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Рҽис                                                                                  М. З. Шҽйдуллин 

http://pravo.tatarstan.ru/


 

Татарстан Республикасының дҽҥлҽт унитар предприятиесе 

Баш территориаль проект-тикшеренҥ, 

фҽнни-җитештерҥ фирмасы 

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

МҼЛБАГЫШ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ  

ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ 

 

 

 

 

 

Территориаль планлаштыру турында нигезлҽмҽ 
Аңлатма язуы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Казан 2019 



 

7219/17 -ГМ-О

-ГМ-О-ВС, КС, ТС, ГС, ЭС, СС7219/17

И
Н

В
.№

 П
О

Д
Л

.
П

О
Д

П
И

С
Ь

 И
 Д

А
Т

А
В

ЗА
М

. 
И

Н
В

. №

Полный комплект
      чертежей

Том проекта и основной
   комплект чертежей

Приме-

 чание

НаименованиеНаименование

Обозн.

основн.
комплект.

Архивн.
 номер
  тома

Обоз-

наче-
ние

7219/17

Том проекта и основной
   комплект чертежей

Приме-

 чание

Наименование

Обозн.

основн.
комплект.

Архивн.
 номер
  тома

Том 1

7219/17-ПЗПоложение о территориальном 

Том 3

Архитектурно-планировочная

организация территории

7219/17-ПЗ-О

I. Утверждаемая часть

Том 2

Графические материалы

СТАДИЯДатаПодпись ЛИСТОВ

ГП

ЛИСТ№ДокЛистКол.учИзм.

2

Состав проекта

7219/17-СП

                           ГУП
 “ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ”

И.о. ГАПа Никитина Е.В.

2019

Генеральный план
Мальбагушского сельского поселения

Азнакаевского муниципального района РТ

планировании 

7219/17-ГМГрафические материалы 

II. Материалы по обоснованию

Инженерная инфраструктура

Пояснительная записка 

7219/17-ГМ-ООС

Охрана окружающей среды

7219/17-ПЗ-ООСПояснительная записка 

Графические материалы 

Генеральный план 
Мальбагушского 

сельского поселения 
Азнакаевского 

муниципального 
района РТ



 

СТАДИЯДатаПодпись ЛИСТОВ

ГП

ЛИСТ№ДокЛистКол.учИзм.

1

Содержание тома

7219/17-СТ

                           ГУП
 “ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ”

И.о. ГАПа Никитина Е.В.

2019

Наименование№
п/п

Положение о территориальном

II Графические материалы:

Обозначение

ПримечаниеАрхивный
номер

чертежа

Содержание тома 1: 7219 17/ -СТ

Утверждаемая часть

Основной комплект чертежей

I

И
Н

В
.№

 П
О

Д
Л

.
П

О
Д

П
И

С
Ь

 И
 Д

А
Т

А
В

ЗА
М

. 
И

Н
В

. №

Карта планируемого размещения 

объектов местного значения 

                                           М 1:10 000

1.

7219 17/ -ГМ

планировании

(текстовые материалы)

Состав проекта 7219 17/ -СП

Карта границ населенных пунктов, 

входящих в состав поселения 

                                           М 1:10 000

2.

7219 17/ -ГМ

Карта функциональных зон 

поселения 

                                           М 1:10 000

3.

7219 17/ -ГМ

Генеральный план
Мальбагушского сельского поселения

Азнакаевского муниципального района РТ



 

Эчтҽлек 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................... 6 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАЛЬБАГУШСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ..................................................................................... 8 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ МАЛЬБАГУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ..................................................................................... 9 

2.1. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ .......................................................................................... 9 
2.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА .......................................... 11 
2.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ....................................... 11 
2.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ............................................................... 11 
2.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ................................................ 16 
2.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ................................... 18 

2.6.1 Развитие системы объектов социального и культурно-бытового обслуживания ..... 18 
2.6.2 Развитие системы объектов коммунального обслуживания (кладбищ) ...................... 22 

2.7. РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ ОТДЫХА МЕСТНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ  ................................................................................................................................................... 24 
2.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МАЛЬБАГУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ........................................................................................................ 26 
2.9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МАЛЬБАГУШСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ........................................................................................................................................ 29 
2.10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ............................................. 42 
2.11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ............................................. 44 
2.12. МЕРОПРИЯТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИИ......................................................... 51 

 



6 

 

КЕРЕШ 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Мҽлбагыш 

авыл җирлегенең генераль планы «Татинвестгражданпроект» ДУП 

тарафыннан проектлауга бирелгҽн задание нигезендҽ эшлҽнгҽн. 

Генераль план проектын эшлҽүгҽ заказ бирүче-«ТР Баш инвестицион-

тҿзелеш идарҽсе»ДКУ. 

Азнакай муниципаль районы Мҽлбагыш авыл җирлегенең генераль 

планы-территориаль планлаштыру документы, ул шҽһҽр тҿзелеше 

стратегиясен, яшҽеш мохитен формалаштыру шартларын, җирлек 

территориялҽренең үсеш юнҽлешлҽрен һҽм чиклҽрен, җирлек составындагы 

торак пунктларның чиклҽрен билгелҽү һҽм үзгҽртү, территориялҽрне 

функциональ зоналаштыру, инженерлык, транспорт һҽм социаль 

инфраструктураны үстерү, 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 Мҽлбагыш авыл җирлегенең генераль планы проекты үз эченҽ ала: 

1 ҿлеш (расланган) текст һҽм график материаллар составында: 

Текст материаллары-территориаль планлаштыру турында 

Нигезлҽмҽ, аңа территориаль планлаштыру максатлары һҽм бурычлары, 

территориаль планлаштыру буенча чаралар исемлеге һҽм генераль планны 

гамҽлгҽ ашыру этаплары буенча аларны үтҽү эзлеклелеге керҽ. 

График материалларда территориаль планлаштыру картасы бар. 

2 ҿлеш территориаль планлаштыру тҽкъдимнҽрен нигезлҽү һҽм 

аңлату максатларында, авыл җирлегенең генераль планын раслау процессын 

килештерү һҽм тҽэмин итү ҿчен, текст һҽм график материаллардан торган 

проектны нигезлҽү буенча материаллар. 

Текст материаллары җирлек территориясе торышын, аның 

комплекслы үсеше проблемаларын һҽм юнҽлешлҽрен анализлауны, 

территориаль һҽм пространство-планлаштыру үсешен нигезлҽүне, 

территориаль планлаштыру буенча чаралар исемлеген, аларны тормышка 

ашыру этапларын, табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

килеп чыгу куркынычы булган тҿп факторлар исемлеген үз эченҽ ала. 

График материалларда генераль план нигезлҽмҽлҽрен нигезлҽү 

схемалары бар.  

Азнакай муниципаль районы Мҽлбагыш авыл җирлегенең генераль 

планын эшлҽгҽндҽ түбҽндҽге материаллар файдаланылды: 

– Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 21 

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

Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру схемасы; 

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

карары белҽн расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының территориаль планлаштыру схемасы; 

– Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Мҽлбагыш 

авыл җирлеге Башкарма комитетының 15.11.2016 ел, № 43 карары белҽн 

расланган Мҽлбагыш авыл җирлегенең генераль планы; 

– Азнакай муниципаль районы һҽм аның составына керүче 

Мҽлбагыш авыл җирлеге администрациясе тарафыннан бирелгҽн рҽсми 

мҽгълүматлар. 
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1. АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ МҼЛБАГЫШ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ ТУРЫНДА ГОМУМИ МҼГЪЛҤМАТ 

Мҽлбагыш авыл җирлеге чиге «Азнакай муниципаль районы 

«муниципаль берҽмлегенең һҽм аның составындагы муниципаль 

берҽмлеклҽрнең территориялҽре чиклҽрен билгелҽү һҽм аларның статусы 

турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 48-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы нигезендҽ кабул ителде (үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр 

белҽн). 

Хҽзерге вакытта Мҽлбагыш авыл җирлеге территориясендҽ дүрт торак 

пункт урнашкан: Мҽлбагыш (административ үзҽк), Түбҽн Яки авылы, 

Каменка һҽм Танаевка поселогы, Елга Баш авылы. 

Мҽлбагыш авыл җирлеге Татарстан Республикасының кҿньяк-

кҿнчыгыш ҿлешендҽ, Азнакай муниципаль районының кҿнбатышында 

урнашкан һҽм «Актүбҽ шҽһҽр тибындагы поселогы» муниципаль берҽмлеге, 

Ҽгерҗе, Ҽлки, Кҽкре Елга, Микулино авыл җирлеклҽре һҽм Ҽлмҽт 

муниципаль районы белҽн чиктҽш. 

Авыл җирлегенең гомуми мҽйданы 10032 га тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн 

торак пунктларның мҽйданы 254,7912 га, шулардан: Мҽлбагыш авылы-

131,6945 га, Түбҽн Яки авылы-84,9307 га, Танаевка бистҽсе-13,7131 га, 

Каменка авылы-24,209 га, Елга Баш авылы – 0,2439 га. 

Мҽлбагыш авыл җирлегендҽ түбҽндҽге иҗтимагый объектлар бар: 

балалар бакчасы, тҿп гомуми белем бирү мҽктҽбе, фельдшер-акушерлык 

пунктлары, авыл мҽдҽният йорты, авыл китапханҽсе, почта элемтҽсе бүлеге, 

мҽчет, участок полиция пункты һҽм сҽүдҽ объектлары. 

Авыл җирлеге икътисадының алдынгы тармаклары булып авыл 

хуҗалыгы һҽм нефть чыгару тора. Җирлек территориясендҽ ашлык һҽм 

бҿртекле культуралар үстерү, шулай ук терлекчелек продукциясе җитештерү 

буенча махсуслашкан «Союз Агро» ҖЧҖ эшли. 

Мҽлбагыш авыл җирлегенең Татарстан Республикасының башка 

җирлеклҽре һҽм районнары белҽн транспорт элемтҽсе хҽзерге вакытта тҿбҽк 

яки муниципальара ҽһҽмияткҽ ия булган юллар аша гамҽлгҽ ашырыла. 

Җирлек территориясе буенча тҿбҽк яки муниципальара ҽһҽмияттҽге «Түбҽн 

Мактама – Актүбҽ», «Ҽлмҽт – Азнакай», «Рус Акташы – Азнакай – район 

чиге», «Түбҽн Мактама – Актүбҽ» – Мҽлбагыш, «Түбҽн Мактама – Актүбҽ» – 

түбҽн яки автомобиль юллары уза. 
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2. АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ МҼЛБАГЫШ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ, 

РЕГИОНАЛЬ ҺҼМ ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

ИСЕМЛЕГЕ 

Мҽлбагыш авыл җирлегенең үсеш юнҽлешлҽрен билгелҽгҽндҽ 

Татарстан Республикасының, Азнакай муниципаль районының, Мҽлбагыш 

авыл җирлегенең социаль-икътисади үсеш стратегиялҽре, региональ һҽм 

федераль тармак программалары исҽпкҽ алынды. 

2015 елның 17 июнендҽге 40-ТРЗ 

 номерлы Татарстан Республикасы законы белҽн «2030 елга кадҽр Татарстан 

Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясе»расланды.  

Расланган стратегия кысаларында Ҽлмҽт агломерациясе составына 

керүче Азнакай муниципаль районы түбҽндҽге программаларны һҽм 

проектларны тормышка ашыру территориясе булып тора: » Татарстанның 

кҿнчыгыш капкалары«,» Ҽлмҽт агломерациясенең автобус элемтҽсе 

нигезендҽ бердҽм транспорт системасын булдыру«,»калдыклар белҽн эш итү 

системасы". 

2.1. Халык санының фаразлары 

Демографик сҽясҽтне, шул исҽптҽн халык саны фаразын, республика 

муниципаль районнарына һҽм республика ҽһҽмиятендҽге шҽһҽрлҽргҽ карата 

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы билгели. 

Районда халык саны үзгҽрү тенденциясе 2030 елга кадҽр Татарстан 

Республикасының Социаль-икътисадый үсеше стратегиясендҽ һҽм 2016-2021 

елларга һҽм 2030 елга кадҽрге план чорына Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының социаль-икътисадый үсеше стратегиясендҽ чагылыш 

тапкан. 

Мҽлбагыш авыл җирлегендҽ халык санының гомуми фаразы, ҽлеге 

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

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

килгҽн һҽм киткҽн кешелҽр саны турында мҽгълүматлар нигезендҽ 

башкарылды. 

Фараз нигезендҽ, Мҽлбагыш авыл җирлегендҽ генераль планны 

тормышка ашыруның беренче чиратында 706 кеше, Генераль планны 

тормышка ашыруның исҽп – хисап чорына (2040 ел) - 723 кеше тҽшкил 

итҽчҽк. 

Халыкның гомуми саны, шулай ук балалар яшендҽге халык саны 

фаразлары 2.1.1 таблицасында күрсҽтелгҽн. 

 



10 

 

Таблица 2.1.1 

Мҽлбагыш авыл җирлегенең даими халык саны фаразлары, кеше 

Территориянең 

исеме 

Халык саны (кеше) 

2017 2025 2040 

Барлыг

ы 

шул исҽптҽн: 

Барлыг

ы 

шул исҽптҽн: 

Барлыг

ы 

шул исҽптҽн: 

1 

яшьк

ҽ 

кадҽр 

1-6 

яшь 

7-15 

яшь 

16-17 

яшь 

1 

яшьк

ҽ 

кадҽр 

1-6 

яшь 

7-15 

яшь 

16-

17 

яшь 

1 

яшьк

ҽ 

кадҽр 

1-6 

яшь 

7-15 

яшь 

16-

17 

яшь 

Мҽлбагыш авыл 

җирлеге 
779 14 40 77 16 706 7 39 84 15 723 9 55 82 18 

Мҽлбагыш авылы 511 8 30 59 10 452 3 17 65 12 454 6 36 53 12 

Елга Баш авылы 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Каменка авылы 12 0 0 1 1 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 

Түбҽн Якый авылы 254 6 10 17 5 240 4 22 19 3 255 3 19 29 6 

Танаевка п. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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2.2. Сҽнҽгать җитештерҥен ҥстерҥ буенча чаралар 

«В.Д.Шашин исемендҽге ТАТНЕФТЬ» ГАҖнең инвестицион 

тҽкъдимнҽре нигезендҽ Татарстан Республикасының территориаль 

планлаштыру схемасы белҽн Мҽлбагыш авыл җирлеге территориясендҽ 

Генераль планны эшлҽү буенча исҽп-хисап чорына кадҽр нефть чыгаруга 

хезмҽт күрсҽтү объектларын урнаштыру күздҽ тотыла. 

Мҽлбагыш авыл җирлегенең генераль планы белҽн 1,29 га мҽйданлы 

гамҽлдҽге пилораманы рекультивациялҽү тҽкъдим ителҽ. 

Мҽлбагыш авыл җирлегенең агросҽнҽгать комплексын үстерү чаралары 

2.2.1 таблицасында тҽкъдим ителде 

 

2.3. Агросҽнҽгать комплексын ҥстерҥ чаралары 

Азнакай муниципаль районының территориаль планлаштыру 

схемасында түбҽндҽге чаралар каралган: 

– Мҽлбагыш авылы янында гамҽлдҽ булмаган терлекчелек фермасы 

территориясен рекультивациялҽү; 

– Мҽлбагыш авылыннан кҿньяк-кҿнчыгыштарак терлеклҽр ҿчен 

гамҽлдҽге куышлык территориясен рекультивациялҽү; 

– Танаевка поселогыннан тҿньяк-кҿнчыгыштарак терлеклҽр ҿчен 

гамҽлдҽ булмаган загонны рекультивациялҽү; 

– Мҽлбагыш авылыннан кҿньяктарак терлеклҽр ҿчен гамҽлдҽ 

булмаган загонны рекультивациялҽү; 

– Мҽлбагыш авылыннан кҿнбатыштарак терлеклҽр ҿчен гамҽлдҽ 

булмаган загонны рекультивациялҽү; 

– Мҽлбагыш авылыннан кҿньяк-кҿнбатыштарак терлеклҽр ҿчен 

гамҽлдҽге куышны рекультивациялҽү; 

– Мҽлбагыш авылыннан кҿнчыгыштарак маллар ҿчен гамҽлдҽ 

булмаган загонны рекультивациялҽү; 

– Танаевка поселогы янында гамҽлдҽге умарталык территориясен 

рекультивациялҽү; 

Мҽлбагыш авыл җирлегенең агросҽнҽгать комплексын үстерү буенча 

чаралар 2.3.1 таблицасында күрсҽтелгҽн. 

 

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 үстерү буенча чаралар керҽ, шулай ук урман фонды 

һҽм урман хуҗалыгы мҽнфҽгатьлҽренҽ кагылышлы башка ҿлкҽлҽрдҽге 

эшчҽнлекнең кайбер чараларын үз эченҽ ала. Татарстан Республикасының 

барлык урманнары Россия Федерациясе милке булып торганга күрҽ, барлык 

чаралар да федераль ҽһҽмияткҽ ия һҽм федераль дҽрҽҗҽдҽ контрольдҽ 

тотылырга тиеш. 

Мҽлбагыш авыл җирлегенең генераль планы, Азнакай муниципаль 

районының территориаль планлаштыру схемасы һҽм башка программалар 
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һҽм документлар белҽн исҽп-хисап чорына кадҽр урман һҽм урман сҽнҽгате 

комплексын үстерү буенча башка чаралар күздҽ тотылмый. 
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Таблица 2.2.1 

Мҽлбагыш авыл җирлегендҽ сҽнҽгать җитештерүен үстерү буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 
Торак пункт Объектның исеме Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмле

ге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽлдҽ

ге 

Ҿстҽмҽ 

җеп 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты  

(2026-

2040 

еллар) 

РЕГИОНАЛЬ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 
Мҽлбагыш 

авыл җирлеге 

"В.Д. Шашин 

исеменедҽге 

ТАТНЕФТЬ" ГАҖ  

һҽм башка нефть 

чыгару оешмалары 

Яңа тҿзелеш, 

реконструкция, 

киңҽйтү, техник 

яктан яңадан 

коралландыру, 

модернизациялҽү 

  

ятмалар

ны 

эшкҽртү

нең 

расланга

н 

техноло

гик 

схемала

ры һҽм 

лицензи

я 

шартлар

ы 

нигезенд

ҽ 

+ + 

Татарстан 

Республикасы 

Инвестиция-

венчур фонды, 

«В.Д.Шашаин 

исемнедҽге 

ТАТНЕФТЬ» 

ГАҖнең 

инвестиция 

тҽкъдимнҽре  

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 
Мҽлбагыш 

авылы янында 
Гамҽлдҽге пилорама 

Территорияне 

рекультивациялҽү 
га 1,29  +  

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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2.3.1 Таблица 

Мҽлбагыш авыл җирлегендҽ агросҽнҽгать комплексын үстерү буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 
Торак пункт Объектның исеме Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмле

ге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽлдҽ

ге 

Ҿстҽмҽ 

җеп 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты  

(2026-

2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 
Мҽлбагыш 

авылы 

Гамҽлдҽ булмаган 

терлекчелек фермасы 

Территорияне 

рекультивациялҽү 
га 11,78 - + - Азнакай МР СТП 

2 

 

Мҽлбагышнан 

авылы кҿньяк-

кҿнчыгышта 

Мал-туар ҿчен 

гамҽлдҽ булмаган 

территория 

Территорияне 

рекультивациялҽү 
га 0,39 - + - Азнакай МР СТП 

3 

 Танаевка 

поселогыннан 

тҿньяк-

кҿнчыгышта 

Мал-туар ҿчен 

гамҽлдҽ булмаган 

территория 

Территорияне 

рекультивациялҽү 
га 0,67 - + - Азнакай МР СТП 

4 

Мҽлбагыш 

авылыннан 

кҿньякта 

Мал-туар ҿчен 

гамҽлдҽ булмаган 

территория 

Территорияне 

рекультивациялҽү 
га 1,54  +  Азнакай МР СТП 

5 

 Мҽлбагыш 

авылыннан 

кҿнбатышта 

Мал-туар ҿчен 

гамҽлдҽ булмаган 

территория 

Территорияне 

рекультивациялҽү 
га 0,32  +  Азнакай МР СТП 

6 

Мҽлбагыш 

авылыннан 

кҿньяк-

кҿнбатыштара

к 

Мал-туар ҿчен 

гамҽлдҽ булмаган 

территория 

Территорияне 

рекультивациялҽү 
га 1,34  +  Азнакай МР СТП 
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№ 

т/б 
Торак пункт Объектның исеме Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмле

ге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽлдҽ

ге 

Ҿстҽмҽ 

җеп 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты  

(2026-

2040 

еллар) 

7 

 Мҽлбагыш 

авылыннан 

кҿнчыгыштар

ак 

Мал-туар ҿчен 

гамҽлдҽ булмаган 

территория 

Территорияне 

рекультивациялҽү 
га 0,4  + + Азнакай МР СТП 

8 
Танаевка 

авылы янында 

гамҽлдҽ булмаган 

умарталык 

Территорияне 

рекультивациялҽү 
га 0,79  + - Азнакай МР СТП 
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2.5. Торак инфраструктурасын ҥстерҥ буенча чаралар 

Торак зоналарны оештыру, гамҽлдҽге торак фондын реконструкциялҽү 

һҽм яңа торак тҿзелеше мҽйданчыкларын урнаштыру буенча тҽкъдимнҽр 

эшлҽү-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, 2025 елга торак белҽн тҽэмин ителеш 1 кешегҽ 

30 кв.м, 2040 елга – 1 кешегҽ 37,4 кв. м тҽшкил итҽчҽк. 

Фараз нигезендҽ Мҽлбагыш авыл җирлегендҽ 2025 елга-706, 2040 елга-

723 кеше. 

Моннан чыгып, 2025 елга торак тҿзелешенҽ ихтыяҗ 6,05 мең кв. м 

тҽшкил итҽчҽк, 2026 елдан 2040 елга кадҽр – 5,82 мең кв. м. 

Торак тҿзелешенең күрсҽтелгҽн күлҽмнҽрен урнаштыру ҿчен кирҽкле 

территориялҽрне исҽплҽү максатларында торак йортның уртача күлҽме 92 кв. 

м кабул ителгҽн (Мҽлбагыш авыл җирлеге администрациясе 

мҽгълүматларына караганда, 2012-2016 еллар чорында гомуми мҽйданы 275 

кв. м булган 3 индивидуаль торак йорт тҿзелгҽн), торак тҿзелешенҽ бер җир 

участогының уртача күлҽме – 0,25 га. 

Хҽзерге вакытта Мҽлбагыш авыл җирлеге территориясенең күп ҿлеше 

нефть чыгару объектларыннан санитар-саклау зонасына элҽгҽ (к.). Ул җирлек 

территориясендҽ торак тҿзелешен алып баруны чикли. 

Шулай итеп, Мҽлбагыш авыл җирлеге территориясендҽ торак тҿзелеше 

генераль планы белҽн тҽкъдим ителми. 
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2.5.1 нче Таблица 

Мҽлбагыш авыл җирлегенең торак инфраструктурасын үстерү ихтыяҗы 

Атамасы 

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

Тҽэмин 

ителеш 

(кв.м./кеше

) 

Торакның 

гомуми 

мҽйданы-

мең кв. м. 

Тҽэмин 

ителеш 

(кв.м./кеше

) 

Торакның 

гомуми 

мҽйданы-

мең кв. м. 

Бер периодка  

яңа торак 

тҿзелеше 

мең кв. м. 

Тҽэмин 

ителеш 

(кв.м./кеше

) 

Торакның 

гомуми 

мҽйданы-

мең кв. м. 

Бер периодка  

яңа торак 

тҿзелеше 

мең кв. м. 

Мҽлбагыш авыл 

җирлеге, шул исҽптҽн: 
19,6 15,28 30,1 21,33 6,05 37,4 27,15 5,82 

- даими халык өчен 19,6 15,28 30,1 21,22 6,05 37,4 27,04 5,82 

Мҽлбагыш авылы 19 9,7 30 13,56 3,86 37,4 16,98 3,42 

- даими халык өчен 19 9,7 30 13,56 3,86 37,4 16,98 3,42 

Тҥбҽн Якый авылы 19,7 5,01 30 7,20 2,19 37,4 9,54 2,34 

- даими халык өчен 19,7 5,01 30 7,20 2,19 37,4 9,54 2,34 

Каменка авылы 32,5 0,39 32,5 0,39 0 37,4 0,45 0,06 

- даими халык өчен 32,5 0,39 32,5 0,39 0 37,4 0,45 0,06 

Елга Баш авылы 70 0,07 70 0,07 0 70 0,07 0 

- даими халык өчен 70 0,07 70 0,07 0 70 0,07 0 

Танаевка п. 110 0,11 110 0,11 0 110 0,11 0 

- даими халык өчен 110 0,11 110 0,11 0 110 0,11 0 

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

мҽйданына карата алынган 
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2.6. Халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ системасын ҥстерҥ буенча чаралар 

 

2.6.1 Социаль һҽм мҽдҽни-көнкүреш хезмҽте күрсҽтү объектлары 

системасын үстерү 

Мҽлбагыш авыл җирлеге Генераль планының тҿп максатларыннан 

берсе-халыкның хезмҽт күрсҽтү объектларына булган ихтыяҗын 

канҽгатьлҽндерү, шулай ук халыкка хезмҽт күрсҽтү объектларының һҽркемгҽ 

дҽ уңайлы булуын тҽэмин итү. 

Мҽлбагыш авыл җирлегендҽ хезмҽт күрсҽтү объектларын урнаштыру 

буенча чаралар Азнакай муниципаль районының территориаль планлаштыру 

схемасы, 2020 елга кадҽр Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Мҽлбагыш авыл җирлегенең социаль-икътисадый үсеше стратегиясе 

чараларын исҽпкҽ алып билгелҽнгҽн. 

Социаль һҽм мҽдҽни-кҿнкүреш хезмҽте күрсҽтү объектлары 

системасын үстерү буенча чаралар исемлеге 2.6.1 таблицасында күрсҽтелгҽн. 
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2.6.1 Таблица 

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

чаралар исемлеге 

№ 

т/б 

Торак 

пункт 
Объектның исеме Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽлд

ҽге 

Ҿстҽмҽ 

җеп 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты  

(2026-

2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү оешмалары 

1 
Мҽлбагыш 

авылы 

"Тҿп гомуми белем бирү 

мҽктҽбе" составындагы 

балалар бакчасы 

Оештыру урын - 25 + - 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

2 
Мҽлбагыш 

авылы 
"Тамчы" балалар бакчасы Капиталь ремонт урын 25 - + - 

Азнакай МР 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең социаль 

инфраструктурасын 

комплекслы үстерү 

программасы 

Балаларга өстҽмҽ белем бирүне оештыру 

1 
Мҽлбагыш 

авылы 

Мҽктҽп каршындагы 

балалар иҗаты 

түгҽрҽклҽре 

Оештыру чарасы урын 24 96 + - 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

Гомуми белем бирү оешмалары 

1 
Мҽлбагыш 

авылы 

Тҿп гомуми белем бирү 

мҽктҽбе» 
Реконструкция урын 36 - + - 

Азнакай МР, 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең социаль 

инфраструктурасын 

комплекслы үстерү 

программасы 

Спорт заллары 
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№ 

т/б 

Торак 

пункт 
Объектның исеме Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽлд

ҽге 

Ҿстҽмҽ 

җеп 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты  

(2026-

2040 

еллар) 

1 
Мҽлбагыш 

авылы 

Тҿп гомуми белем бирү 

мҽктҽбе составында 

спорт залы 

Реконструкция урын 189 - + - Азнакай МР СТП 

ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР (АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ) 

Хезмҽт күрсҽтү объектлары 

1 
Мҽлбагыш 

авылы 

2 катлы буш бина (кафе, 

кҿнкүреш хезмҽте 

күрсҽтү, чҽчтарашханҽ һ. 

б.) - иҗтимагый үзҽк 

булдыру 

Реконструкция, 

Оештыру 
объект 1 - + - 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы, 

Азнакай МР 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең социаль 

инфраструктурасын 

комплекслы үстерү 

программасы 

Спорт заллары 

1 
Мҽлбагыш 

авылы 

Проектлана торган 

иҗтимагый үзҽк 

составында спорт залы 

Яңа тҿзелеш урын - 162 + - 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

Яссылык корылмалары 

1 
Мҽлбагыш 

авылы 
яссылык корылмалары Яңа тҿзелеш кв.м. - 509 + - 

Азнакай МР, 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

Сҽүдҽ предприятиелҽре 
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№ 

т/б 

Торак 

пункт 
Объектның исеме Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽлд

ҽге 

Ҿстҽмҽ 

җеп 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты  

(2026-

2040 

еллар) 

1 
Елга Баш 

авылы 
Сҽүдҽ предприятиесе 

Күчмҽ сҽүдҽ 

чаралары 

ярдҽмендҽ 

беренче чиратта 

кирҽкле 

товарларны 

китерүне 

оештыру, сҽүдҽ 

предприятиелҽре

н оештыру 

- - - + + Азнакай МР СТП 

Көнкүреш хезмҽте күрсҽтү предприятиелҽре 

1 
Мҽлбагыш 

авылы 

Проектлана торган 

иҗтимагый үзҽк 

составында кҿнкүреш 

хезмҽте күрсҽтү 

предприятиелҽре 

Яңа тҿзелеш 
эш 

урыны 
- 3 + - 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

Җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре 

1 
Мҽлбагыш 

авылы 

Проектлана торган 

иҗтимагый үзҽк 

составында җҽмҽгать 

туклануы предприятиесе 

Яңа тҿзелеш 

утырту 

урынна

ры 

- 29 + - 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

Җҽмҽгать җыештырулары 

1 
Мҽлбагыш 

авылы 

Проектлана торган 

иҗтимагый үзҽк 

составында җҽмҽгать 

җыештырулары 

Яңа тҿзелеш ҽсбап - 1 + - 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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2.6.2 Коммуналь хезмҽт күрсҽтү объектлары (зиратлар) системасын 

үстерү) 

Гамҽлдҽге зиратларның буш территориялҽре халыкның традицион 

каберлеклҽрне күмүгҽ булган ихтыяҗын тулысынча тҽэмин итҽчҽк.  

Мҽлбагыш авыл җирлегенең генераль планы белҽн зиратларны 

тҽртипкҽ китерү, аерым алганда, зираттагы җирлҽрне «сҽнҽгать, энергетика, 

транспорт, элемтҽ, радио, телевидение, информатика, космик эшчҽнлекне 

тҽэмин итү, оборона, куркынычсызлык һҽм башка махсус билгелҽнештҽге 

җирлҽрне» яки «торак пункт җирлҽре» категориялҽре ҿчен җир кишҽрлеген 

билгелҽү күздҽ тотыла. «Ритуаль эшчҽнлек". 

Генераль план белҽн Мҽлбагыш авылы янында 1,31 га мҽйданлы зират 

территориясенең бер ҿлешен ябу һҽм Каменка авылыннан тҿньяк-

кҿнчыгыштарак 0,18 га мҽйданлы зират территориясен ябу күздҽ тотыла, 

чҿнки алар ҿске су объектының су саклау зонасында урнашкан (к.табл. 2.6.2). 
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2.6.2 Таблица 

Коммуналь хезмҽт күрсҽтү объектларын (зиратларны) үстерү буенча чаралар исемлеге) 

 Мҽлбагыш авыл җирлегендҽ 

№ 

т/б 
Торак пункт 

Объектның 

исеме 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлег

е 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Мҽскҽҥ

кҥл 

Ҿстҽмҽ 

җеп 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты 

(2026-

2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР (АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ) 

1 
Мҽлбагыш 

авылы янында 
Зират 

Су саклау зонасында ҿске су 

объектын урнаштыру белҽн 

бҽйле рҽвештҽ 1,31 га 

мҽйданлы зират 

территориясен ябу 

га 2,48* - + - 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

2 

Каменка 

авылыннан 

тҿньяк-

кҿнчыгыштар

ак 

Зират 

Ҿске су объектының су саклау 

зонасында урнашу сҽбҽпле, 

0,18 га мҽйданлы зират 

территориясен ябу  

га 0,21* - + - 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

* зиратның ябыла торган ҿлешенең тулысынча тулмаган территориялҽре турында мҽгълүмат юк 
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2.7. Рекреацион территориялҽрне ҥстерҥ. Җирле халыкның ял итҥ 

урыннарын оештыру 

Мҽлбагыш авыл җирлеге территориясендҽ җирле ҽһҽмияттҽге тарихи-

мҽдҽни маршрутлар узачак, алар Азнакай муниципаль районының 

территориаль планлаштыру схемасын оештыруга, районда туристлык 

эшчҽнлеген активлаштыру һҽм үстерү максатыннан, тҽкъдим ителҽ. 

Азнакай муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 

Азнакай районының тарихи һҽм истҽлекле урыннары буенча маршрут 

оештыру тҽкъдим ителҽ. 

Мҽлбагыш авыл җирлегенең генераль планында рекреацион 

территориялҽрне үстерү җирле халыкның ял итү зоналары буларак яшел 

үсентелҽр системасын оештыру чараларын күздҽ тота. 

Яшел үсентелҽр системасын оештыру буенча, кешелҽр ялы ҿчен 

уңайлы шартлар тудыру, авыл торак пунктының йҿзен яхшырту ҿчен кирҽкле 

чаралар комплексы ике тҿп этапны күздҽ тота: гомуми кулланылыштагы 

яшеллҽндерүне оештыру һҽм чиклҽнгҽн кулланыштагы яшеллҽндерүне 

оештыру. 

Гомуми файдаланудагы яшел үсентелҽрне оештыру буенча чаралар-

административ һҽм иҗтимагый биналар янында скверлар булдыру, кҿндҽлек 

хезмҽт күрсҽтү үзҽклҽре булдыру, тҿп урамда бульвар урнаштыру, 

урамнарны яшеллҽндерү, чҽчҽк түтҽллҽре һҽм газоннар урнаштыру. 

Чиклҽнгҽн кулланылышта булган яшел үсентелҽрне оештыру буенча 

чаралар-мҽгариф һҽм тҽрбия объектлары территориялҽрен һҽм башка 

социаль һҽм мҽдҽни-кҿнкүреш хезмҽте күрсҽтү объектлары территориялҽрен 

яшеллҽндерү (үсентелҽр урнаштыру, җилҽк-җимеш һҽм декоратив агачлар, 

куаклар утырту, чҽчҽклҽр урнаштыру). 

Шҽһҽр тҿзелеше проектлаштыру буенча региональ нормативларга туры 

китереп, күпфатирлы торак зонадагы (квартал) яшеллҽндерелгҽн 

территориянең мҽйданы (гомуми белем бирү һҽм мҽктҽпкҽчҽ белем бирү 

оешмаларының участокларын исҽпкҽ алмыйча) квартал территориясенең 

кимендҽ 25% ын тҽшкил итҽргҽ тиеш. Гомуми белем бирү оешмалары 

территориялҽрен яшеллҽндерүне аларның территориясенең кимендҽ 50 % ын 

күздҽ тота. Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү оешмалары территориялҽрен 

яшеллҽндерү, тҿзелештҽн азат булган территориянең кимендҽ 50% ын 

тҽшкил итҽргҽ тиеш. 

Мҽлбагыш авыл җирлегенең генераль планы белҽн су объектларын 

тҿзеклҽндерү күздҽ тотыла. 

Мҽлбагыш авыл җирлегенең туристик-рекреацион системасын үстерү 

буенча чаралар 2.7.1 таблицасында күрсҽтелгҽн. 
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2.7.1 нче Таблица 

Мҽлбагыш авыл җирлегендҽ рекреацион территориялҽрне үстерү буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 

Торак пункт, урнашу 

урыны 

Объектның 

исеме 
Чараның тҿре Аш-су 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Мҽскҽ

ҥкҥл 

Ҿстҽмҽ 

җеп 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты  

(2026-

2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 
Мҽлбагыш авыл 

җирлеге 

Тарихи-мҽдҽни 

маршрутлар 

(тарихи һҽм 

истҽлекле 

урыннар буенча 

Азнакай районы) 

Маршрутны 

оештыру 
   + + Азнакай МР СТП 

ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР (АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ) 

1 
Мҽлбагыш авыл 

җирлеге 

Гомуми 

кулланылыштаг

ы яшеллҽндерү 

Оештыру чарасы    + + 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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2.8. Мҽлбагыш авыл җирлегенең транспорт-коммуникацион 

инфраструктурасын ҥстерҥ буенча чаралар 

 

Автомобиль юлларын үстерү 

Тҿбҽк яки муниципальара һҽм җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын 

үстерү юнҽлешлҽре Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру 

схемасында һҽм Азнакай муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемасында билгелҽнгҽн, шуңа күрҽ Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең генераль планы аларда билгелҽнгҽн барлык чаралар да исҽпкҽ 

алынган. 

Мҽлбагыш авыл җирлегенең перспективалы транспорт каркасы 

региональ яки муниципальара һҽм җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль 

юлларыннан формалашачак. 

Региональ яисҽ муниципальара ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын 

үстерү 

Мҽлбагыш авыл җирлегенең генераль планы, Татарстан 

Республикасының территориаль планлаштыру схемасы һҽм башка 

программалар һҽм документлар белҽн исҽп-хисап чорына кадҽр тҿбҽк яки 

муниципальара ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын үстерү чаралары күздҽ 

тотылмый. 

Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын үстерү 

Мҽлбагыш авыл җирлегенең генераль планы нигезендҽ, беренче 

чиратта, «нефть чыгару объектларына керү юлы» н капиталь ремонтлау 

(автомобиль юлының асфальт-бетон ҿслеге урнаштыру) каралган. 

Урам-юл челтҽрен үстерү 

Мҽлбагыш авыл җирлегенең генераль планы белҽн Мҽлбагыш, түбҽн 

яки, Каменка, Танаевка һҽм Елга Баш авылларында гамҽлдҽге урам-юл 

челтҽренең асфальт-бетон катламын урнаштыру буенча чаралар тҽкъдим 

ителҽ. 

Мҽлбагыш авыл җирлеге халкының сҽламҽтлек саклау, мҽдҽният һҽм 

сҽнгать, мҽгариф, махсуслаштырылган сҽүдҽ һҽм кҿнкүреш хезмҽте күрсҽтү 

предприятиелҽре, шҽхси һҽм җҽмҽгать транспортыннан файдаланып, торак 

пунктларның чит иллҽрдҽге һҽм чиклҽрендҽге юлларның сыйфатын 

яхшыртуга ирешүен исҽпкҽ алып. 

Торбаүткҽргеч транспорты үсеше 

Мҽлбагыш авыл җирлегенең генераль планы, Азнакай муниципаль 

районының һҽм Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру 

схемалары һҽм Мҽлбагыш авыл җирлеге территориясендҽ торбаүткҽргеч 

транспортын үстерү буенча исҽп-хисап чорына кадҽрге чорга башка 

программалар һҽм документлар белҽн тҽэмин итү каралмаган. 

Мҽлбагыш авыл җирлегенең транспорт-коммуникацион 

инфраструктурасын үстерү буенча чаралар 2.8.1 таблицасында күрсҽтелгҽн. 

Объектларның конкрет урыны территорияне планлаштыру буенча 

документлар, проект документациясе, шул исҽптҽн башкарылган 
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инженерлык эзлҽнүлҽре нигезендҽ, икътисадый, экологик факторларны 

исҽпкҽ алып билгелҽнҽ. Моннан тыш, объектның урнашу урыны Проект 

документларына экспертиза узу нҽтиҗҽлҽре буенча үзгҽрергҽ мҿмкин. 
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2.8.1 Таблица 

Транспорт-коммуникация инфраструктурасын үстерү буенча чаралар исемлеге 

 Мҽлбагыш авыл җирлеге 

№ 

т/б 

Урнашкан 

урыны 
Объектның исеме 

Тҿр 

чаралар 

Ҥлчҽҥ 

берҽмл

еге 

Егҽрлек Сату вакыты 

Чыганак 

чаралар 
Гамҽлдҽ

ге 

Яңа 

(ҿстҽмҽ 

җеп-ная) 

Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-

хисап 

вакыты  

(2026-

2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары 

1 
Мҽлбагыш авыл 

җирлеге 

нефть чыгару 

объектларына керү» 

капиталь ремонт 

(асфальт-бетон 

ҿслеге 

урнаштыру) 

чакрым 1,96 - +  

Азнакай 

муниципаль 

районы җирле 

үзидарҽсе 

ҖИРЛЕ (АВЫЛ) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

Урам-юл челтҽре 

1 

Мҽлбагыш авылы, 

Түбҽн Яки авылы, 

Танаевка п., 

Каменка авылы, 

Урам-юл челтҽре 

асфальт-бетон 

ҿслеге 

урнаштыру 

  - +  

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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2.9. Мҽлбагыш авыл җирлегенең торак пунктлары чиклҽрен ҥзгҽртҥ 

буенча чаралар 

Россия Федерациясе Җир кодексының 84 статьясындагы 1 ҿлешенең 1 

пункты нигезендҽ торак пунктларның чиклҽрен билгелҽү яки үзгҽртү тиешле 

муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ урнашкан торак пунктлар чиклҽрен 

чагылдыра торган шҽһҽр округының, җирлекнең генераль планын раслау 

яисҽ үзгҽртү булып тора. 

«Җир кишҽрлеклҽрен бер категориядҽн икенчесенҽ күчерү турында» 

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

нигезендҽ (алга таба - торак пунктларның чиклҽрен билгелҽү яки үзгҽртү, 

шулай ук җир кишҽрлеклҽрен торак пунктлар чиклҽренҽ кертү йҽ торак 

пунктлар чиклҽренҽ кертү яисҽ мондый җирлҽр составындагы җир 

кишҽрлеклҽрен башка категориягҽ күчерү яисҽ мондый җирлҽр 

составындагы җирлҽрне башка категориягҽ күчерү. 

Шулай итеп, дҽүлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль 

хезмҽтенең 2010 елның 16 июнендҽге хаты нигезендҽ. Муниципаль 

берҽмлекнең генераль планын раслау процедурасы бозылмаган булса, 

генераль планны раслау турындагы акт Җир һҽм җир кишҽрлеклҽрен күчерү 

турындагы акт булып тора.  

2016 елда Мҽлбагыш авыл җирлегенең генераль планы проекты үтҽлде, 

ул Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Мҽлбагыш авыл 

җирлеге Башкарма комитетының 2016 елның 15 ноябрендҽге 43 номерлы 

карары белҽн расланган иде. Гамҽлдҽге законнар нигезендҽ, ҽлеге генераль 

план проектының торак пунктлары территориялҽренең расланган чиклҽре 

Мҽлбагыш авыл җирлегенең генераль планына үзгҽрешлҽр кертү 

проектының гамҽлдҽге чиклҽре буларак кабул ителде. 

Җир кишҽрлеклҽрен Мҽлбагыш, түбҽн яки, Каменка, Танаевка һҽм 

Елга Баш авыллары чиклҽренҽ кертү һҽм тҿшереп калдыру ҿчен нигез булып 

тора: 

1) Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 15.01.2018 

елдан 106 санлы хаты һҽм Мҽлбагыш авыл җирлегенең генераль планы; 

2) алдагы Генераль планда расланган Торак пункт чиклҽренең 

«торак пунктлар җирлҽре» категориясендҽге, аларда булган торак тҿзелеше 

булган җир кишҽрлеклҽре чиклҽренең кисешүен бетерү; 

3) алдагы генераль план белҽн исҽпкҽ алынмаган гамҽлдҽге торак 

йортлар урнашкан "торак пункт җирлҽре" категориясенҽ җир кишҽрлеклҽрен 

кертү; 

4) архитектура-планлаштыру бҿтенлеген тҽэмин итү. 

Мҽлбагыш авыл җирлегенең генераль планы нигезендҽ авыл җирлеге 

территориясендҽ торак тҿзелеше тҽкъдим ителми. 

Торак пунктларның чиклҽреннҽн тҿшереп калдырыла торган һҽм 

кертелҽ торган җир кишҽрлеклҽре исемлеге, ҽлеге җир кишҽрлеклҽрен кертү 

планлаштырыла торган җир категориялҽрен һҽм аларны планлаштырыла 

торган куллану максатларын күрсҽтеп, 2.9.1-2.9.2 таблицасында тҽкъдим 

ителгҽн. 
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Категориялҽр һҽм кадастр исҽбенҽ кую буенча кертелүче һҽм тҿшереп 

калдырыла торган җирлҽрнең йомгаклау бүленеше 2.9.3 таблицасында 

күрсҽтелгҽн. 

Мҽлбагыш авыл җирлеге торак пунктларының чиклҽрен билгелҽү 

буенча чаралар исемлеге 2.9.4 таблицасында күрсҽтелгҽн. 



31 

 31 

2.9.1 Таблица 

Торак пунктлар чиклҽренҽ кертелҽ торган җир кишҽрлеклҽре исемлеге 

Кадастр кварталы 
Җирлҽрнең 

категориясе 

Рҿхсҽт ителгҽн куллану Җир 

кишҽрлеген

ең 

кадастры 

буенча 

мҽйданы, га 

Җир 

кишҽрлеге

нең 

мҽйданы, 

га 

Планлаштыр

ылган-май 

категориясе 

Планлаштырылга

н рҿхсҽт ителгҽн 

куллану 

Җир 

кишҽрлеклҽре

н 

кертҥ/тҿшереп 

калдыру ҿчен 

нигез 

классификатор 

буенча 
östäl qısası 

Кертелҽ торган җир кишҽрлеклҽре  

Елга Баш авылы 

16: 02: 010202:606 

Авыл хуҗалыгы 

билгелҽнешендҽге 

җирлҽр 

- 
Авыл хуҗалыгы 

тҿзелешлҽре ҿчен 
0,0163 0,0163 

Торак 

пунктлар 

җирлҽре 

Шҽхси торак 

тҿзелеше ҿчен 

Азнакай 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

2018 елның 15 

гыйнварындагы 

106 номерлы 

хаты генераль 

план белҽн 

расланган хатта 

исҽпкҽ 

алынмаган 

Барлыгы     0,0163 0,0163    

Каменка авылы 

16: 02: 010104:18 Торак пунктлар җирлҽре - 

Авыл хуҗалыгы 

производствосы 

ҿчен 

0,6162 0,6162 

Торак 

пунктлар 

җирлҽре 

Байлык  

Генераль план 

белҽн расланган 

план буенча 

исҽпкҽ 

алынмаган 

Барлыгы     0,6162 0,6162    

Мҽлбагыш авылы 

ЗҮЛЕШ 16: 02: 

010101:176 
Торак пунктлар җирлҽре - 

Шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып 

бару ҿчен 

0,2987 0,1837 

Торак 

пунктлар 

җирлҽре 

Шҽхси торак 

тҿзелеше ҿчен 

Гамҽлдҽге торак 

тҿзелеше белҽн 

җир 

кишҽрлеклҽре 

кисешүлҽрен 

бетерү 

16: 02: 010106:13 Торак пунктлар җирлҽре - Шҽхси ярдҽмче 0,1948 0,1948 Торак Байлык Генераль план 
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Кадастр кварталы 
Җирлҽрнең 

категориясе 

Рҿхсҽт ителгҽн куллану Җир 

кишҽрлеген

ең 

кадастры 

буенча 

мҽйданы, га 

Җир 

кишҽрлеге

нең 

мҽйданы, 

га 

Планлаштыр

ылган-май 

категориясе 

Планлаштырылга

н рҿхсҽт ителгҽн 

куллану 

Җир 

кишҽрлеклҽре

н 

кертҥ/тҿшереп 

калдыру ҿчен 

нигез 

классификатор 

буенча 
östäl qısası 

хуҗалык алып 

бару ҿчен 

пунктлар 

җирлҽре 

белҽн расланган 

план буенча 

исҽпкҽ 

алынмаган 

16:02: 010106:14 Торак пунктлар җирлҽре - 

Шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып 

бару ҿчен 

0,2902 0,2902 

Торак 

пунктлар 

җирлҽре 

Шҽхси торак 

тҿзелеше ҿчен 

Генераль план 

белҽн расланган 

план буенча 

исҽпкҽ 

алынмаган 

Кадастр 

кварталының бер 

ҿлеше 16: 02: 010101 

    0,0168 

Торак 

пунктлар 

җирлҽре 

Байлык 

Генераль план 

белҽн расланган 

план буенча 

исҽпкҽ 

алынмаган 

Барлыгы      0,6855    

Кертҥ буенча     1,318    
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2.9.2 Таблица 

Торак пунктлар чиклҽреннҽн төшереп калдырыла торган җир кишҽрлеклҽре исемлеге 

Кадастр кварталы 
Җирлҽрнең 

категориясе 

Рҿхсҽт ителгҽн куллану Җир 

кишҽрлеген

ең 

кадастры 

буенча 

мҽйданы, га 

Җир 

кишҽрлеге

нең 

мҽйданы-

гектар. 

Планлаштыр

ылган-май 

категориясе 

Планлаштырылг

ан рҿхсҽт ителгҽн 

куллану 

Җир 

кишҽрлеклҽрен 

кертҥ/тҿшереп 

калдыру ҿчен 

нигез 

классификатор 

буенча 
östäl qısası 

Тҿшереп калдырыла торган җир кишҽрлеклҽре  

Елга Баш авылы 

16: 02: 010202:834 

Сҽнҽгать, энергетика, 

транспорт, элемтҽ, 

радиотапшырулар, 

телевидение, 

информатика 

җирлҽре, космик 

эшчҽнлекне тҽэмин 

итү ҿчен җирлҽр, 

оборона, 

куркынычсызлык һҽм 

башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

- 

Сҽнҽгать 

объектларын 

урнаштыру ҿчен 

0,0005 0,0005 

Сҽнҽгать, 

энергетика, 

транспорт, 

элемтҽ, 

радиотапшыр

улар, 

телевидение, 

информатика 

җирлҽре, 

космик 

эшчҽнлекне 

тҽэмин итү 

ҿчен җирлҽр, 

оборона, 

куркынычсыз

лык һҽм 

башка махсус 

билгелҽнештҽ

ге җирлҽр 

Коммуналь хезмҽт 

күрсҽтү 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

16: 02: 010202:835 

Сҽнҽгать, энергетика, 

транспорт, элемтҽ, 

радиотапшырулар, 

телевидение, 

информатика 

җирлҽре, космик 

эшчҽнлекне тҽэмин 

итү ҿчен җирлҽр, 

оборона, 

куркынычсызлык һҽм 

башка махсус 

- 

Сҽнҽгать 

объектларын 

урнаштыру ҿчен 

0,0004 0,0004 

Сҽнҽгать, 

энергетика, 

транспорт, 

элемтҽ, 

радиотапшыр

улар, 

телевидение, 

информатика 

җирлҽре, 

космик 

эшчҽнлекне 

Коммуналь хезмҽт 

күрсҽтү 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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Кадастр кварталы 
Җирлҽрнең 

категориясе 

Рҿхсҽт ителгҽн куллану Җир 

кишҽрлеген

ең 

кадастры 

буенча 

мҽйданы, га 

Җир 

кишҽрлеге

нең 

мҽйданы-

гектар. 

Планлаштыр

ылган-май 

категориясе 

Планлаштырылг

ан рҿхсҽт ителгҽн 

куллану 

Җир 

кишҽрлеклҽрен 

кертҥ/тҿшереп 

калдыру ҿчен 

нигез 

классификатор 

буенча 
östäl qısası 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр- 

тҽэмин итү 

ҿчен җирлҽр, 

оборона, 

куркынычсыз

лык һҽм 

башка махсус 

билгелҽнештҽ

ге җирлҽр 

16: 02: 010202:850 

Сҽнҽгать, энергетика, 

транспорт, элемтҽ, 

радиотапшырулар, 

телевидение, 

информатика 

җирлҽре, космик 

эшчҽнлекне тҽэмин 

итү ҿчен җирлҽр, 

оборона, 

куркынычсызлык һҽм 

башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

- 

Сҽнҽгать 

объектларын 

урнаштыру ҿчен 

0,0005 0,0005 

Сҽнҽгать, 

энергетика, 

транспорт, 

элемтҽ, 

радиотапшыр

улар, 

телевидение, 

информатика 

җирлҽре, 

космик 

эшчҽнлекне 

тҽэмин итү 

ҿчен җирлҽр, 

оборона, 

куркынычсыз

лык һҽм 

башка махсус 

билгелҽнештҽ

ге җирлҽр 

Коммуналь хезмҽт 

күрсҽтү 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

16: 02: 010202:851 

Сҽнҽгать, энергетика, 

транспорт, элемтҽ, 

радиотапшырулар, 

телевидение, 

информатика 

җирлҽре, космик 

эшчҽнлекне тҽэмин 

итү ҿчен җирлҽр, 

- 

Сҽнҽгать 

объектларын 

урнаштыру ҿчен 

0,0001 0,0001 

Сҽнҽгать, 

энергетика, 

транспорт, 

элемтҽ, 

радиотапшыр

улар, 

телевидение, 

информатика 

Коммуналь хезмҽт 

күрсҽтү 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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Кадастр кварталы 
Җирлҽрнең 

категориясе 

Рҿхсҽт ителгҽн куллану Җир 

кишҽрлеген

ең 

кадастры 

буенча 

мҽйданы, га 

Җир 

кишҽрлеге

нең 

мҽйданы-

гектар. 

Планлаштыр

ылган-май 

категориясе 

Планлаштырылг

ан рҿхсҽт ителгҽн 

куллану 

Җир 

кишҽрлеклҽрен 

кертҥ/тҿшереп 

калдыру ҿчен 

нигез 

классификатор 

буенча 
östäl qısası 

оборона, 

куркынычсызлык һҽм 

башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

җирлҽре, 

космик 

эшчҽнлекне 

тҽэмин итү 

ҿчен җирлҽр, 

оборона, 

куркынычсыз

лык һҽм 

башка махсус 

билгелҽнештҽ

ге җирлҽр 

16: 02: 010202:1082 

Авыл хуҗалыгы 

билгелҽнешендҽге 

җирлҽр 

- 

авыл хуҗалыгы 

производствосы 

ҿчен 

12,6243 0,0691 

Авыл 

хуҗалыгы 

билгелҽнешен

дҽге җирлҽр 

Авыл хуҗалыгы 

һҽм азык-тҿлек 

министрлыгы 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

15.01.2018 ел, № 

106 хаты 

16: 02: 010202:608 

Авыл хуҗалыгы 

билгелҽнешендҽге 

җирлҽр 

- 

авыл хуҗалыгы 

производствосы 

ҿчен 

0,0548 0,0112 

Авыл 

хуҗалыгы 

билгелҽнешен

дҽге җирлҽр 

Авыл хуҗалыгы 

һҽм азык-тҿлек 

министрлыгы 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

15.01.2018 ел, № 

106 хаты 

16: 02: 010202:1131 
Урман фонды 

җирлҽре 
- 

авыл хуҗалыгын 

алып бару 

(умарталарны 

урнаштыру) ҿчен 

үз ихтыяҗлары 

ҿчен 

1,5000 0,0458 
Урман фонды 

җирлҽре 
Резерв урманнары 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

Кадастр 

кварталының бер 

ҿлеше 16: 02: 010202 

- - - - 0,1163 

Авыл 

хуҗалыгы 

билгелҽнешен

дҽге җирлҽр 

авыл хуҗалыгы 

производствосы 

ҿчен 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

Кадастр - - - - 0,1163 Авыл Авыл хуҗалыгы Мҽлбагыш авыл 
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Кадастр кварталы 
Җирлҽрнең 

категориясе 

Рҿхсҽт ителгҽн куллану Җир 

кишҽрлеген

ең 

кадастры 

буенча 

мҽйданы, га 

Җир 

кишҽрлеге

нең 

мҽйданы-

гектар. 

Планлаштыр

ылган-май 

категориясе 

Планлаштырылг

ан рҿхсҽт ителгҽн 

куллану 

Җир 

кишҽрлеклҽрен 

кертҥ/тҿшереп 

калдыру ҿчен 

нигез 

классификатор 

буенча 
östäl qısası 

кварталының бер 

ҿлеше 16: 02: 010202 

хуҗалыгы 

билгелҽнешен

дҽге җирлҽр 

һҽм азык-тҿлек 

министрлыгы 

җирлегенең 

генераль планы 

Барлыгы     0,2439    

Каменка авылы 

16: 02: 010103:1 
Торак пунктлар 

җирлҽре 
 зират 0,3404 0,3404 

Сҽнҽгать 

җирлҽре һҽм 

башка махсус 

билгелҽнештҽ

ге җирлҽр 

Ритуаль эшчҽнлек 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

16: 02: 010104:16 - - - 0,6746 0,3051 

Авыл 

хуҗалыгы 

билгелҽнешен

дҽге җирлҽр 

Авыл хуҗалыгы 

һҽм азык-тҿлек 

министрлыгы 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

16: 02: 010104:36 - - - 0,0001 0,0001 

Сҽнҽгать, 

энергетика, 

транспорт, 

элемтҽ, 

радиотапшыр

улар, 

телевидение, 

информатика 

җирлҽре, 

космик 

эшчҽнлекне 

тҽэмин итү 

ҿчен җирлҽр, 

оборона, 

куркынычсыз

лык һҽм 

башка махсус 

билгелҽнештҽ

ге җирлҽр 

Коммуналь хезмҽт 

күрсҽтү 

Архитектура-

планлаштыру 

бҿтенлеген тҽэмин 

итү ҿчен 

16: 02: 010104:37    0,0001 0,0001 Сҽнҽгать, Коммуналь хезмҽт Архитектура-
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Кадастр кварталы 
Җирлҽрнең 

категориясе 

Рҿхсҽт ителгҽн куллану Җир 

кишҽрлеген

ең 

кадастры 

буенча 

мҽйданы, га 

Җир 

кишҽрлеге

нең 

мҽйданы-

гектар. 

Планлаштыр

ылган-май 

категориясе 

Планлаштырылг

ан рҿхсҽт ителгҽн 

куллану 

Җир 

кишҽрлеклҽрен 

кертҥ/тҿшереп 

калдыру ҿчен 

нигез 

классификатор 

буенча 
östäl qısası 

энергетика, 

транспорт, 

элемтҽ, 

радиотапшыр

улар, 

телевидение, 

информатика 

җирлҽре, 

космик 

эшчҽнлекне 

тҽэмин итү 

ҿчен җирлҽр, 

оборона, 

куркынычсыз

лык һҽм 

башка махсус 

билгелҽнештҽ

ге җирлҽр 

күрсҽтү планлаштыру 

бҿтенлеген тҽэмин 

итү ҿчен 

Кадастр 

кварталының бер 

ҿлеше 16: 02: 010103 

- - - - 0,0378 

Авыл 

хуҗалыгы 

билгелҽнешен

дҽге җирлҽр 

Авыл хуҗалыгы 

һҽм азык-тҿлек 

министрлыгы 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

16: 02: 010104 

кадастр 

кварталының бер 

ҿлеше  

- - - - 0,1542 

Авыл 

хуҗалыгы 

билгелҽнешен

дҽге җирлҽр 

Авыл хуҗалыгы 

һҽм азык-тҿлек 

министрлыгы 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

Барлыгы     0,8377    

Тҥбҽн Якый авылы 

16: 02: 010102:13 
Торак пунктлар 

җирлҽре 
- зират 3,1889 3,1889 

Сҽнҽгать 

җирлҽре һҽм 

башка махсус 

билгелҽнештҽ

ге җирлҽр 

Ритуаль эшчҽнлек 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

Кадастр - - - - 0,3035 Сҽнҽгать Ритуаль эшчҽнлек Мҽлбагыш авыл 
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Кадастр кварталы 
Җирлҽрнең 

категориясе 

Рҿхсҽт ителгҽн куллану Җир 

кишҽрлеген

ең 

кадастры 

буенча 

мҽйданы, га 

Җир 

кишҽрлеге

нең 

мҽйданы-

гектар. 

Планлаштыр

ылган-май 

категориясе 

Планлаштырылг

ан рҿхсҽт ителгҽн 

куллану 

Җир 

кишҽрлеклҽрен 

кертҥ/тҿшереп 

калдыру ҿчен 

нигез 

классификатор 

буенча 
östäl qısası 

кварталының бер 

ҿлеше 16: 02: 010102 

җирлҽре һҽм 

башка махсус 

билгелҽнештҽ

ге җирлҽр 

җирлегенең 

генераль планы 

Барлыгы     3,4924    

Танаевка п. 

16: 02: 010201:276 

Авыл хуҗалыгы 

билгелҽнешендҽге 

җирлҽр 

- 
авыл хуҗалыгы 

җитештерү ҿчен 
0,7928 0,7928 

Авыл 

хуҗалыгы 

билгелҽнешен

дҽге җирлҽр 

Авыл хуҗалыгы 

һҽм азык-тҿлек 

министрлыгы 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

16:02:010201:118 

Сҽнҽгать, энергетика, 

транспорт, элемтҽ, 

радиотапшырулар, 

телевидение, 

информатика 

җирлҽре, космик 

эшчҽнлекне тҽэмин 

итү ҿчен җирлҽр, 

оборона, 

куркынычсызлык һҽм 

башка махсус 

билгелҽнештҽге 

җирлҽр 

- 

Сҽнҽгать 

объектларын 

урнаштыру ҿчен 

0,0001 0,0001 

Сҽнҽгать, 

энергетика, 

транспорт, 

элемтҽ, 

радиотапшыр

улар, 

телевидение, 

информатика 

җирлҽре, 

космик 

эшчҽнлекне 

тҽэмин итү 

ҿчен җирлҽр, 

оборона, 

куркынычсыз

лык һҽм 

башка махсус 

билгелҽнештҽ

ге җирлҽр 

Коммуналь хезмҽт 

күрсҽтү 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

Кадастр 

кварталының бер 

ҿлеше 16: 02: 010201 

- - - - 0,7472 

Авыл 

хуҗалыгы 

билгелҽнешен

дҽге җирлҽр 

Авыл хуҗалыгы 

һҽм азык-тҿлек 

министрлыгы 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

Барлыгы     1,5401    
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Кадастр кварталы 
Җирлҽрнең 

категориясе 

Рҿхсҽт ителгҽн куллану Җир 

кишҽрлеген

ең 

кадастры 

буенча 

мҽйданы, га 

Җир 

кишҽрлеге

нең 

мҽйданы-

гектар. 

Планлаштыр

ылган-май 

категориясе 

Планлаштырылг

ан рҿхсҽт ителгҽн 

куллану 

Җир 

кишҽрлеклҽрен 

кертҥ/тҿшереп 

калдыру ҿчен 

нигез 

классификатор 

буенча 
östäl qısası 

Искҽрмҽ     6,1141    



40 

 40 

2.9.3 Таблица 

Торак пунктларның чиклҽрен билгелҽү буенча тҽкъдимнҽр 

Торак пункт 

исеме 

Торак 

пунктлар 

территория

лҽренең 

гамҽлдҽге 

чиклҽре 

чиклҽрендҽ 

җирлҽр 

Торак пунктларның 

проект чиклҽренҽ кертҥ 

ҿчен тҽкъдим ителгҽн 

җирлҽр 

Торак пунктларның гамҽлдҽге чиклҽрен тҿшереп 

калдыруга тҽкъдим ителҽ торган җирлҽр 

Торак пунктларның проект чиклҽрен 

формалаштыру 
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Мҽлбагыш авылы 131,6945   0,6687 0,0168             132,38 131,6945 0,6855 0 

Түбҽн Якый 

авылы 
84,9307             3,1889   0,3035 81,4383 84,9307 0 3,4924 

Танаевка п. 13,7131       0,0001   0,7928     0,7472 12,173 13,7131 0 1,5401 

Каменка авылы 24,209   0,6162         0,3404 0,3053 0,192 23,9875 24,209 0,6162 0,8377 

Елга Баш авылы 0,2439 0,0163     0,0015 0,0458 0,0803     0,1163 0,0163 0,2439 0,0163 0,2439 

Барлыгы 254,7912 0,0163 1,2849 0,0168 0,0016 0,0458 0,8731 3,5293 0,3053 1,359 249,9951 254,7912 1,318 6,1141 
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2.9.4 Таблица 

Мҽлбагыш авыл җирлегендҽ торак пунктларның чиклҽрен билгелҽү буенча чаралар исемлеге 

№ 

т/б 
Торак пункт 

Объектның 

исеме 
Чараның тҿре 

Ҥлчҽҥ 

берҽмлег

е 

Егҽрлек 
Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Гамҽлдҽг

е 
Кушымта 

Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты  

(2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР (АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ) 

1 Елга Баш авылы 
торак пункт 

территориясе 

Торак пункт чиклҽренҽ кертү  га - 0,0163 + - 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең генераль 

планы, Азнакай 

муниципаль районы 

Башкарма 

комитетының 

15.01.2018 ел, № 106 

хаты 

Торак пункт чиклҽреннҽн искҽрмҽ га 0,2439 - + - 

2 Каменка авылы 
торак пункт 

территориясе 

Торак пункт чиклҽренҽ кертү  га - 0,6162 + - Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең генераль 

планы Торак пункт чиклҽреннҽн искҽрмҽ га 0,8377 - + - 

3 Мҽлбагыш авылы 
торак пункт 

территориясе 
Торак пункт чиклҽренҽ кертү  га - 0,6855 + - 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең генераль 

планы 

4 
Түбҽн Якый 

авылы 

торак пункт 

территориясе 
Торак пункт чиклҽреннҽн искҽрмҽ  га 3,4924 - + - 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең генераль 

планы 

5 Танаевка п. 
торак пункт 

территориясе 
Торак пункт чиклҽреннҽн искҽрмҽ  га 1,5401 - + - 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең генераль 

планы 
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2.10. Экологик хҽлне оптимальлҽштерҥ чаралары 

1.1.1 нче Таблица 

Мҽлбагыш авыл җирлегендҽ тормышка ашырылырга тҽкъдим ителгҽн чаралар исемлеге 

Объектларның исеме Чараның тҿре 

Тҿзелеш чираты 

Искҽрмҽ 

Чират 
исҽп-хисап 

вакыты 
Вафин КФХның эре мҿгезле терлек фермасын торак тҿзелеше 

чиклҽренҽ кадҽр санитар-яклау зонасы күлҽмен киметү 

максатыннан оптимальлҽштерү 

инженер-техник чара + 

 

 

Вафин исемендҽге шҽхси ярдҽмче хуҗалык фермасын 

оптимальлҽштерү, санитар-яклау зонасы күлҽмен торак 

тҿзелеше чиклҽренҽ кадҽр киметү максаты белҽн  

инженер-техник чара + 

 

 

Санитар-яклау зонасы күлҽмен торак тҿзелеше чиклҽренҽ 

кадҽр киметү максатларында ЮТҺ, кошчылык фермаларын, 

печҽн саклагычларны оптимальлҽштерү 

инженер-техник чара + 

 

 

Торак тҿзелеше чиклҽренҽ кадҽр санитар-яклау зонасы күлҽмен 

киметү максатларында авыл хуҗалыгы техникасы складын 

оптимальлҽштерү 

инженер-техник чара + 

 

 

Торак тҿзелеше чиклҽренҽ кадҽр санитар-яклау зонасы күлҽмен 

киметү максатыннан ат абзарларын оптимальлҽштерү 
инженер-техник чара + 

 
 

Якый авылы товар паркының исҽп-хисап санитар-яклау 

зонасын, нефтьне комплекслы ҽзерлҽү җайланмасын, ЦКППН-

2 Якый авылы чистарту корылмаларын раслау һҽм аны алга 

таба оештыру 

оештыру чарасы + 

 

 

Мҽллҽ елгасының һҽм аның кушылдыкларын су саклау 

зонасында урнаштыру белҽн бҽйле рҽвештҽ Мҽлбагыш, 

Каменка авыллары зиратлары территориясенең бер ҿлешен ябу 

оештыру чарасы + 

 

 

Биотермик чокырлар санитар-яклау зонасын (бетерү) киметү 

буенча чаралар үткҽрү 
оештыру чарасы + 

 
 

Себер сазланган үлҽт базларының санитар-яклау зонасын 

киметү буенча чаралар комплексын үткҽрү 
оештыру чарасы + 
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Чүплекне бетерү, килҽчҽктҽ территорияне рекультивациялҽү 

белҽн 
оештыру чарасы + 

 
 

"Татнефть" ГАҖ нефть чыгару объектларын урнаштыру ҿчен 

300 метр күлҽмендҽ санитар-яклау зонасын оештыру 
оештыру чарасы + 

 
7 берҽмлек 

«Татнефть» ГАҖ реквидациялҽнҽ торган нефть скважиналары 

ҿчен 300 м күлҽмендҽ санитар-саклау зоналарын оештыру 
оештыру чарасы + 

 
3 берҽмлек 

"Татнефть" ГАҖ нефть чыгару объектларының санитар-яклау 

зоналары режимын оештыру һҽм үтҽү буенча чаралар үткҽрү 
оештыру чарасы + 

  

Яр буе полосалары чиклҽрендҽ халыкның су объектларына 

керүен тҽэмин итүне оештыру 
оештыру чарасы + 

  

Үткҽрү чаралар оештыру һҽм үтҽү буенча минималь-рҿхсҽт 

ителгҽн ара магистраль һҽм промысел торбаүткҽргечлҽр  СП 

36.13330.2012 һҽм СП 284.1325800.2016 белҽн билгелҽнгҽн 

оештыру чарасы + 

 

 

Зиратларның санитар-яклау зонасында урнашкан торак 

тҿзелешен үзгҽртеп кору 
оештыру чарасы  

 
физик тузу буенча 
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2.11. Инженерлык инфраструктурасын ҥстерҥ чаралары 

Су белҽн тҽэмин итү буенча чаралар исемлеге 

Таблица 2.11.1 

№ 

т/б 
Урнашкан урыны Объектның исеме Чараның тҿре 

Бердҽм 

үлчҽү 
Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

 (2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 Мҽлбагыш авылы 
Су белҽн тҽэмин 

итү челтҽрлҽре 
Капиталь ремонт чакрым 8,5 +  

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

2 Түбҽн Якый авылы 
Су белҽн тҽэмин 

итү челтҽрлҽре 
Капиталь ремонт чакрым 8,0 +  

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

3 
Су белҽн тҽэмин итү 

системасы 

Су куллануны 

исҽпкҽ алу узеллары 
Оештыру шт - + + 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канализация буенча чаралар исемлеге 

Таблица 2.11.2 
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№ 

т/б 
Урнашкан урыны Объектның исеме Чараның тҿре 

Бердҽм 

үлчҽү 
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 -  + 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориялҽрне санитар чистарту буенча чаралар исемлеге 

Таблица 2.11.3 
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№ 

т/б 
Урнашкан урыны Объектның исеме Чараның тҿре 

Бердҽм 

үлчҽү 
Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

 (2026-2040 

еллар) 

РЕГИОНАЛЬ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 
Авыл җирлеге 

территориясе 
ТКО чүплеге   

Чүплекне 

рекультивациялҽү 
шт - +  

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

ҖИРЛЕ (ҖИРЛЕК) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 
Авыл җирлеге 

территориясе 

территорияне 

планлы-даими 

санитар чистарту 

оештыру данҽ 1 + + 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

2 
Авыл җирлеге 

территориясе 
Контейнерлар оештыру шт 18 + + 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Җылылык белҽн тҽэмин итү буенча чаралар исемлеге 

Таблица 2.11.4 

№ 

т/б 
Урнашкан урыны Объектның исеме Чараның тҿре 

Бердҽм 

үлчҽү 
Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 
Чара чыганагы 
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Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

 (2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 

Мҽлбагыш авыл 

җирлеге 

территориясе 

Җиһазларны 

алыштыру 
Реконструкция данҽ 1  + 

2015-2025 елларга 

Азнакай 

шҽһҽренең 

коммуналь 

инфраструктурасы 

системаларын 

комплекслы үстерү 

программасы 

2 

Мҽлбагыш авыл 

җирлеге 

территориясе 

Челтҽрлҽрне 

алыштыру 
Реконструкция данҽ 1 +  

2015-2025 елларга 

Азнакай 

шҽһҽренең 

коммуналь 

инфраструктурасы 

системаларын 

комплекслы үстерү 

программасы 

3 

Мҽлбагыш авыл 

җирлеге 

территориясе 

Приборларны 

урнаштыру 
Тҿзелеш данҽ 1 +  

2015-2025 елларга 

Азнакай 

шҽһҽренең 

коммуналь 

инфраструктурасы 

системаларын 

комплекслы үстерү 

программасы 

4 Мҽлбагыш авылы 

Проектлана торган 

иҗтимагый үзҽк 

ҿчен БМК тҿзелеше 

тҿзелеш данҽ 1 +  

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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Газ белҽн тҽэмин итү буенча чаралар исемлеге 

Таблица 2.11.5 

№ 

т/б 
Урнашкан урыны Объектның исеме Чараның тҿре 

Бердҽм 

үлчҽү 
Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

 (2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 Мҽлбагыш авылы ГРПШ тҿзелеш данҽ - +  

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

2 Мҽлбагыш авылы 
Газ белҽн тҽэмин 

итү челтҽрлҽре 
тҿзелеш км - +  

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

 

 

 

Электр белҽн тҽэмин итү буенча чаралар исемлеге 

Таблица 2.11.6 

№ 

т/б 
Урнашкан урыны Объектның исеме Чараның тҿре 

Бердҽм 

үлчҽү 
Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

 (2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 
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№ 

т/б 
Урнашкан урыны Объектның исеме Чараның тҿре 

Бердҽм 

үлчҽү 
Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

 (2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 Мҽлбагыш авылы 

Трансформатор 

подстанциясе (ТП), 

кҿчҽнеш 10(6)/0,4 

кВ 

тҿзелеш куыш - +  

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

2 Мҽлбагыш авылы 

10(6) һҽм 0,4 кВ 

электр тапшыру 

линиялҽре  

тҿзелеш км - + + 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

3 
Авыл җирлеге 

территориясе 

10(6) һҽм 0,4 кВ 

электр тапшыру 

линиялҽре 

реконструкция км - + + 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челтҽрлҽр буенча чаралар исемлеге 

Таблица 2.11.7 
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№ 

т/б 
Урнашкан урыны Объектның исеме Чараның тҿре Бердҽм үлчҽү Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Беренче 

чират 

(2025 

елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

 (2026-2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ЧАРАЛАР 

1 

Мҽлбагыш авыл 

җирлеге 

территориясе 

Телефон оештыру 

Проектлаштырыла 

торган торак 

тҿзелешенҽ 

телефоннар саны 

3 +  

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 
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2.12. Территорияне инженер ҽзерлҽҥ чаралары 

Таблица 2.12.1 

Су басуга дучар булган территориялҽрне инженерлык ягыннан яклау 

чаралары 

номерлы 

т/б 
Урнашкан урыны 

Куркыныч 

табигать 

барыш 

Чаралар 

1 Мҽлбагыш 

Су басу 

Дренажлар, автофильтрациягҽ каршы 

завеслар, ҿске агымны оештыру, ачык 

Сулыкларны чистарту, яңгыр 

канализациясе һҽм су объектларының 

дҽрҽҗҽле режимын җайга салу 

2 Түбҽн Якый 
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2.13.  Гражданнар оборонасы чаралары, табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ чаралары 

исемлеге 

Таблица 2.13.1. 

№ 

т/б 
Урнашкан урыны Объектның исеме Чараның тҿре 

Бердҽм 

үлчҽү 
Егҽрлек 

Тормышка ашыру 

вакыты 

Чара чыганагы 
Беренче 

чират 

(2025 елга 

кадҽр) 

Исҽп-хисап 

вакыты 

 (2026-2040 

еллар) 

1 
Торак пунктлар 

территориясе 

Хҽбҽр итү 

системасы (РСУ ) 

оештыру, яңа 

тҿзелеш 
данҽ 3 +  

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

2 Авыл җирлеге 
Янгын сагы 

бүлекчҽсе(ДПО К)) 

оештыру, яңа 

тҿзелеш 
данҽ 1 +  

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

3 
Торак пунктлар 

территориясе 
Янгын пирсы Яңа тҿзелеш данҽ 2  + 

Мҽлбагыш авыл 

җирлегенең 

генераль планы 

 


