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Татарстан Республикасы Азнакай район Советы  

 

Азнакай шәһәре                                   № 330-45                              12 март 2020 ел 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Югары Стәрле авыл җирлегенең генераль 

планы турында  

 

 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, «Россия Федерациясе 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131 

- ФЗ Федераль закон, Азнакай муниципаль районы муниципаль берәмлеге Уставы 

нигезендә, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан 

килештерелгән Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Югары 

Стәрле авыл җирлеге генераль планы проектына уңай бәяләмә, Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Югары Стәрле авыл җирлегенең 

18.02.2020 ел, №10-53/2138 генераль планы проекты турында фикер алышу 

буенча ачык тыңлаулар нәтиҗәләре турында бәяләмә.      

 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар итҽ: 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Югары Стәрле авыл җирлегенең 

генераль планын раслау турында" 2008 ел, 31 декабрь, 988 нче карары                          

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 

«Интернет» мәгълүмати-коммуникацион челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча 

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

3.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай район Советының 

торак-коммуналь хуҗалык, төзекләндерү, экология һәм җир мәсьәләләре буенча 

комиссиягә йөкләргә. 

 

 

Рәис                                                                                          М. З. Шәйдуллин 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
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Татарстан Республикасының дҽҥлҽт унитар предприятиесе 

Баш территориаль проект-тикшеренҥ, 

фҽнни-җитештерҥ фирмасы 
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Азнакаевского муниципального района РТ



 6 

Эчтҽлек 

КЕРЕШ ........................................................................................................................................................................ 7 

1. АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЮГАРЫ СТҼРЛЕ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ 

ПЛАНЫ БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ, РЕГИОНАЛЬ ҺҼМ ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

ИСЕМЛЕГЕ ................................................................................................................................................................ 9 

1.1. ГОМУМИ ОЕШТЫРУ ЧАРАЛАРЫ ................................................................................................................. 9 
1.2. СҼНҼГАТЬ ҖИТЕШТЕРҤЕН ҤСТЕРҤ БУЕНЧА ЧАРАЛАР ............................................................................. 9 
1.3. КОММУНАЛЬ-СКЛАД ХУҖАЛЫГЫН ҤСТЕРҤ БУЕНЧА ЧАРАЛАР ............................................................. 11 
1.4. АГРОСҼНҼГАТЬ КОМПЛЕКСЫН ҤСТЕРҤ ЧАРАЛАРЫ ............................................................................... 11 
1.5. УРМАН КОМПЛЕКСЫН ҤСТЕРҤ БУЕНЧА ЧАРАЛАР .................................................................................. 16 
1.6. СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРАНЫ ҤСТЕРҤ БУЕНЧА ЧАРАЛАР ................................................................. 17 

1.6.1. Торак инфраструктурасын үстерү буенча чаралар ...................................................................... 17 
1.6.2. Халыкка хезмәт күрсәтү системасын үстерү буенча чаралар .................................................... 19 
1.6.3. Коммуналь хезмәт күрсәтү объектларын (зиратларны) үстерү буенча чаралар) .................... 25 

1.7. РЕКРЕАЦИОН ТЕРРИТОРИЯЛҼРНЕ ҤСТЕРҤ. ҖИРЛЕ ХАЛЫКНЫҢ ЯЛ ИТҤ УРЫННАРЫН ОЕШТЫРУ .... 26 
1.8. ТРАНСПОРТ ИНФРАСТРУКТУРАСЫН ҤСТЕРҤ БУЕНЧА ЧАРАЛАР............................................................ 29 
1.9. ТОРАК ПУНКТЛАР ЧИКЛҼРЕН БИЛГЕЛҼҤ БУЕНЧА ЧАРАЛАР.................................................................. 31 
1.10. ЭКОЛОГИК ХҼЛНЕ ОПТИМАЛЬЛҼШТЕРҤ ЧАРАЛАРЫ ......................................................................... 33 
1.11. ИНЖЕНЕРЛЫК ИНФРАСТРУКТУРАСЫН ҤСТЕРҤ ЧАРАЛАРЫ .............................................................. 34 
1.12. ТЕРРИТОРИЯНЕ ИНЖЕНЕР ӘЗЕРЛӘҮ ЧАРАЛАРЫ .............................................................................................. 41 
1.13. ГРАЖДАННАР ОБОРОНАСЫ ЧАРАЛАРЫ, ГАДҼТТҼН ТЫШ ХҼЛЛҼРНЕ КИСҼТҤ ЧАРАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ . 42 

 



 7 

КЕРЕШ 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Югары Стәрле 

авыл җирлегенең генераль планы (алга таба - Югары Стәрле авыл 

җирлегенең генераль планы) проектлауга бирелгән задание нигезендә 

«Татинвестгражданпроект» ДУП тарафыннан эшләнгән. 

Генераль план проектын эшләүгә заказ бирүче-Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Югары Стәрле авыл җирлеге башкарма 

комитеты. 

Югары Стәрле авыл җирлегенең генераль планы-территориаль 

планлаштыру документы, ул шәһәр төзелеше стратегиясен, яшәү тирәлеген 

формалаштыру шартларын, җирлек территорияләренең үсеш юнәлешләрен 

һәм чикләрен, җирлек составындагы торак пунктларның чикләрен билгеләү 

һәм үзгәртү, территорияләрне функциональ зоналаштыру, инженер, 

транспорт һәм социаль инфраструктураларны үстерү, тарихи-мәдәни мирас 

объектларын һәм аеруча саклана торган табигать территорияләрен саклауга 

карата шәһәр төзелеше таләпләрен, экологик һәм санитар иминлекне 

билгели. 

Документны актуальләштерү нигезендә (гамәлдәге нигезләмә һәм 

проект тәкъдимнәре - 01.01.2017 ел) генераль план өчен түбәндәге этаплар 

билгеләнде: 

 Башлангыч ел-2017 ел башы. 

 Генераль планны тормышка ашыру буенча беренчел чаралар 

билгеләнгән беренче чират – 2025 елга кадәр. 

 Генераль планның барлык төп проект карарлары планлаштырылган 

исәп-хисап вакыты-2040 елга кадәр. 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 23 статьясы 

нигезендә Югары Стәрле авыл җирлегенең генераль планы проекты үз эченә 

ала: 

1 ҿлеш (расланган) текст һҽм график материаллар составында: 

Текст материаллары-территориаль планлаштыру турында 

Нигезләмә, аңа территориаль планлаштыру максатлары һәм бурычлары, 

территориаль планлаштыру буенча чаралар исемлеге һәм генераль планны 

гамәлгә ашыру этаплары буенча аларны үтәү эзлеклелеге керә. 

График материалларда территориаль планлаштыру картасы бар. 

2 ҿлеш территориаль планлаштыру тәкъдимнәрен нигезләү һәм 

аңлату максатларында, авыл җирлегенең генераль планын раслау процессын 

килештерү һәм тәэмин итү өчен, текст һәм график материаллардан торган 

проектны нигезләү буенча материаллар. 

Текст материаллары җирлек территориясе торышын, аның 

комплекслы үсеше проблемаларын һәм юнәлешләрен анализлауны, 

территориаль һәм пространство-планлаштыру үсешен нигезләүне, 

территориаль планлаштыру буенча чаралар исемлеген, аларны тормышка 

ашыру этапларын, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр 

килеп чыгу куркынычы булган төп факторлар исемлеген үз эченә ала. 
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График материалларда генераль план нигезләмәләрен нигезләү 

схемалары бар.  

Азнакай муниципаль районы Югары Стәрле авыл җирлегенең генераль 

планын эшләгәндә түбәндәге материаллар файдаланылды: 

 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 21 

февралендәге 134 номерлы карары (Министрлар Кабинетының 2017 елның 

15 августындагы 577 номерлы карары редакциясендә) белән расланган 

Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру схемасы; 

 Азнакай муниципаль район Советының 20.12.2012 ел, № 207-29 карары 

белән расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

территориаль планлаштыру схемасы; 

 Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Югары Стәрле 

авыл җирлеге Советының 2016 елның 15 ноябрендәге 42-46 номерлы карары 

белән расланган Югары Стәрле авыл җирлегенең генераль планы; 

 Азнакай муниципаль районы һәм аның составына керүче Югары 

Стәрле авыл җирлеге администрациясе тарафыннан бирелгән рәсми 

мәгълүматлар. 
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1. АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЮГАРЫ СТҼРЛЕ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ, 

РЕГИОНАЛЬ ҺҼМ ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

ИСЕМЛЕГЕ 

 

1.1. Гомуми оештыру чаралары 

 

Югары Стәрле авыл җирлегенең үсеш юнәлешен билгеләгәндә 

Татарстан Республикасының, Азнакай муниципаль районының социаль-

икътисади үсеш программалары, региональ һәм федераль тармак 

программалары исәпкә алынды. 

Моннан тыш, Азнакай муниципаль районы Югары Стәрле авыл 

җирлегенең генераль планын эшләү 2015 елның 17 июнендәге 40-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы белән расланган Татарстан 

Республикасының 2030 елга кадәр социаль-икътисадый үсеше Стратегиясенә, 

шулай ук Азнакай муниципаль районы Югары Стәрле авыл җирлегенең 2017 

елның 3 июлендәге 7 номерлы карары белән расланган социаль 

инфраструктурасын комплекслы үстерү программасына (алга таба – Югары 

Стәрле авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын үстерү программасы) 

таяна иде. 

Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый үсешенең расланган 

стратегиясе кысаларында Азнакай муниципаль районы, аерым алганда, 

Әлмәт агломерациясе составына керүче Югары Стәрле авыл җирлеге 

түбәндәге проектларны тормышка ашыру территориясе булып тора: » 

Татарстанның көнчыгыш капкалары«,» Әлмәт агломерациясенең автобус 

элемтәсе нигезендә бердәм транспорт системасын булдыру«,»калдыклар 

белән эш итү системасы". 

 

1.2. Сҽнҽгать җитештерҥен ҥстерҥ буенча чаралар 

 

«В.Д.Шашин исемендәге ТАТНЕФТЬ» ГАҖнең инвестицион 

тәкъдимнәре нигезендә һәм Татарстан Республикасының территориаль 

планлаштыру схемасы белән Югары Стәрле авыл җирлеге территориясендә 

проект нефть скважиналарын һәм нефть чыгаруга хезмәт күрсәтү 

объектларын генераль планны эшләү вакыты ахырына кадәр урнаштыру 

күздә тотыла.  

Моннан тыш, Генераль план нигезендә, беренче чиратта, җирлекнең 

көнчыгыш өлешендә 51,63 га мәйданлы ком-гравий токымлы карьерны 

урнаштыру (яңа төзелеш) күздә тотыла. 
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1.1 нче таблица  

Югары Стәрле авыл җирлегендә сәнәгать җитештерүен үстерү буенча чаралар 

№ 

т/б 
Торак пункт 

Объектның 

исеме 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽлд

ҽге 

Ҿстҽмҽ 

мҽгълҥмат 

Беренч

е чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар)  

РЕГИОНАЛЬ ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР 

1 

Югары 

Стәрле авыл 

җирлеге  

"В.Д. Шашин 

исеменедәге 

ТАТНЕФТЬ" 

ГАҖ  һәм башка 

нефть чыгару 

оешмалары 

Яңа төзелеш, 

реконструкция, 

киңәйтү, техник 

яктан яңадан 

коралландыру, 

модернизацияләү 

- - 

ятмаларны 

эшкәртүнең 

расланган 

технологик 

схемалары һәм 

лицензия 

шартлары 

нигезендә 

+ + 

Татарстан 

Республикасы 

Инвестиция-венчур 

фонды, 

«В.Д.Шашаин 

исемнедәге 

ТАТНЕФТЬ» 

ГАҖнең 

инвестиция 

тәкъдимнәре  

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР 

1 

Югары 

Стәрле авыл 

җирлеге 

карьер яңа төзелеш га - 51,63 + - 

 Югары Стәрле 

авыл җирлеге 

башлыгыннан 2017 

елның 06 июлендәге 

20 нче номерлы  

хат-мөрәҗәгать. 
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1.3. Коммуналь-склад хуҗалыгын ҥстерҥ буенча чаралар 
 

Татарстан Республикасы һәм Азнакай муниципаль районының 

территориаль планлаштыру схемалары, Югары Стәрле авыл җирлегенең 

генераль планы һәм башка документлар, коммуналь-склад хуҗалыгын үстерү 

буенча чаралар тәкъдим ителми. 
 

1.4. Агросҽнҽгать комплексын ҥстерҥ чаралары 
 

«2018 елда 100 һәм 200 башка исәпләнгән сыер абзарларын капиталь 

ремонтлау "Татарстан Республикасы программасы буенча «Стәрле" 

ҖЧҖенең эре мөгезле терлек фермасы абзарын капиталь ремонтлау тәкъдим 

ителә.  

Иң беренче чиратта, Югары Стәрле авыл җирлегенең генераль планы 

белән түбәндәге чаралар каралган (к. табл. 1.2):  

 Югары Стәрле
1
 авылыннан төньяк-көнбатыштарак «Стәрле " 

ҖЧҖнең МТП һәм мөгезле эре терлек фермасын оптимальләштерү; 

 Түбән Стәрле авылыннан 0,38 га мәйданлы җәйге лагерьның бер 

өлешен ябу; 

 Түбән Стәрле авылында 0,08 га мәйданлы гамәлдә булмаган ат 

абзарының бер өлешен рекультивацияләү; 

 Түбән Стәрле авылында 1,32 га мәйданлы, гамәлдәге ат абзары 

базасында авыл хуҗалыгы җитештерүе мәйданчыгы булдыру 

куркынычлылык классыннан югары түгел; 

 Югары Стәрле авылыннан төньяк-көнбатыштарак 0,4 га мәйданлы 

терлекчелек фермасы өлешен рекультивацияләү; 

 Югары Стәрле авылыннан төньяк-көнбатыштарак 7,33 га мәйданлы 

терлекчелек фермасы базасында авыл хуҗалыгы җитештерүе мәйданчыгы 

булдыру куркынычлылык классыннан югары түгел; 

 Түбән Стәрле авылыннан 6,64 га көнбатыштагы терлекчелек 

фермасының бер өлешен рекультивацияләү; 

 Түбән Стәрле авылыннан 1,1 га көнбатыштагы терлекчелек фермасы 

базасында авыл хуҗалыгы җитештерүе мәйданчыгы булдыру 

куркынычлылык классыннан югары түгел; 

  Югары Стәрле авылыннан төньяк-көнбатыштарак 6,61 га 

мәйдандагы гамәлдә булмаган терлекчелек фермалары территориясендәге 

куркынычның V классыннан да югары булмаган авыл хуҗалыгы 

җитештерүен үстерү өчен шартлар тудыру. 

 

                                                           
1
 Объектны оптимизацияләү-аларның санитар-яклау зоналары күләмен киметүгә 

юнәлдерелгән архитектура-планлаштыру, инженер-техник һәм оештыру-административ чаралар 

комплексын үткәрү. 
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1.2 нче таблица  

Югары Стәрле авыл җирлегендә агросәнәгать комплексын үстерү буенча чаралар 

№ 

т/б 

Торак 

пункт 

Объектның 

исеме 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы 
Гамҽлдҽге 

Ҿстҽмҽ 

мҽгълҥмат 

Беренч

е чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (ҖИРЛЕК) ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР 

1 

төньяк-

көнчыгышт

ан Югары 

Стәрле 

авылы 

"Стәрле" ҖЧҖ 

мөгезле эре 

терлек фермасы 

сыер абзарын 

капиталь ремонтлау 
объект 1 - + - 

"2018 елда 

100 һәм 200 

башка 

исәпләнгән 

сыер 

абзарларын 

капиталь 

ремонтлау» 

ТР 

программас

ы ( 2017 

елның 7 

декабрендәге 

3174-р 

номерлы ТР 

РКМ) 

2 

Югары 

Стәрле 

авылыннан 

төньяк-

көнбатышт

"Стәрле" ҖЧҖ 

МТП 
оптимальләштерү объект 1 - + - 

Югары 

Стәрле авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 
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№ 

т/б 

Торак 

пункт 

Объектның 

исеме 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы 
Гамҽлдҽге 

Ҿстҽмҽ 

мҽгълҥмат 

Беренч

е чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

арак 

3 

Югары 

Стәрле 

авылыннан 

төньяк-

көнбатышт

арак 

"Стәрле" ҖЧҖ 

мөгезле эре 

терлек фермасы 

оптимальләштерү объект 1 - + - 

Югары 

Стәрле авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

4 

төньяктан 

Түбән 

Стәрле 

авылы 

җәйге лагерь 

0,38 га өлешчә 

рекультивация белән 

территорияне 

үзгәртеп кору 

га 4,76 - + - 

Югары 

Стәрле авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

5 

Түбән 

Стәрле 

авылы 

гамәлдә 

булмаган ат 

абзары 

 

0,08 га өлешчә 

рекультивация белән 

территорияне 

үзгәртеп кору 

га 1,4 - + - 

Югары 

Стәрле авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

6 

гамәлдә 

булмаганобъект 

базасында   

куркынычлылыгы V 

класстан   югары 

югары булмаган 

авыл хуҗалыгы 

җитештерү 

га - 1,32 + - 

Югары 

Стәрле авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 
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№ 

т/б 

Торак 

пункт 

Объектның 

исеме 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы 
Гамҽлдҽге 

Ҿстҽмҽ 

мҽгълҥмат 

Беренч

е чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

мәйданчыгы 

булдыру 

7 

Югары 

Стәрле 

авылыннан 

төньяк-

көнбатышт

арак 

гамәлдә 

булмаган 

терлекчелек 

фермасы 

0,4 га өлешчә 

рекультивация белән 

территорияне 

үзгәртеп кору 

га 7,73  + - 

Югары 

Стәрле авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

8 

гамәлдә 

булмаганобъект 

базасында   

куркынычлылыгы V 

класстан   югары 

югары булмаган 

авыл хуҗалыгы 

җитештерү 

мәйданчыгы 

булдыру 

га - 7,33 + - 

Югары 

Стәрле авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

9 
Түбән 

Стәрле 

авылыннан 

көнбатышт

арак 

гамәлдә 

булмаган 

терлекчелек 

фермасы 

6,64 га өлешчә 

рекультивация белән 

территорияне 

үзгәртеп кору 

га 7,74 - + - 

Югары 

Стәрле авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

10 

гамәлдә 

булмаганобъект 

базасында   

га - 1,1 + - 

Югары 

Стәрле авыл 

җирлегенең 
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№ 

т/б 

Торак 

пункт 

Объектның 

исеме 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы 
Гамҽлдҽге 

Ҿстҽмҽ 

мҽгълҥмат 

Беренч

е чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

куркынычлылыгы V 

класстан   югары 

югары булмаган 

авыл хуҗалыгы 

җитештерү 

мәйданчыгы 

булдыру 

генераль 

планы 

11 

Югары 

Стәрле 

авылыннан 

төньяк-

көнбатышт

арак 

терлекчелек 

фермалары 

авыл хуҗалыгы 

җитештерүен үстерү 

өчен шартлар 

тудыру 

куркынычның V 

классыннан да 

югары түгел 

га 6,61 - + - 

Югары 

Стәрле авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 
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1.5. Урман комплексын ҥстерҥ буенча чаралар 

 

Урман хуҗалыгы өлкәсендәге чараларга урманнарны яңадан торгызу, 

янгыннардан, пычратудан, пычратудан (шул исәптән радиоактив матдәләрдән) 

һәм башка тискәре йогынтыдан саклау, шулай ук зарарлы организмнардан саклау, 

шәһәр һәм торак пунктларның яшел зоналары мәйданнарын саклау һәм үстерү 

буенча чаралар керә, шулай ук урман фонды һәм урман хуҗалыгы 

мәнфәгатьләренә кагылышлы башка өлкәләрдәге эшчәнлекнең кайбер чараларын 

үз эченә ала. Татарстан Республикасының барлык урманнары Россия Федерациясе 

милке булып торганга күрә, барлык чаралар да федераль әһәмияткә ия һәм 

федераль дәрәҗәдә контрольдә тотылырга тиеш. 

Югары Стәрле авыл җирлегенең генераль планы белән урман комплексын 

үстерү буенча чаралар тәкъдим ителми. 
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1.6. Социаль инфраструктураны ҥстерҥ буенча чаралар 
 

1.6.1.  Торак инфраструктурасын ҥстерҥ буенча чаралар 

 

Торак зоналарны оештыру, гамәлдәге торак фондын реконструкцияләү 

һәм яңа торак төзелеше мәйданчыкларын урнаштыру буенча тәкъдимнәр 

эшләү-генераль планның өстенлекле бурычларының берсе. Проект 

тәкъдимнәре шәһәр төзелеше анализы нәтиҗәләренә таяна: торак фондының 

техник торышы һәм төзелеш характеристикалары, торак төзелеше 

динамикасы һәм структурасы, территориянең экологик торышы. 

Азнакай муниципаль районының социаль-икътисади үсеш стратегиясе 

нигезендә, торак белән тәэмин ителеш бер кешегә 30,1 кв. метрдан да ким 

булмаска тиеш (беренче чиратта, генераль план). Татарстан 

Республикасының территориаль планлаштыруның расланган схемасы 

нигезендә, Азнакай муниципаль районы халкын 2040 елга 1 кешегә 34,9 кв. м 

торак белән тәэмин итү фаразлана. 

Фараз нигезендә Югары Стәрле авыл җирлегендә 2025 елга 550 кеше, 

2040 елга 528 кеше яшәячәк. Шулай итеп, исәп-хисап чорына торакка 

исәпләнгән ихтыяҗ 2,3 мең кв. м тәшкил итәчәк (1.3 таблны карагыз). 

Торак төзелешенең күрсәтелгән күләмнәрен урнаштыру өчен кирәкле 

территорияләрне исәпләү максатларында торак йортның уртача күләме 60 кв. 

метр (йортларның уртача мәйданыннан чыгып) күләмендә кабул ителде. 

Җирлектә торак төзелеше өчен җир участогының уртача күләме 0,25 га 

тәшкил иткән. 

Шулай итеп, 2,3 мең кв. м мәйданлы торак төзелеше өчен гомуми 

мәйданы 10,73 га булган территория кирәк. 

Генераль план нигезендә Югары Стәрле авыл җирлеге территориясендә 

яңа торак төзелеше тузган торак йортларны сүтү, шулай ук торак пунктлар 

эчендә барлыкка килгән буш территорияләрдә йортлар төзү хисабына 

башкарылачак.  

Хәзерге вакытта Түбән Стәрле авылы территориясендә яңа торак 

төзелешен урнаштыру өчен буш территорияләр юк. Шулай итеп, торак 

төзелеше өчен территорияләр Югары Стәрле авылы эчендә тәкъдим ителә. 

Генераль план белән гомуми мәйданы 11,81 га булган торак төзелеше өчен 

мәйданчыклар тәкъдим ителә (к. табл. 1.4). 

Генераль план нигезендә Югары Стәрле авылы зираты янындагы торак 

төзелеше территориясен физик тузу буенча үзгәртеп кору тәкъдим ителә. 
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1.3 нче таблица  

Югары Стәрле авыл җирлегенең торак төзелеше ихтыяҗы 

№ т/б Атамасы 

2017 елның 1 

гыйнварына 

торакның гомуми 

мҽйданы, мең кв. 

м. 

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

Торакның гомуми 

мҽйданы-мең кв. м. 

1 мең кв. м. вакыт 

эчендҽ кирҽкле яңа 

торак тҿзелеше. 

Торакның гомуми 

мҽйданы-мең кв. м. 

1 мең кв. м. вакыт 

эчендҽ кирҽкле яңа 

торак тҿзелеше. 

  

Югары Стҽрле авыл 

җирлеге 
16,16 16,56 0,40 18,43 1,87 

1 Югары Стәрле авылы 14,36 14,42 0,06 16,19 1,78 

2 Түбән Стәрле авылы 1,8 2,14 0,34 2,24 0,09 

 

1.4 нче таблица  

Югары Стәрле авыл җирлегендә торак инфраструктурасын үстерү буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 

Торак 

пункт 

Объектның 

исеме 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽлдҽ

ге 
Кушымта 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР (АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ) 

1 

Югары 

Стәрле 

авылы 

яңа 

территорияләрдә 

торак фонды 

яңа төзелеш 

га - 1,65 
+ - Югары Стәрле авыл 

җирлегенең генераль 

планы 

мең кв. м. - 0,4 

га - 10,16 
- + 

мең кв. м. - 1,87 
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1.6.2. Халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ системасын ҥстерҥ буенча чаралар 

 

Югары Стәрле авыл җирлегендә хезмәт күрсәтү өлкәсен үстерү буенча 

чаралар исемлеге 1.5 таблицасында күрсәтелгән. 

 

Мҽгариф оешмалары 

Генераль планның беренче чиратта мәктәпкәчә белем бирү 

оешмаларын төзүгә ихтыяҗ 21 урын тәшкил итте. 

Югары Стәрле авыл җирлегенең генераль планы нигезендә, беренче 

чиратта, Югары Стәрле авылында балалар бакчасы-мәктәпне капиталь 

ремонтлау каралган, бу балалар бакчасы егәрлеген 31 урынга кадәр арттыру 

белән, мәктәпнең буш урыннары хисабына. 

 

Медицина оешмалары 

2040 елга медицина оешмаларында халыкның ихтыяҗы сменага 9,6 

кешене тәшкил итәчәк. Әлеге ихтыяҗны канәгатьләндерү максаты белән яңа 

төзелеш яки гамәлдәге ФАПларның куәтен арттыру юлы белән 

реконструкцияләү максатка ярашлы түгел. Медицина оешмаларына йөреш 

арту белән аларның егәрлеген арттыруны күздә тотарга кирәк. Әлеге егәрлек 

район үзәк хастаханәсенең баш табибы тарафыннан исәпләнә. 

 

Мҽдҽни-ял итҥ учреждениелҽре 

Югары Стәрле авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын 

комплекслы үстерү программасы һәм Югары Стәрле авыл җирлегенең 

генераль планы тарафыннан беренче чиратта Түбән Стәрле авылында 50 

урынлы клуб төзү тәкъдим ителә. 

Югары Стәрле авыл җирлегенең генераль планы нигезендә, беренче 

чиратта, авыл мәдәният йортын капиталь ремонтлау, түбәне һәм җылыту 

системасын алыштыру күздә тотыла.  

 

Физкультура һҽм спорт объектлары 

Югары Стәрле авыл җирлегенең генераль планы нигезендә беренче 

чиратта хоккей кортын сүтү тәкъдим ителә. 

Югары Стәрле авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын 

комплекслы үстерү программасы нигезендә исәп-хисап чорына Югары 

Стәрле авылында гомуми мәйданы 5000 кв.м булган яссы спорт 

корылмалары төзү тәкъдим ителә. 

 

Сҽҥдҽ предприятиелҽре 

Югары Стәрле авыл җирлеге халкының сәүдә предприятиеләрендә 

булган ихтыяҗын тулысынча канәгатьләндерә. Җирлек кибетләре Югары 

Стәрле авылында урнашканлыктан, Югары Стәрле авыл җирлегенең 

генераль планы нигезендә, беренче чиратта, Түбән Стәрле авылындагы 

РАЙПО кибете бинасында сәүдә оештыру тәкъдим ителә. 

 

Җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре 



 20 

Генераль планның беренче чиратта җәмәгать туклануы 

предприятиеләрен төзүгә ихтыяҗ 22 урын тәшкил итәчәк. 

Югары Стәрле авыл җирлегенең генераль планы нигезендә Югары 

Стәрле авылындагы "Дуслык" кибете бинасында урнашкан кафе бинасында 

22 урынга җәмәгать туклануы предприятиесен оештыру тәкъдим ителә. 

 

Кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ предприятиелҽре 

Генераль планның беренче чиратта, көнкүреш хезмәте күрсәтү 

предприятиеләрен төзүгә ихтыяҗ 2 эш урыны булачак. 

Генераль план нигезендә, беренче чиратта, социаль инфраструктура 

объектлары составында 2 эш урыны күләмендә көнкүреш хезмәте күрсәтүне 

оештыру тәкъдим ителә. 

 

Элемтҽ бҥлеклҽре 

Югары Стәрле авыл җирлегенең генераль планы нигезендә, беренче 

чиратта, авыл мәдәният йорты бинасында урнашкан Югары Стәрле элемтә 

бүлегенә капиталь ремонт ясау тәкъдим ителә. 

 

Полиция 

Югары Стәрле авыл җирлеге администрациясе тәкъдимнәрен исәпкә 

алып, Югары Стәрле авыл җирлеге генераль планы белән, беренче чиратта, 

Югары Стәрле авылындагы мәктәп бинасына полиция участок пунктын 

урнаштыру тәкъдим ителә.  

 

Җҽмҽгать җыештырулары 

Иҗтимагый җыештыруларга исәп-хисап чорына ихтыяҗ 1 прибор 

тәшкил итәчәк. 

Иҗтимагый җыештыру эшләре торак пунктларның түбәндәге 

урыннарында урнашырга тиеш: 

а) мәйданнарда, транспорт магистральләрендә, зур җәяүлеләр хәрәкәте 

булган урамнарда; 

б) вокзал янындагы мәйданнарда, барлык тимер юл станцияләрендә, 

диңгез һәм елга пристаньларында, автостанцияләрдә һәм аэровокзалларда; 

в) шәһәр читендәге һәм шәһәр эчендәге паркларда, зур бульварларда, 

хезмәт ияләренең күпләп ял итү урыннарында (парклар, урман массивлары һ. 

б.); 

г) сәүдә үзәкләре, колхоз базарлары территориясендә; 

д) стадионнарда, пляжларда, су спорт корылмалары урыннарында һәм 

мондый төрдәге башка объектларда; 

е) автострадларда, күргәзмәләрдә, ачык кинотеатрларда һ. б. 
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1.5 нче таблица  

Югары Стәрле авыл җирлегендә хезмәт күрсәтү өлкәсен үстерү буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/

б 

Торак 

пункт 
Объектның исеме Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽлдҽ

ге 

Кушы

мта 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР 

Мәгариф оешмалары 

1 

Югары 

Стәрле 

авылы 

"Чулпан" балалар 

бакчасы 

капиталь ремонт, 

мәктәпнең буш 

бүлмәләре хисабына 

егәрлек арту белән 

урын 10 21 + - 

Югары Стәрле 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

2 

Югары 

Стәрле 

авылы 

«Сарлы урта 

гомуми белем бирү 

мәктәбе»МБМУ 

филиалы-«Югары 

Стәрле авылы төп 

гомуми белем бирү 

мәктәбе"» 

капиталь ремонт үткәрү 

белән балалар 

бакчасының куәтен 

арттыру, шулай ук 

полиция участок 

пунктын урнаштыру 

максатыннан 

реконструкция 

урын 320 - + - 

Югары Стәрле 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

3 

Югары 

Стәрле 

авылы 

балалар иҗат 

түгәрәкләре 

төп мәктәп базасында 

оештыру 
урын 4 

45 + - 

Югары Стәрле 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

4 17 - + 

Югары Стәрле 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 
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№ 

т/

б 

Торак 

пункт 
Объектның исеме Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽлдҽ

ге 

Кушы

мта 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (ҖИРЛЕК) ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР 

Мәдәни-ял итү учреждениеләре 

1 

Түбән 

Стәрле 

авылы 

авыл клубы яңа төзелеш урын - 50 + - 

Югары Стәрле 

авыл 

җирлегенең 

социаль 

инфраструкту

расын 

комплекслы 

үстерү 

программасы, 

Югары Стәрле 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

2 

Югары 

Стәрле 

авылы 

авыл мәдәният 

йорты  
капиталь ремонт урын 200 - + - 

Югары Стәрле 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

3 

Югары 

Стәрле 

авылы 

китапханә авыл 

мәдәният йорты 

составында 

капиталь ремонт нөсхә 10,2 - + - 

Югары Стәрле 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

Яссылык корылмалары 

1 Югары авыл мәдәният сүтү кв.м. 500 - + - Югары Стәрле 
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№ 

т/

б 

Торак 

пункт 
Объектның исеме Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽлдҽ

ге 

Кушы

мта 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

Стәрле 

авылы 

йорты каршында 

хоккей корты 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

2 

Югары 

Стәрле 

авылы 

яссылык спорт 

корылмалары 
яңа төзелеш кв.м. - 5000 + - 

Югары Стәрле 

авыл 

җирлегенең 

социаль 

инфраструкту

расын 

комплекслы 

үстерү 

программасы 

Җәмәгать туклануы предприятиеләре 

1 

Югары 

Стәрле 

авылы 

җәмәгать туклануы 

предприятиесе  

гамәлдәге кафе 

базасында җәмәгать 

туклануы 

предприятиесен 

оештыру 

урын - 22 + - 

Югары Стәрле 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

Сәүдә предприятиеләре 

1 

Түбән 

Стәрле 

авылы 

РАЙПО кибете 

гамәлдәге кибет 

базасында сәүдә 

оештыру 

сәүдә 

мәйданы 

кв. м 

80 - + - 

Югары Стәрле 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

Көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятиеләре 

1 
Югары 

Стәрле 

көнкүреш хезмәте 

күрсәтү 

гамәлдәге социаль 

инфраструктура 
эш урыны - 2 + - 

Югары Стәрле 

авыл 
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№ 

т/

б 

Торак 

пункт 
Объектның исеме Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽлдҽ

ге 

Кушы

мта 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

авылы предприятиесе  объектлары базасында 

көнкүреш хезмәте 

күрсәтүне оештыру  

җирлегенең 

генераль 

планы 

Элемтә бүлекләре 

1 

Югары 

Стәрле 

авылы 

авыл мәдәният 

йорты 

составындагы 

элемтә бүлеге 

капиталь ремонт объект 1 - + - 

Югары Стәрле 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

Җәмәгать тәртибен саклау 

1 

Югары 

Стәрле 

авылы 

«Сарлы авылы урта 

гомуми белем бирү 

мәктәбе»-«Югары 

Стәрле авылы төп 

гомуми белем бирү 

мәктәбе " филиалы 

составындагы 

полиция участок 

пункты»   

яңа төзелеш объект - 1 - + 

Югары Стәрле 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

Җәмәгать җыештырулары 

1 

Югары 

Стәрле 

авылы 

җәмәгать 

җыештырулары  
яңа төзелеш әсбап - 1 + - 

Югары Стәрле 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 
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1.6.3. Коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларын (зиратларны) ҥстерҥ 

буенча чаралар) 

 

Гамәлдәге зиратларның буш территорияләре халыкның традицион 

каберлекләрне күмүгә булган ихтыяҗын тулысынча тәэмин итәчәк. 2040 елга 

авыл җирлегенең зиратлары белән тәэмин ителеше 700% дәрәҗәсендә 

сакланачак. 

Хәзерге вакытта Югары Стәрледән төньяк-көнчыгыштарак урнашкан 

зират территориясе 16:02:160102:21 кадастр номеры белән «авыл хуҗалыгы 

билгеләнешендәге җирләр»категориясе белән 16: 02: 160102: 21 кадастр 

номерлы җир участогы өлешендә урнашкан. Югары Стәрле авылы зираты 

территориясе 16:02:160101:67 кадастр номеры белән "сәнәгать объектларын 

урнаштыру өчен" рөхсәт ителгән файдалану төре белән урнашкан. 

16:02:160203:27 кадастр номерлы зират Түбән Стәрле авылының көньяк  

территориясендәге җир кишәрлегендә һәм 16:02:160203:65 кадастр номерлы  

"Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр категориясе" булган җир 

кишәрлегенең бер  өлешендә  урнашкан.  

Беренче чиратта, генераль план буенча түбәндәге чаралар тәкъдим 

ителә: 

 1. «Сәнәгать җирләре һәм башка махсус билгеләнештәге җирләр» 

категориясендәге 16:02:160102:21 кадастр номерлы җир участогының 

төньяк-көнчыгыш зираты өчен җир кишәрлеген төзү, рөхсәт ителгән 

файдалану төрен билгеләү. «Ритуаль эшчәнлек»; 

 кадастр номеры 16:02:160101:67 булган җир кишәрлеген Югары 

Стәрле авылы зираты өчен рөхсәт ителгән файдалану төре 12.1. «Ритуаль 

эшчәнлек»; 

 кадастр номеры 16:02:160203:27 булган җир кишәрлеген Түбән 

Стәрле авылы зираты өчен «сәнәгать җирләре һәм башка махсус 

билгеләнештәге җирләр» дип билгеләү, рөхсәт ителгән файдалану төрен 

билгеләү – 12.1. «Ритуаль эшчәнлек»; 16:02:160203:65 кадастр номерлы 0.33 

га "сәнәгать җирләре һәм башка махсус билгеләнештәге җирләр" 

категориясендәге җир участогының бер өлешен 12.1. рөхсәт ителгән куллану 

төрен билгеләү белән  әлеге зират өчен җир кишәрлеген төзү. «Ритуаль 

эшчәнлек". 
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1.7. Рекреацион территориялҽрне ҥстерҥ. Җирле халыкның ял итҥ 

урыннарын оештыру 

Азнакай муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы белән 

«Чатыр-Тау – Стәрле – Ык» экологик туристик маршрутын, Стәрле елгасы буенча 

экологик маршрутны оештыру ( табл. 1.8). 

Югары Стәрле авыл җирлеге территориясендә туристлык-рекреация 

максатларында файдалану өчен мөмкин булган рекреацион объектлар («Ык 

елгасы» региональ әһәмияттәге табигать һәйкәле, «Стәрле елгасы» региональ 

әһәмияттәге табигать һәйкәле, күлләр, инешләр челтәре, чишмәләр) нигезендә 

җирле халык өчен ял итү урыннары оештырылырга мөмкин. 

Югары Стәрле авыл җирлегенең генераль планы белән торак пунктларда 

гомуми кулланылыштагы яшелләндерү, күлләрне һәм чишмәләрне төзекләндерү 

күздә тотыла. 
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1.8 нче таблица  

Югары Стәрле авыл җирлегендә туристик-рекреацион инфраструктураны үстерү буенча чаралар 

№ 

т/б 
Торак пункт 

Объектның 

исеме 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽлд

ҽге 

Ҿстҽмҽ 

мҽгълҥмат 

Беренч

е чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар)  

РЕГИОНАЛЬ ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР 

1 

Югары 

Стәрле авыл 

җирлеге 

"Чатыр-Тау 

– Стәрле-

Ык" 

экологик 

туристик 

маршруты 

маршрутны 

оештыру 
объект - 1 + + СТП РТ 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР 

1 

Югары 

Стәрле авыл 

җирлеге 

Стәрле 

елгасы 

буенча 

экологик 

маршрут 

маршрутны 

оештыру 
объект - 1 + + Азнакай МР СТП 

ҖИРЛЕ (ҖИРЛЕК) ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР 

1 

Югары 

Стәрле авыл 

җирлеге, 

Югары 

Стәрле, Түбән 

Стәрле авылы 

гомуми 

кулланылыш

тагы 

яшелләндер

ү 

яшел үсентеләр 

системасын 

оештыру 

- - - + + 

Югары Стәрле авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

2 

Югары 

Стәрле авыл 

җирлеге 

күлләр, 

чишмәләр 
төзекләндерү - - - + + 

Югары Стәрле авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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1.8. Транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ буенча чаралар  

 

Югары Стәрле авыл җирлегенең транспорт инфраструктурасын үстерү 

буенча чаралар 1.9 таблицада күрсәтелгән. 
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1.9 нче таблица  

Транспорт-коммуникация инфраструктурасын үстерү буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/

б 

Урнашкан 

урыны 

Объектның 

исеме 

Чаралар 

исеме 

Чараның 

тҿре-ҿченче 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлег

е 

Егҽрлек Сату вакыты 

Чара чыганагы Гамҽлдҽг

е 

Яңа 

(ҿстҽмҽ) 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

РЕГИОНАЛЬ ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР 

1 

Югары 

Стәрле авыл 

җирлеге 

Түбән 

Стәрле 

авылына 

керү юлы 

капиталь 

ремонт 

асфальт-

бетон өслеге 

урнаштыру 

чакрым 0,7 - + + СТП РТ 
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1.9. Торак пунктлар чиклҽрен билгелҽҥ буенча чаралар 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Югары Стәрле авыл 

җирлеге Советының 2016 елның 15 ноябрендәге 42-46 номерлы карары белән 

расланган,  Югары Стәрле һәм Түбән Стәрле авыллары торак пунктлары өчен 

гамәлдәге чикләр буларак Югары Стәрле авыл җирлегенең элек эшләнгән 

генераль планы нигезендә чикләр кабул ителде. 

Югары Стәрле авыл җирлеге генераль планы нигезендә 16,8 га мәйданлы 

җирләрне Югары Стәрле авылы чикләреннән төшереп калдыру һәм аларны авыл 

хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләргә күчерү тәкъдим ителә (табл. 1.10). 
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Таблица 1.10 

Югары Стәрле авыл җирлеге торак пунктларының чикләрен билгеләү буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 

Торак 

пункт 

Объектның 

исеме 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлеге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара 

чыганагы Гамҽлдҽ

ге 
Кушымта 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (ҖИРЛЕК) ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР 

1 

Югары 

Стәрле 

авылы 

торак пункт 

территориясе 

җир кишәрлекләрен «торак 

пункт җирләре» 

категориясеннән «авыл 

хуҗалыгы билгеләнешендәге 

җирләр " категориясенә 

күчерү һәм чикләүдән 

искәрмә» 

га 0,24 - + - 

Югары Стәрле 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

2 

Югары 

Стәрле 

авылы 

торак пункт 

территориясе 

авыл хуҗалыгы 

билгеләнешендәге җирләрнең 

«категориясен җир 

кишәрлеге өчен билгеләү һәм 

чиктән чыгарма» 

га 9,09 - + - 

Югары Стәрле 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

3 

Югары 

Стәрле 

авылы 

торак пункт 

территориясе 
чиктән чыгару  га 7,47 - + - 

Югары Стәрле 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 
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1.10. Экологик хҽлне оптимальлҽштерҥ чаралары 
 

1.11 нче таблица  

Тормышка ашыруга тәкъдим ителә торган чаралар исемлеге  

Югары Стәрле авыл җирлегендә 

Объектларның исеме Чараның төре 

Төзелеш чираты 

Искәрмә 

Чират 
исәп-хисап 

вакыты 

Биотермик чокырның санитар-яклау 

зонасын (бетерү) киметү буенча чаралар 

үткәрү 

инженер-техник чара + 

  

Себер ярасы үләт базының санитар-яклау 

зонасын киметү буенча чаралар 

комплексын үткәрү 

инженер-техник чара + 

  

Чүплекләрне бетерү, киләчәктә 

территорияне рекультивацияләү белән 
инженер-техник чара + 

  

 объектларның чикләренә кадәр СЗЗны 

кыскарту максаты белән, "Стәрле" МТП 

ООО оптимизацияләү 
оештыру чарасы + 

  

"Стәрле" ҖЧҖ мөгезле эре терлек 

фермасын торак төзелеше чикләрен 

кыскарту максаты белән оптимальләштерү 
оештыру чарасы + 

  

Стәрлә елгасының яр буе саклау 

полосасында урнашуга бәйле рәвештә, 

алга таба территорияне рекультивацияләү 

һәм яшелләндерү белән бәйле җәйге 

лагерьның бер өлешен ябу 

инженер-техник чара + 

  

Вер авылы зиратының санитар-яклау 

зонасында урнашкан торак төзелешен 

үзгәртеп кору.Стәрле  

оештыру чарасы  

 
физик яктан 

тузган 

Гамәлдә булмаган объектлар (фермалар) 

территориясендә агросәнәгать комплексын 

үстерү өчен резерв мәйданчыкларны 

оештыру.Стәрле һәм Түбән. Стәрле, ат 

абзары (Түбән.50 м күләмендә санитар-

саклау зонасы үтәлеше белән бәйле 

рәвештә); 

оештыру чарасы + 

 

 

"Азнакай тау чыгару компаниясе" ҖЧҖ 

карьерасының 100 м күләмендә санитар-

яклау зонасын оештыру   

оештыру чарасы + 

 

 

«Шешмаойл» ИК ҖЧҖ нең 300 м 

күләмендә перспективалы нефть 

скважиналарының санитар-яклау 

зоналарын оештыру  

оештыру чарасы + 

 

 

Яр буе полосалары чикләрендә халыкның 

су объектларына керүен тәэмин итүне 

оештыру 

оештыру чарасы + 
 

 

Яшелләндерү системасын оештыру яңа 

 төзелеш 
+ 

 
 

 

 



34 

 

1.11. Инженерлык инфраструктурасын ҥстерҥ чаралары 
 

Су белән тәэмин итү буенча чаралар исемлеге 

Таблица 1.11.1 

№ 

т/б 

Урнашкан 

урыны 

Объектның 

исеме 

Чаралар 

исеме 
Чараның тҿре 

Бердҽм 

ҥлчҽҥ 
Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 

Чират  

Исҽп-

хисап 

вакыты  

1 
Югары Стәрле 

авылы 

Артезиан 

скважинасы  
төзелеш Шт 1 +  

Югары Стәрле 

авыл җирлегенең 

генераль планы 

2 
Түбән Стәрле 

авылы 

Артезиан 

скважинасы 
 төзелеш шт 1 +  

Югары Стәрле 

авыл җирлегенең 

генераль планы 

3 
Югары Стәрле 

авылы 
Су башнясы  төзелеш Шт 1 +  

Югары Стәрле 

авыл җирлегенең 

генераль планы 

4 
Түбән Стәрле 

авылы 
Су башнясы  төзелеш шт 1 +  

Югары Стәрле 

авыл җирлегенең 

генераль планы 

5 
Югары Стәрле 

авылы 

Су белән 

тәэмин итү 

челтәрләре 

 төзелеш чакрым 8,0 + + 

Югары Стәрле 

авыл җирлегенең 

генераль планы 

6 
Түбән Стәрле 

авылы 

Су белән 

тәэмин итү 

челтәрләре 

 төзелеш чакрым 2,0 + + 

Югары Стәрле 

авыл җирлегенең 

генераль планы 

7 
Су белән тәэмин 

итү системасы 

Су куллануны 

исәпкә алу 

узеллары 

- оештыру шт - +  

Югары Стәрле 

авыл җирлегенең 

генераль планы 

 

Канализация буенча чаралар исемлеге  

Таблица 1.11.2 
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№ 

т/б 

Урнашкан 

урыны 

Объектның 

исеме 
Чаралар исеме Чараның тҿре 

Бердҽм 

ҥлчҽҥ 
Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 
Чара чыганагы 

Чират  
Исҽп-хисап 

вакыты  

1 
Авыл җирлеге 

территориясе 

Автоном 

канализация 

системасы 

 төзелеш   + + 

Югары Стәрле авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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Территорияләрне санитар чистарту буенча чаралар исемлеге 

Таблица 1.11.3 

№ 

т/б 

Урнашкан 

урыны 

Объектның 

исеме 
Чаралар исеме 

Чараның 

тҿре 
Бердҽм ҥлчҽҥ Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 
Чара 

чыганагы 
Чират  

Исҽп-

хисап 

вакыты  

1 
Авыл җирлеге 

территориясе 
- 

территорияне 

планлы-даими 

санитар 

чистарту 

оештыру данә 1 + + 

Югары 

Стәрле авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

2 
Авыл җирлеге 

территориясе 
Контейнерлар оештыру  

Контейнерлар

, шт 
12 +  

Югары 

Стәрле авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

3 
Авыл җирлеге 

территориясе 
Контейнерлар оештыру  

Контейнерлар

, шт 
12  + 

Югары 

Стәрле авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

4 
Авыл җирлеге 

территориясе 
чүплекләр 

каты көнкүреш 

калдыклары 

чүплекләрен ябу 

һәм 

рекультивациялә

ү 

инженер-

техник 
  +  

Югары 

Стәрле авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 
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Җылылык белән тәэмин итү буенча чаралар исемлеге 

Таблица 1.11.4 

№ 

т/б 

Урнашкан 

урыны 

Объектның 

исеме 
Чаралар исеме 

Чараның 

тҿре 

Бердҽ

м 

ҥлчҽҥ 

Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Беренче 

чират  

Исҽп-

хисап 

вакыты  

1 
Түбән Стәрле 

авылы 

Блок-модульле 

котельный 

(БМК) 

Авыл клубы 

өчен 50 урынга 

исәпләнгән 

БМК төзелеше 

төзелеш данә 1 +  

Югары Стәрле авыл 

җирлегенең социаль 

инфраструктурасын 

комплекслы үстерү 

программасы, Югары 

Стәрле авыл 

җирлегенең генераль 

планы 

2 
Югары Стәрле 

авылы 

Блок-модульле 

котельный 

(БМК) 

200 урынга 

исәпләнгән 

авыл мәдәният 

йорты өчен 

БМК төзү 

төзелеш данә 1 +  

Югары Стәрле авыл 

җирлегенең генераль 

планы 
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Газ белән тәэмин итү буенча чаралар исемлеге 

Таблица 1.11.5 

№ 

т/б 

Урнашкан 

урыны 

Объектның 

исеме 
Чаралар исеме 

Чараның 

тҿре 

Бердҽ

м 

ҥлчҽҥ 

Егҽрле

к 

Тормышка ашыру 

вакыты 
Чара чыганагы 

Беренче 

чират  

Исҽп-хисап 

вакыты  

1 
Югары Стәрле 

авылы 
ГРП/ ГРПШ 

Газ регулятор 

пункты төзелеше  
төзелеш данә - + + 

Югары Стәрле авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

2 
Югары Стәрле 

авылы 

Газ белән 

тәэмин итү 

челтәрләре 

Газ белән тәэмин 

итү челтәрләрен 

төзү  

төзелеш км - + + 

Югары Стәрле авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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Электр белән тәэмин итү буенча чаралар исемлеге 

Таблица 1.11.6 

№ 

т/б 

Урнашкан 

урыны 
Объектның исеме Чаралар исеме 

Чараның 

тҿре 

Бердҽм 

ҥлчҽҥ 
Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 
Чара 

чыганагы 
Чират  

Исҽп-

хисап 

вакыты  

1 
Югары Стәрле 

т. п. 

Трансформатор 

подстанциясе (ТП) 

10(6)/0,4 кВ 

көчәнешле 

комплект 

трансформатор 

подстанциясен 

төзү 

төзелеш куыш 100 + + 

Югары Стәрле 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 

2 
Югары Стәрле 

т. п. 

Электр тапшыру 

линияләре  

10(6) кв. 0,4 кВ 

электр тапшыру 

линияләрен төзү 

төзелеш км - + + 

Югары Стәрле 

авыл 

җирлегенең 

генераль 

планы 
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Челтәрләр буенча чаралар исемлеге 

Таблица 1.11.7 

№ 

т/б 
Урнашкан урыны 

Объектның 

исеме 

Чаралар 

исеме 

Чараның 

тҿре 
Бердҽм ҥлчҽҥ Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 

Чират  

Исҽп-

хисап 

вакыты  

1 

Югары Стәрле 

авыл җирлеге 

территориясе 

Телефон  оештыру 

Проектлаштырыла торган 

торак төзелешенә 

телефоннар саны  

10 +  

Югары Стәрле 

авыл җирлегенең 

генераль планы 

2 

Югары Стәрле 

авыл җирлеге 

территориясе 

Телефон  оештыру 

Проектлаштырыла торган 

торак төзелешенә 

телефоннар саны  

15  + 

Югары Стәрле 

авыл җирлегенең 

генераль планы 
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1.12. Территорияне инженер ҽзерлҽҥ чаралары 

1. СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 нигезендә куркыныч табигать 

процессларына мониторинг Территорияләрне, биналарны һәм корылмаларны 

куркыныч геологик процесслардан инженерлык ягыннан яклау. Төп 

нигезләмәләр: СНиПның актуальләштерелгән редакциясе 22-02-2003 (утв. РФ 

региональ үсеш министрлыгының 2012 елның 30 июнендәге боерыгы белән № 

274), СП 104.13330.2016" территорияне су басудан һәм су басудан инженерлык 

ягыннан яклау " СНиПның актуальләштерелгән редакциясе 2.06.15-85 (утв. РФ 

төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының 2016 елның 16 

декабрендәге боерыгы белән № 964/пр), " территорияләрне эрозия 

процессларыннан инженерлык ягыннан яклау. Проектлау кагыйдәләре" (утв. 

Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының 

2018 елның 10 декабрендәге боерыгы белән № 797/пр). 

2. Куркыныч табигать процессларының төгәл характеристикаларын 

билгеләү өчен, проект эшләренә кадәр инженерлык эзләнүләрен үткәрү. 

Эзләнүләр нәтиҗәсендә, табигый һәм техноген факторларны исәпкә алып, 

инженерлык-геология, Гидрология, геокриологик һәм экологик шартларның исәп-

хисап чорына үзгәреш фаразлары, шулай ук геологик куркынычсызлык чикләре 

буенча территорияне территориаль бәяләү (районлаштыру) һәм инженерлык 

яклауның принципиаль юнәлешләрен сайлау буенча рекомендацияләр булырга 

тиеш. 
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1.13. Гражданнар оборонасы чаралары, гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ чаралары исемлеге 

Таблица 1.13.1 

№ 

т/б 

Урнашкан 

урыны 
Объектның исеме Чаралар исеме 

Чараның 

тҿре 

Бердҽм 

ҥлчҽҥ 
Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 
Чара чыганагы 

Чират  
Исҽп-хисап 

вакыты  

1 
Торак пункт 

территориясе 

Сөйләм сиренная 

урнаштыру, (РСУ) 

Хәбәр итү 

системасын 

оештыру 

Оештыру, яңа 

төзелеш 
данә 2 +  

Авыл җирлегенең 

генераль планы 

1 
Торак пункт 

территориясе 

Локаль хәбәр итү 

системасы (ЛСО) 

Хәбәр итү 

системасын 

оештыру 

Оештыру, яңа 

төзелеш 
данә 1 +  

Авыл җирлегенең 

генераль планы 

2 
Торак пункт 

территориясе 
Янгын пирсы  

Оештыру, яңа 

төзелеш 
шт 1 +  

Авыл җирлегенең 

генераль планы 

 
 


