урнашкан торак   

җирлҽр 

ясенең 

гамҽлдҽге 

чигеннҽн 

тҿшереп 

калдыруга 

тҽкъдим 

ителҽ 

торган 

җирлҽр 

тҽкъдим ителҽ 

торган һҽм 

торак пункт 

җирлҽренҽ 

кҥчерҥне 

талҽп итҽ 

торган 

җирлҽр 

Балтач 

авылы 
117,8200 0,0520 0,3826 13,4836 0,5221 0,3513 131,9089 117,8292 0,0520 0,3513 14,3883 
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2.9.3 Таблица 

Балтач авыл җирлегендҽ торак пунктларның чиклҽрен билгелҽҥ буенча чаралар исемлеге 

№ 

п/п 
Торак пункт 

Объектның 

исеме 
Чараның тҿре Аш-су 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽлдҽг

е 
Ҿстҽмҽ 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР (АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ) 

1 Балтач авылы 
торак пункт 

территориясе 

билгелҽнмҽгҽн Категория белҽн кадастр 

исҽбенҽ куелган җир кишҽрлеклҽренең бер 

ҿлеше чиклҽреннҽн искҽрмҽ  

га 0,3513 - + + 

Балта-чеевка 

авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

2 Балтач авылы 
торак пункт 

территориясе 

«сҽнҽгать, энергетика, транспорт һ. б. 

җирлҽр " категориясе буенча кадастр 

исҽбенҽ куелган җир кишҽрлеген читкҽ 

кертҥ.» 

га - 0,3826   

Балтач авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

3 Балтач авылы 
торак пункт 

территориясе 

билгелҽнмҽгҽн Категория белҽн кадастр 

исҽбенҽ куелган җир кишҽрлеклҽрен читкҽ 

кертҥ  

га - 13,4836 + + 

Балта-чеевка 

авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

4 Балтач авылы 
торак пункт 

территориясе 

генераль план белҽн расланган «Торак 

пунктлар җирлҽре» категориясенҽ кадастр 

исҽбенҽ куелган һҽм кадастр исҽбенҽ 

куелмаган җир кишҽрлеген читкҽ кертҥ 

га - 0,0520 + + 

Балтач авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

 Балтач авылы 
торак пункт 

территориясе 

кадастр исҽбенҽ куелмаган җирлҽрне чиккҽ 

кертҥ 
га - 0,5221 + + 

Балта-чеевка 

авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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2.10.  Инженерлык инфраструктурасын ҥстерҥ чаралары 

1.1.1 нче Таблица 

Су белҽн тҽэмин итҥ буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 
Урнашкан урыны Объектның исеме Чараның тҿре 

Бердҽм 

ҥлчҽҥ 
Егҽрлек 

Тормышка ашыру вакыты 

Чара чыганагы 
Беренче 

чират (2025 

елга кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты (2026-

2040 еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 Балтач авылы 
Су белҽн тҽэмин итҥ 

челтҽрлҽре 
Яңа тҿзелеш чакрым 3,0 + + 

Балтач авыл 

җирлегенең генераль 

планы 

2 Балтач авылы 
Су белҽн тҽэмин итҥ 

челтҽрлҽре 
Капиталь ремонт чакрым 4,5 + + 

Балтач авыл 

җирлегенең генераль 

планы 

3 
Су белҽн тҽэмин итҥ 

системасы 

Су куллануны исҽпкҽ 

алу узеллары 
оештыру данҽ - + + 

Балтач авыл 

җирлегенең генераль 

планы 
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2.10.2 Таблица 

Канализация буенча чаралар исемлеге 

№ 

п/п 
Урнашкан урыны Объектның исеме Чараның тҿре 

Бердҽм 

ҥлчҽҥ 
Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы Беренче 

чират (2025 

елга кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР) 

1 
Авыл җирлеге 

территориясе 

Автоном 

канализация 

системасы 

тҿзелеш шт - + + 

Балтач авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

 

2.10.3 Таблица 

Территориялҽрне санитар чистарту буенча чаралар исемлеге 

№ 

п/п 
Урнашкан урыны Объектның исеме Чараның тҿре Бердҽм ҥлчҽҥ Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы Беренче 

чират (2025 

елга кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (ҖИРЛЕК) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 
Авыл җирлеге 

территориясе  

территорияне 

планлы-даими 

санитар чистарту 

данҽ 1 + + 

Балтач авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

2 
Авыл җирлеге 

территориясе 
Контейнерлар оештыру 

Контейнерлар

, шт. 
12 + - 

Балтач авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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1.10.4 нче Таблица 

Җылылык белҽн тҽэмин итҥ буенча чаралар исемлеге 

№ 

п/п 

Фоторепортаж 

Видеорепорта

ж 

Объектның исеме Чаралар исеме Чараның тҿре 

Азык. 

ҽрҽм-

шҽрҽм 

Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 
Чара чыганагы 

Беренче 

чират  

Исҽп-хисап 

вакыты 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 Балтач авылы 
Блок-модульле 

котельный (БМК) 

«Балалар бакчасы - 

мҽктҽп» комплексы ҿчен 

37 урынга һҽм 30 

укучыга БМК 

тҿзелеш данҽ 1 +  

Балтач авыл 

җирлегенең генераль 

планы 

2 Балтач авылы 
Блок-модульле 

котельный (БМК) 

Иҗтимагый ҥзҽкнең 

БМК 
тҿзелеш данҽ 1 +  

Балтач авыл 

җирлегенең генераль 

планы 

 

 

2.10.5 Таблица 

Газ белҽн тҽэмин итҥ буенча чаралар исемлеге 

№ 

п/п 

Фоторепортаж 

Видеорепортаж 
Объектның исеме Чаралар исеме Чараның тҿре 

Бердҽм 

ҥлчҽҥ 
Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Беренче 

чират  

Исҽп-

хисап 

вакыты 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 Балтач авылы ГРП, ШРП 
Газ регулятор 

пункты тҿзелеше 
тҿзелеш данҽ - + + 

Балтач авыл җирлегенең 

генераль планы 

2 Балтач авылы 
Газ белҽн тҽэмин 

итҥ челтҽрлҽре 

Газ белҽн тҽэмин итҥ 

челтҽрлҽрен тҿзҥ 
тҿзелеш чакрым - + + 

Балтач авыл җирлегенең 

генераль планы 

  



34 

 

Таблица 2.10.6 

Электр белҽн тҽэмин итҥ буенча чаралар исемлеге 

№ 

п/п 
Урнашкан урыны Объектның исеме Чараның тҿре 

Бердҽм 

ҥлчҽҥ 
Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы Беренче 

чират (2025 

елга кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 
Авыл җирлеге 

территориясе 
ВЛ 10, 0,4 кВ реконструкция чакрым  + + 

Балтач авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

2 
Авыл җирлеге 

территориясе 
ТП 10/0, 4 кВ реконструкция -  + + 

Балтач авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

3 Балтач авылы ТП 10/0, 4 кВ тҿзелеш куыш 106,29 +  

Балтач авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

4 Балтач авылы ТП 10/0, 4 кВ тҿзелеш куыш 122,08  + 

Балтач авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

15 
Авыл җирлеге 

территориясе 
ВЛ 10, 0,4 кВ тҿзелеш чакрым - + + 

Балтач авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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Tüşämä 2.10.7 

Челтҽрлҽр буенча чаралар исемлеге 

т/б Урнашкан урыны 
Объектның 

исеме 
Чараның тҿре 

Бердҽм 

ҥлчҽҥ 
Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы Беренче 

чират (2025 

елга кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (ҖИРЛЕК) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 
Авыл җирлеге 

территориясе 
Телефон оештыру данҽ 185 +  

Балтач авыл 

җирлегенең генераль 

планы 

2 
Авыл җирлеге 

территориясе 
Телефон оештыру данҽ 192  + 

Балтач авыл 

җирлегенең генераль 

планы 
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2.11.  Территорияне инженер ҽзерлҽҥ чаралары 

 

1. Куркыныч табигать процессларын ҥстерҥ мониторингы. 

2. Корылмалар тҿзҥ һҽм инженерлык яклау чараларын гамҽлгҽ ашыру 

талҽп ителҽ торган куркыныч геологик процесслар йогынтысына дучар 

ителгҽн якланучы территориялҽр чиклҽрен рекогноцировка тикшеренҥлҽре 

материаллары буенча билгелҽргҽ һҽм алдагы инженерлык эзлҽнҥлҽре 

вакытында аныкларга кирҽк; 

3. Инженерлык яклавының конкрет чараларын сайлау тиешле 

инженерлык эзлҽнҥлҽрен ҥткҽргҽннҽн соң билгелҽнҽ; 

4. Яңа тҿзелҽ һҽм реконструкциялҽнҽ торган территориялҽрне ҥзлҽштерҥ 

эшлҽрен бары тик аларны куркыныч процесслардан саклау буенча беренчел 

чараларны ҥтҽгҽннҽн соң гына башларга кирҽк. Корылмаларны һҽм 

инженерлык яклавы чараларын файдалануга тапшыру һҽм яклана торган 

объектларны тҿзҥ бер-берсенҽ бҽйле һҽм авариясез эшлҽрне алып баруны, 

шулай ук экстремаль шартларда инженерлык саклау корылмаларыннан 

функциональ файдалануны гарантиялҽргҽ тиеш. 
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2.12. Гражданнар оборонасы чаралары, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү чаралары исемлеге 

 

Таблица 2.13.1. 

№ 

п/п 
Урнашкан урыны Объектның исеме Чаралар исеме Чараның төре 

Бердҽм 

ҥлчҽҥ 
Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 
Чара чыганагы 

Чират  
Исҽп-хисап 

вакыты  

1 
Торак пункт 

территориясе 

Сҿйлҽм сиренная 

урнаштыру (РСУ) 

Хҽбҽр итҥ 

системасы 

Оештыру, яңа 

тҿзелеш 
данҽ 1 +  

Авыл җирлегенең 

генераль планы 

2 
Торак пункт 

территориясе 
Янгын пирсы  Яңа тҿзелеш данҽ 2 + + 

Авыл җирлегенең 

генераль планы 

3 
Торак пункт 

территориясе 
ДПО  

Оештыру, яңа 

тҿзелеш 
данҽ 1 +  

Авыл җирлегенең 

генераль планы 

 


