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1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР
1.1. Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлегенең шҽһҽр
тҿзелеше проектлаштыруның җирле нормативлары (алга таба – нормативлар) Россия
Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һҽм Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районының норматив-хокукый актлары нигезендҽ
эшлҽнгҽн.
1.2. Ҽлеге нормативлар белҽн җайга салынмаган мҽсьҽлҽлҽр «Техник җайга
салу турында» 2002 елның 27 декабреннҽн 184-ФЗ номерлы Федераль закон
талҽплҽре нигезендҽ Россия территориясендҽ гамҽлдҽ булган законнар һҽм
норматив-техник документлар белҽн җайга салына.
1.3. Ҽлеге нормативлар, оештыру-хокукый формаларына бҽйсез рҽвештҽ,
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге
территориясендҽ ҥз эшчҽнлеген алып баручы барлык шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге
субъектлары ҿчен мҽҗбҥри.
1.4. Шҽһҽр тҿзелеше проектларының җирле нормативларын раслау, аларга
ҥзгҽрешлҽр кертҥ федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары,
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге
җирле ҥзидарҽ органнарының норматив хокукый актлары нигезендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
1.5. Ҽлеге нормативлар авыл җирлеге халкының җирле ҽһҽмияттҽге объектлар
белҽн тҽэмин ителешенең минималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап
кҥрсҽткечлҽрен; авыл җирлеге халкы ҿчен мондый объектларның территориаль яктан
мҿмкин булганның
максималь рҿхсҽт
ителгҽн дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап
кҥрсҽткечлҽрен билгели.
1.6. Исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре билгелҽнҽ торган җирле ҽһҽмияттҽге авыл
җирлеге объектларына авыл җирлеге халкының тҽэмин ителешенең минималь рҿхсҽт
ителгҽн дҽрҽҗҽсе һҽм авыл җирлеге халкы ҿчен мондый объектларның территориаль
яктан мҿмкин булган максималь дҽрҽҗҽдҽ ҥтемле булуын исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре
тҥбҽндҽге ҿлкҽлҽргҽ караган объектлар керҽ:
Халыкны электр, җылылык, газ һҽм су белҽн тҽэмин итҥ, ташландык суларны
агызу;
авыл җирлеклҽре чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары, җирле
ҽһҽмияттҽге транспорт объектлары;
социаль яклауга мохтаҗ гражданнарның хокукларын тҽэмин итҥ максатларында
гамҽлгҽ ашырыла торган торак тҿзелешен ҥстерҥгҽ дҽҥлҽт ярдҽме;
мҽдҽният, массакҥлҽм ял, ял;
мҽгълҥматлаштыру һҽм элемтҽ;
физик культура һҽм массакҥлҽм спорт;
кҿнкҥреш калдыкларын җыю һҽм чыгару;
тҿзеклҽндерҥ һҽм яшеллҽндерҥ;
ритуаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ;
социаль тҽэмин итҥ һҽм социаль яклау.
1.7. Нормативлар ҥз эченҽ тҥбҽндҽге ҿлешлҽрне ала:
тҿп ҿлеш (авыл җирлеге халкының җирле ҽһҽмияттҽге объектлар белҽн тҽэмин
ителешенең минималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре; авыл
җирлеге халкы ҿчен мондый объектларның территориаль яктан мҿмкин булган кадҽр
ҥтемле булуы дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре);
нормативларның тҿп ҿлешендҽ булган исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽрен нигезлҽҥ
буенча материаллар;

нормативларның тҿп ҿлешендҽ булган исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽрен куллану
кагыйдҽлҽре һҽм ҿлкҽсе;
авыл җирлеге халкының җирле ҽһҽмияттҽге объектларга булган ихтыяҗын
билгелҽҥ, ҽлеге объектларны урнаштыру буенча тҽкъдимнҽр;
авыл җирлегенең кыскача характеристикасы.
2. ИСҼПЛҼҤ КҤРСҼТКЕЧЛҼРЕН КУЛЛАНУ КАГЫЙДҼЛҼРЕ ҺҼМ ҾЛКҼСЕ
2.1. Ҽлеге нормативлар белҽн билгелҽнгҽн исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре
Введенский Бистҽсе авыл җирлеген территориаль планлаштыру документларын
ҽзерлҽгҽндҽ, килештергҽндҽ, раслаганда һҽм тормышка ашырганда, Макыл авыл
җирлеге территориялҽренҽ карата эшлҽнҽ торган территорияне планлаштыру
документларында кулланыла.
2.2. Шҽһҽр тҿзелешен проектлаштыру нормативлары дҽҥлҽт хакимияте һҽм
җирле ҥзидарҽ органнары, шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнарның
ҥтҽлешен тикшереп тору һҽм кҥзҽтҥ органнары тарафыннан карарлар кабул итҥ ҿчен
кулланыла.
2.3. Җирлекнең җирле ҽһҽмияттҽге объектлары исемлеге, авыл җирлеге
халкының минималь тҽэмин ителҥчҽнлеге дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре
һҽм ҽлеге нормативларның тҿп ҿлешендҽ китерелгҽн авыл җирлеге халкы ҿчен
мондый объектларның территориаль яктан мҿмкин булган максималь ҥтемле булу
дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре ҥтҽлҥ ҿчен мҽҗбҥри булып тора.
2.4. Гамҽлдҽге норматив документларны, шул исҽптҽн ҽлеге нормативларда
сылтама бирелҽ торган документларны юкка чыгарганда һҽм (яки) ҥзгҽрткҽндҽ
гамҽлдҽн чыгарылган нормаларга таянып эш итҽргҽ кирҽк.

3. МАКЫЛ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНҼ КЫСКАЧА ХАРАКТЕРИСТИКА
3.1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы МАКЫЛ авыл
җирлеге территориясенең кыскача характеристикасы шулай ук халыкның саны,
тыгызлыгы һҽм социаль-демографик составы турында мҽгълҥматлар, җирлекнең
башка характерлы ҥзенчҽлеклҽре 1 таблицада китерелгҽн.
1 таблица
т/б
№

1

2

3

Кҥрсҽткеч исеме

Характеристика

Авыл җирлеге территориясенең муниципаль
район һҽм Татарстан Республикасы
структурасында урнашуы

Авыл
җирлегенең
чиклҽре
тҥбҽндҽгелҽрдҽн
гыйбарҽт:
кҿнчыгыштан
Яңа
Рус
Мҽмҽтхуҗасы авыл җирлеге,
кҿньяктан
Килди
авыл
җирлеге, Соболевский авыл
җирлеге
кҿнбатыштан,
Куралово
авыл
җирлеге
тҿньяктан.

Авыл җирлеге чиклҽрендҽге территориянең
гомуми мҽйданы, га

Авыл җирлеге составына керҥче торак
пунктлар исемлеге

10682,3
Рус Макылы авылы
Татар Макылы авылы
Сеитово авылы
Клянчино авылы
Исаево авылы

2021 елның 1 гыйнварына даими халык саны

4

5

6

барлыгы, кеше
шул исҽптҽн торак пунктлар буенча,
кеше:
Рус Макылы авылы
Татар Макылы авылы
Сеитово авылы
Клянчино авылы
Исаево авылы

1568
1156
135
99
166
12

2021елның 1 гыйнварына халык тыгызлыгы,
14,7
кеше./кв. км
2021 елның 1 гыйнварына халыкның яшь структурасы.
эшкҽ яраклы яшьтҽн яшьрҽк халык,
212
кеше
эшкҽ яраклы халык (16 – 59 яшьлек

898

ирлҽр , 16-54 яшьлек хатын-кызлар),
кеше
эшкҽ яраклы яшьтҽн ҿлкҽнрҽк халык,
кеше.

458

2025 елга даими халык саны фаразлары

7

барлыгы, кеше
шул исҽптҽн торак пунктлар буенча,,
кеше:
Рус Макылы авылы
Татар Макылы авылы
Сеитово авылы
Клянчино авылы
Исаево авылы

1510
1120
90
130
160
10

2021 елның 1 гыйнварына авыл җирлегенең торак фонды

8

9

барлыгы, мең кв. метр торак мҽйданы
шул исҽптҽн торак пунктлар буенча, мең
кв. метр торак мҽйданы:
Рус Макылы авылы
Татар Макылы авылы
Сеитово авылы
Клянчино авылы
Исаево авылы
Халыкның торак белҽн тҽэмин ителеше
дҽрҽҗҽсе, кв.м / кеше.

52,9

37,6
4,8
3,9
6,3
0,3
33,7

Авыл җирлеге территориясендҽ табигый-климат шартлары
климатик район (климатик
районлаштыру картасы нигезендҽ
тҿзелеш ҿчен)
10

IВ

сейсмик куркыныч дҽрҽҗҽсе
(баллар)
табигать-климат шартларына гомуми
бҽя

5–6

уңайлы

1. ТҾП ҾЛЕШ
4.1. Авыл җирлеге халкын электр, җылылык, газ һҽм су белҽн тҽэмин итҥ, ташландык
суларны агызу объектлары белҽн тҽэмин итҥнең минималь рҿхсҽт ителгҽн
дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре; авыл җирлеге халкы ҿчен мондый
объектларның территориаль яктан мҿмкин булган максималь дҽрҽҗҽдҽ ҥтемле
булуын исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре;
4.1.1. Торак пунктларны тҿзҥ буенча инженерлык җиһазлары системасын
территориаль планлаштыру документлары һҽм су белҽн тҽэмин итҥ, канализация,
электр, җылылык һҽм газ белҽн тҽэмин итҥ схемалары нигезендҽ проектларга кирҽк,
ул билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эшлҽнгҽн һҽм расланган.
Ҽлеге тармак схемаларында технологиянең, егҽрлекнең, инженерлык челтҽрлҽренең
кҥлҽмнҽренең принципиаль мҽсьҽлҽлҽре хҽл ителергҽ тиеш, схеманы гамҽлгҽ ашыру
чираты буенча киңҽшлҽр бирелде.
4.1.2. Кҥрсҽтелгҽн исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре 2 таблицада китерелгҽн.
2 таблица

№
т/б

Объект исеме

Халыкның тҽэмин
ителешенең минималь
рҿхсҽт ителгҽн
дҽрҽҗҽсе

Халык ҿчен
территориаль
ҥтемлелекнең
максималь рҿхсҽт
ителҽ торган дҽрҽҗҽсе

1

Электр белҽн тҽэмин итҥ
системасы объектлары:
электр трансформатор
подстанциялҽре, бҥлҥ
пунктлары, тҿрле
кҿчҽнешлҽрдҽге электр
челтҽрлҽре

торак һҽм җҽмҽгать
биналарының электр
энергиясе белҽн 100
процент тҽэмин
ителеше;
торак урамнарның 100
процент яктыртылышы

билгелҽнми

2

Җылылык белҽн тҽэмин итҥ
системасы объектлары, шул
исҽптҽн:
ҥзҽклҽштерелгҽн:
котельныйлар, җылылык
электростанциялҽре,
җылылык челтҽрлҽре;
ҥзҽклҽштерелмҽгҽн: автоном
һҽм индивидуаль
котельныйлар, фатир җылылык
генераторлары, җылылык
челтҽрлҽре

торак һҽм иҗтимагый
биналарның җылылык
энергиясе белҽн 100
процент тҽэмин
ителеше

билгелҽнми

3

Ҥзҽклҽштерелгҽн газ белҽн
тҽэмин итҥ системасы
объектлары:
газ бҥлҥ һҽм газ тутыру
станциялҽре һҽм пунктлары,
газ җайга салу пунктлары, газ
бҥлҥ челтҽрлҽре

4

Ҥзҽклҽштерелгҽн су белҽн
тҽэмин итҥ системасы
объектлары:
су белҽн тҽэмин итҥ
чыганаклары, су алу
корылмалары, су саклау ҿчен
савытлар, суҥткҽргечлҽр

торак һҽм иҗтимагый
биналарны су белҽн
тҽэмин итҥ 100%

билгелҽнми

5

Су бҥлҥ системасы
объектлары**, шул исҽптҽн:
ҥзҽклҽштерелгҽн:
чистарту корылмалары,
канализация насос
станциялҽре, канализация
торбалары;
ҥзҽклҽштерелмҽгҽн:
локаль чистарту корылмалары,
атланма станциялҽре,
канализация торбалары

торак һҽм иҗтимагый
биналарның 100
процент тҽэмин
ителеше

билгелҽнми

Торак биналарны газ
белҽн тҽэмин итҥ 100%
*

билгелҽнми

* халык саны 3 меңнҽн артык булган авыл торак пунктлары ҿчен торак биналарны
стационар электр плитҽлҽре белҽн җиһазлаганда газ белҽн тҽэмин итҥ
системаларының булмавы рҿхсҽт ителҽ
** исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре яңгыр канализациясенҽ кагылмый
4.2. Торак пунктлар чиклҽрендҽ автомобиль юллары һҽм җирле ҽһҽмияттҽге
объектларга караган транспорт объектлары белҽн тҽэмин ителешнең минималь
рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре; авыл җирлеге халкы ҿчен
мондый объектларның территориаль яктан мҿмкин булган максималь дҽрҽҗҽдҽ
файдаланылуының исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре;
4.2.1. Автомобиль транспорты барлык биналарга һҽм корылмаларга да барып
җитҽргҽ тиеш.
4.2.2. Авыл җирлеге халкы ҿчен җҽмҽгать транспорты тукталышларының
территориаль яктан мҿмкин булган дҽрҽҗҽдҽ ҥтемле булуын исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽрен

3 таблица нигезендҽ кабул итҽргҽ кирҽк. Авыл җирлеге халкының ҽлеге объектлар
белҽн тҽэмин ителешнең минималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап
кҥрсҽткечлҽре билгелҽнми.
3 таблица
№
т/б

Халык ҿчен территориаль
ҥтемлелекнең максималь
рҿхсҽт ителҽ
торгандҽрҽҗҽсе (метр)

Объект исеме

Тукталыш пунктлары, тулаем алганда, торак пункт
буенча
халык саны 3 меңнҽн артык булган авыл торак пунктлары ҿчен:
1

500

2

Җҽмҽгать ҥзҽгендҽ тукталыш пунктлары

250

3

Җитештерҥ зоналарында тукталыш пунктлары
Массакҥлҽм ял һҽм спорт зоналарында тукталыш
пунктлары

400*

4

5

Азкатлы торак тҿзелеше территориясендҽ
элемтҽлҽр ҿчен тукталыш пунктлары:
яшҽҥ урыннарыннан
массакҥлҽм йҿрҥ объектларыннан

800 **

эчке
200
250

* кҥрсҽткеч җҽяҥлелҽр ҿчен тукталыш пунктына кадҽр юл йҿрҥ предприятиелҽреннҽн
максималь ераклык булуын аңлата
** ҽлеге кҥрсҽткеч җҽяҥлелҽр ҿчен иң кҥп ял итҥ һҽм спорт объекты ишегеннҽн
тукталыш пунктына кадҽр мҿмкин кадҽр ерак булуын аңлата
4.3. Авыл җирлеге халкының социаль яклауга мохтаҗ гражданнарның хокукларын
тҽэмин итҥ максатларында гамҽлгҽ ашырыла торган торак тҿзелеше объектлары
белҽн тҽэмин ителешнең минималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап
кҥрсҽткечлҽре; авыл җирлеге халкы ҿчен мондый объектларның территориаль яктан
мҿмкин булган максималь дҽрҽҗҽдҽ файдаланылуының исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре;
4.3.1. Кҥрсҽтелгҽн исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽрен 4 таблица нигезендҽ кабул итҽргҽ
кирҽк.
4 таблица
Халыкның тҽэмин
Халык ҿчен
ителешенең минималь
территориаль
№
рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсе
Объект исеме
ҥтемлелекнең
т/б
(кв.м / кеше)
максималь рҿхсҽт
ителҽ торган дҽрҽҗҽсе
2015 ел
2025 ел
1

Авыл торак пунктларында
торак биналар

23,1

26,4

билгелҽнми

Искҽрмҽ.
Килҽчҽктҽ исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре 2025, 2035 елларда ирешелгҽн торак
урыннарының гомуми мҽйданы белҽн тҽэмин ителешнең факттагы минималь
дҽрҽҗҽсен исҽпкҽ алып корректлана.
4.4. Авыл җирлеге халкының ял итҥ, массакҥлҽм ял итҥ, ял итҥ объектлары белҽн
тҽэмин ителешнең минималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре;
авыл җирлеге халкы ҿчен мондый объектларның территориаль яктан мҿмкин булган
кадҽр мҿмкин булган дҽрҽҗҽдҽ файдаланылуының исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре;
4.4.1. Кҥрсҽтелгҽн исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽрен 5 таблица нигезендҽ кабул итҽргҽ
кирҽк.
5 таблица
Халыкның тҽэмин
ителешенең минималь
рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсе

Халык ҿчен территориаль
ҥтемлелекнең максималь
рҿхсҽт ителҽ торган
дҽрҽҗҽсе

№
т/б

Объект исеме

1

Клуб учреждениелҽре
халык саны тҥбҽндҽгечҽ
булган торак пунктлар
ҿчен:
0,2 – 1 мең кеше.
1 – 3 мең кеше.
3-5 мең кеше.
5-10 мең кеше.

2

Халык саны тҥбҽндҽгечҽ булган авыл җирлеклҽре ҿчен авыл китапханҽсе:
6-7,5 мең саклау
1 – 3 мең кеше.
берҽмлеге;
1000 кешегҽ 5-6 урын
5-6 мең саклау берҽмлеге;
3-5 мең кеше.
билгелҽнми
1000 кешегҽ 4-5 урын
4,5-5 мең саклау
5-10 мең кеше.
берҽмлеге;
1000 кешегҽ 3-4 урын

300 урын
300-230 урын
230-190 урын
190-140 урын

билгелҽнми

Искҽрмҽ.
1. Азрак исҽп-хисап кҥрсҽткечен зур торак пунктлар ҿчен кабул итҽргҽ кирҽк.
2. Халык саны 1,5 меңнҽн артык кеше булган авыл торак пунктлары (район ҥзҽклҽре
һҽм ҥзҽклҽре) ҿчен объектларның санын, составын һҽм сыйдырышлылыгын
билгелҽгҽндҽ, 30 минутлык җҽяҥлелҽр йҿри алырлык зонада урнашкан башка торак
пунктлардан килгҽн халыкны ҿстҽмҽ рҽвештҽ исҽпкҽ алырга кирҽк.
3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 елның 26 гыйнварыннан
42 номерлы карары нигезендҽ, 2019 елга кадҽр клуб учреждениелҽре һҽм китапханҽ
хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин ителешнең социаль гарантиялҽре дҽрҽҗҽсе гамҽлдҽге
тҽэмин ителеш дҽрҽҗҽсендҽ кабул ителҽ.

4.5. Авыл җирлеге халкының физик культура һҽм массакҥлҽм спорт объектлары
белҽн тҽэмин ителешенең минималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап
кҥрсҽткечлҽре; авыл җирлеге халкы ҿчен мондый объектларның территориаль яктан
мҿмкин булган максималь дҽрҽҗҽдҽ ҥтемле булуын исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре;
4.5.1. Кҥрсҽтелгҽн исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽрен 6 таблица нигезендҽ кабул итҽргҽ
кирҽк.

6 таблица
№
т/б

Объект исеме

Халыкның тҽэмин
ителешенең минималь
рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсе

Халык ҿчен территориаль
ҥтемлелекнең максималь
рҿхсҽт ителҽ торган
дҽрҽҗҽсе

1

Спорт заллары

1000 кешегҽ 350 кв. метр
идҽн мҽйданы

билгелҽнми

2

Яссылык спорт
корылмалары

1000 кешегҽ 1950 кв. метр

билгелҽнми

4.6. Исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре халыкны мҽгълҥматлаштыру һҽм элемтҽ объектлары
белҽн тҽэмин итҥнең минималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсе авыл халык ҿчен мондый
объектларның территориаль яктан мҿмкин булган максималь рҿхсҽт ителгҽн
дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре; авыл җирлек
4.6.1. Авыл җирлеге халкын мҽгълҥматлаштыру һҽм элемтҽ объектлары белҽн
тҽэмин итҥнең минималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽрен 7
таблица нигезендҽ кабул итҽргҽ кирҽк.
7 таблица
№
т/б

1

Объект исеме

Почта элемтҽсе бҥлеге

Ҥлчҽҥ берҽмлеге

Халыкның тҽэмин
ителешенең минималь
рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсе

объектлар
авыл җирлегенҽ

1

4.6.2. Авыл җирлеге халкы ҿчен мҽгълҥматлаштыру һҽм элемтҽ объектларының
территориаль яктан мҿмкин булган дҽрҽҗҽдҽ файдаланылуының исҽп-хисап
кҥрсҽткечлҽре билгелҽнми.

4.7. Авыл җирлеге халкының кҿнкҥреш калдыкларын җыю һҽм чыгару объектлары
белҽн тҽэмин ителешнең минималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап
кҥрсҽткечлҽре; авыл җирлеге халкы ҿчен мондый объектларның территориаль яктан
мҿмкин булган кадҽр мҿмкин булган дҽрҽҗҽдҽ файдаланылуының исҽп-хисап
кҥрсҽткечлҽре
4.7.1. Кҿнкҥреш калдыкларын җыю һҽм чыгару объектлары исемлеге, мондый
объектларның урнашуы Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы
Введенский Бистҽсе авыл җирлеге территориясен санитар чистартуның Генераль
схемасы нигезендҽ кабул ителҽ.
4.7.2. Авыл җирлеге халкы ҿчен каты кҿнкҥреш калдыкларын җыю ҿчен контейнер
мҽйданчыкларының территориаль яктан мҿмкин булган кадҽр ҥтемле булуы (яшҽҥ
урыннарыннан, балалар һҽм дҽвалау-профилактика учреждениелҽреннҽн, спорт
мҽйданчыкларыннан, ял итҥ урыннарыннан ераклык) буенча исҽп-хисап кҥрсҽткечен
100 метр кҥлҽмендҽ кабул итҽргҽ кирҽк.
4.8. Авыл җирлеге халкын тҿзеклҽндерҥ һҽм яшеллҽндерҥ объектлары белҽн тҽэмин
итҥнең минималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре; авыл
җирлеге халкы ҿчен мондый объектларның территориаль яктан мҿмкин булган кадҽр
мҿмкин булган дҽрҽҗҽдҽ файдаланылуының исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре
4.8.1. Авыл җирлеге халкының гомуми файдаланудагы яшеллҽндерелгҽн
территориялҽр белҽн тҽэмин ителешенең минималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсенең
исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽрен 8 таблица нигезендҽ кабул итҽргҽ кирҽк.
8 таблица
№
т/б

1

Объект исеме

Авыл торак пунктларында
гомуми кулланылыштагы
яшеллҽндерелгҽн
территориялҽр

Халыкның тҽэмин
ителешенең минималь
рҿхсҽт ителгҽн
дҽрҽҗҽсе
(кв. метр / кеше)

12

Халык ҿчен
территориаль
ҥтемлелекнең
максималь рҿхсҽт
ителҽ торган дҽрҽҗҽсе

билгелҽнми

Искҽрмҽ.
Урманнар тирҽ-юнендҽ урнашкан торак пунктлар ҿчен эре
сулыкларның яр буе зоналарында, гомуми файдаланудагы
территориялҽрнең мҽйданы 20% ким булмаска тиеш.

елгаларның һҽм
яшеллҽндерелгҽн

4.9. Авыл җирлеге халкының ритуаль хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ объектлары белҽн тҽэмин
ителешнең минималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре; авыл
җирлеге халкы ҿчен мондый объектларның территориаль яктан мҿмкин булганның
максималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре
4.9.1. Кҥрсҽтелгҽн исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽрен 9 таблица нигезендҽ кабул итҽргҽ
кирҽк.

№
т/б

1

Объект исеме

Традицион кҥмҥ зираты

Халыкның тҽэмин
ителешенең минималь
рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсе
(га/1 мең кеше)

9 таблица
Халык ҿчен территориаль
ҥтемлелекнең максималь
рҿхсҽт ителҽ торган
дҽрҽҗҽсе

0,24

билгелҽнми

4.10. Авыл җирлеге халкын социаль тҽэмин итҥ һҽм социаль яклау объектлары белҽн
тҽэмин итҥнең минималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре;
авыл җирлеге халкы ҿчен мондый объектларның территориаль яктан мҿмкин булган
кадҽр ҥтемле булуын исҽплҽҥ кҥрсҽткечлҽре
4.10.1. Инвалидларның шҽхси автотранспортын даими саклау урыннары белҽн
тҽэмин ителеш дҽрҽҗҽсе җиңел автомобильлҽрнең даими саклау урыннарының
гомуми саныннан 10%
(лҽкин 1 урыннан да ким булмаган), шул исҽптҽн
инвалидларның кресло-коляскалы автомобильлҽре ҿчен махсус урыннарның 5%
тигез булырга тиеш.
Инвалидларның шҽхси автотранспортын вакытлыча саклау урыннары белҽн тҽэмин
итҥ дҽрҽҗҽсен учреждениелҽр һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ предприятиелҽре янында җиңел
автомобильлҽрне кыска вакытлы саклау ҿчен ачык мҽйданчыкларда 10% (лҽкин 1
урыннан да ким булмаган) кабул итҽргҽ кирҽк.

2. АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫҢ ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ ОБЪЕКТЛАРГА
БУЛГАН ИХТЫЯҖЫН БИЛГЕЛҼҤ, ҼЛЕГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУ
БУЕНЧА ТҼКЪДИМНҼР
5.1. Авыл җирлеге халкының электр, җылылык, газ һҽм су белҽн тҽэмин итҥ,
ташландык суларны агызу объектларында норматив ихтыяҗын билгелҽҥ, ҽлеге
объектларны урнаштыру буенча тҽкъдимнҽр
5.1.1. Электр белҽн тҽэмин итҥ системаларын проектлауны «Торак һҽм җҽмҽгать
биналарының электр җайланмаларын проектлау һҽм монтажлау» СП 31-110-2003
талҽплҽренҽ туры китереп билгелҽнҽ торган электр чыганакларына электр
йҿклҽнеше кҥрсҽткечлҽре нигезендҽ (6 бҥлек), «ФСК ЕЭС» ААҖнең техник сҽясҽте
турындагы 2006 елның 2 июнендҽге Нигезлҽмҽ нигезендҽ гамҽлгҽ ашырырга кирҽк (2
бҥлек) .
Алдан исҽп-хисаплар ясау ҿчен торак пунктлар территориялҽренең чагыштырма
исҽп-хисап йҿклҽнешенең эрелҽнгҽн кҥрсҽткечлҽрен 10 таблица нигезендҽ кабул
итҽргҽ кирҽк.
10 таблица
Торак пункт
плиталар белҽн табигый газда
стационар электр плитҽлҽре белҽн
Халык
(кВт/кеше)
(кВт/кеше)
саны
шул исҽптҽн:
шул исҽптҽн:
тулаем
тулаем
(мең
алганда,
алганда,
микрорайонн
микрорайонн
кеше)
торак пункт
торак пункт
ҥзҽк
ар /тҿзелеш
ҥзҽк
ар /тҿзелеш
буенча
буенча
кварталлары
кварталлары
3 – 50
кимендҽ
3

0,43

0,55

0,40

0,52

0,65

0,50

0,41

0,51

0,39

0,50

0,62

0,49

Искҽрмҽ.
1. Торак пунктта газ һҽм электр плитҽлҽре булган торак йортлар булса, кҥрсҽткечлҽр
алар белҽн чагыштырганда интерполяция ысулы белҽн билгелҽнҽ.
2. Торак пункт ҥзҽге тҿшенчҽсе дигҽндҽ тҿрле административ, мҽдҽни, уку
учреждениелҽре, сҽҥдҽ һҽм җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре тупланган
территорияне аңларга кирҽк.
3. Таблицада вак сҽнҽгать предприятиелҽреннҽн йҿклҽмҽлҽр исҽпкҽ алынмаган.
Аларны исҽпкҽ алу ҿчен тҥбҽндҽге коэффициентларны кулланырга кирҽк:
табигый газда плитҽлҽр куелган торак пунктлар ҿчен: 1,2-1,6;
стационар электр плитҽлҽре булган торак пунктлар ҿчен: 1,1-1,5.
Кҥбрҽк зурлыкны торак пункт ҥзҽге территориясендҽ кабул итергҽ кирҽк.

Электр энергиясен бҥлҥ системасының кҿчҽнешен сайлау, перспективалы электр
йҿклҽнешлҽренең ҥсешен анализлауны исҽпкҽ алып, Татарстан Республикасының
бҥлҥ электр челтҽре комплексы челтҽрлҽренең перспективалы ҥсеше схемасы
нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга тиеш.
Торак пунктларның электр челтҽрлҽренең киеренкелеге исҽп-хисап чоры һҽм энергия
системасында кҿчҽнешлҽр системасы чиклҽрендҽ аларны ҥстерҥ концепциясен
исҽпкҽ алып сайлана: 35 – 110 – 220 – 500 яки 35 – 110 – 330 – 750 кВ.

Электр белҽн тҽэмин итҥ системасының кҿчҽнеше, энергия трансформациясе
баскычларының иң аз санын исҽпкҽ алып, сайлап алынырга тиеш. Якындагы вакыт
чорына 35-110/10 кВ кҿчҽнешлҽр системасы иң максатка ярашлы булып тора.
Торак пунктлар территориялҽрендҽ трансформатор подстанциялҽрен һҽм бҥлҥ
җайланмаларын проектлауны электр җайланмаларын урнаштыру Кагыйдҽлҽре һҽм
2006 елның 2 июнендҽге «ФСК ЕЭС» ААҖнең техник сҽясҽте турындагы
Нигезлҽмҽнең 2 бҥлеге талҽплҽре нигезендҽ гамҽлгҽ ашырырга кирҽк.
Трансформатор подстанциялҽре, бҥлҥ җайланмалары һҽм торак тҿзелеше
территориясендҽ урнашкан кабельлҽргҽ һава электр линиялҽре кҥчҥ пунктлары ябык
типтагы проектларга тҽкъдим ителҽ.
5.1.2. Яңа җылылык белҽн тҽэмин итҥ системаларын проектлау һҽм тҿзҥ, гамҽлдҽге
җылылык белҽн тҽэмин итҥ системаларын реконструкциялҽҥ һҽм ҥстерҥ авыл
җирлеген җылылык белҽн тҽэмин итҥнең расланган схемасы нигезендҽ гамҽлгҽ
ашырылырга тиеш.
Җылылык белҽн тҽэмин итҥ системаларын проектлауны кулланучыларның җылылык
белҽн тҽэмин итҥ ышанычлылыгын исҽпкҽ алып, «Җылылык челтҽрлҽре» СНиП 4102-2003 (5 бҥлек), ГОСТ Р 54964-2012 «Туры килҥ-килмҽҥне бҽялҽҥ. Кҥчемсез милек
объектларына экологик талҽплҽр» (А кушымтасы) талҽплҽре нигезендҽ билгелҽнҽ
торган исҽплҽҥ җылылык йҿклҽнеше кҥрсҽткечлҽре нигезендҽ гамҽлгҽ ашырырга
кирҽк. Торак пунктлар территориялҽрендҽ ҥзҽклҽштерелгҽн җылылык белҽн тҽэмин итҥ
чыганакларын коммуналь-склад һҽм җитештерҥ зоналарында, җылылык йҿклҽнеше
ҥзҽклҽрендҽ урнаштырырга киңҽш ителҽ.
Җылылык белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын, җылылык пунктларын урнаштыру акустик
исҽп-хисаплар белҽн нигезлҽнергҽ тиеш.
Трассаларны һҽм җылылык челтҽрлҽрен салу ысулларын «Җылылык челтҽрлҽре»
СНиП 41-02-2003 (9 бҥлек), СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89 * Шҽһҽр Тҿзелеше.
Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ" талҽплҽренҽ туры китереп
карарга кирҽк.
5.1.3. Газ белҽн тҽэмин итҥнең гамҽлдҽге системаларын проектлау һҽм тҿзҥ,
реконструкциялҽҥ һҽм ҥстерҥ «Газ бҥлҥ системалары» СНиП 42-01-2002 талҽплҽренҽ
туры китереп Татарстан Республикасын газ белҽн тҽэмин итҥ һҽм газлаштыруның
Генераль схемасы нигезендҽ, торак-коммуналь хуҗалыкны, сҽнҽгать һҽм башка
оешмаларны газлаштыру буенча республика программалары нигезендҽ гамҽлгҽ
ашырылырга тиеш .
Авыл торак пунктлары ҿчен газ куллануның эрелҽндерелгҽн кҥрсҽткечен бер кешегҽ
елына 220 куб. м кҥлҽмендҽ кабул итҽргҽ кирҽк.
Газ бҥлҥ һҽм газ тутыру станциялҽре торак пунктлардан читтҽ урнашырга тиеш.
Газ ҿстҽмҽ пунктларны торак пунктның торак тҿзелеше территориясеннҽн читтҽ, аскы
яктан урнаштырырга кирҽк.
Газ бҥлҥ челтҽрендҽ газ басымын киметҥ һҽм җайга салу ҿчен газ җайга салу (блоклы
яки шкафлы) пунктларын проектларга кирҽк.
Газ җибҽрҥ пунктын район ҥзҽгендҽ, район йҿклҽнеш ҥзҽгенҽ мҿмкин кадҽр якын
урнаштырырга кирҽк.
Торак пунктларда аерым торучы газ җайга салучы пунктларны биналар һҽм
корылмаларга кадҽр билгеле бер ераклыкта урнаштырырга кирҽк:
газ регулятор пунктына кергҽн урынында газ басымы 0,6 МПа булганда – 10 метр;
газ регулятор пунктына кергҽн урынында газ басымы 0,6 – 1,2 МПа булганда – 15
метр.

5.1.4. Торак пунктларны су белҽн тҽэмин итҥ системаларын проектлау, шул исҽптҽн
су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын сайлау, су алу корылмаларын урнаштыруны СП
30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* эчке суҥткҽргеч һҽм биналарны канализациялҽҥ".
СП 31.13330.2012 актуальлҽштерелгҽн редакциясе СНиП 2.04.02-84 *«Су белҽн
тҽэмин итҥ. Тышкы челтҽрлҽр һҽм корылмалар», СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89
* Шҽһҽр Тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ", СанПиН
1.2.3685-21 "Кеше ҿчен яшҽҥ тирҽлеге факторларының иминлеген һҽм (яки)
зыянсызлыгын тҽэмин итҥгҽ карата гигиена нормативлары һҽм талҽплҽр", СанПиН
2.1.3684-21 "Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽре территориялҽрен карап тотуга, су
объектларына, эчҽргҽ яраклы су һҽм эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итҥгҽ,
атмосфера һавасына, туфракка, торак биналарга, җитештерҥ, җҽмҽгать
биналарыннан файдалануга, санитария-эпидемиялҽргҽ каршы (профилактика)
чаралар оештыру һҽм ҥткҽрҥ, ГОСТ 2761-84* «Ҥзҽклҽштерелгҽн хуҗалык-эчҽр су
белҽн тҽэмин итҥ чыганаклары. Гигиеник, техник талҽплҽр һҽм сайлау
кагыйдҽлҽре»,«Су белҽн тҽэмин итҥ һҽм эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итҥ
чыганакларын санитар саклау зоналары» СанПин 2.1.4.1110-02 талҽплҽренҽ туры
китереп башкарырга кирҽк.
Халыкның хуҗалык-эчҽргҽ яраклы ихтыяҗлары ҿчен тҽҥлеклек уртача (бер ел
эчендҽ) куллануның эрелҽндерелгҽн кҥрсҽткечен кҥлҽмдҽ кабул итҽргҽ кирҽк:
эчке суҥткҽргеч һҽм канализация белҽн тҽэмин ителгҽн биналар ҿчен ванналар һҽм
җирле су җылыткычлар белҽн тҽэмин ителгҽн – бер кешегҽ тҽҥлегенҽ 200 литр.
Су алу корылмаларының тибын һҽм схемасын территориянең геологик, гидрогеологик
һҽм санитар шартларыннан чыгып сайларга кирҽк.
Су челтҽрлҽрен боҗра белҽн проектларга кирҽк. Суҥткҽргечлҽрнең тупик линиялҽрен
куллану рҿхсҽт ителҽ:
авария вакытында су белҽн тҽэмин итҥдҽ ҿзеклек булган очракта җитештерҥ
ихтыяҗларына су бирҥ ҿчен;
торбаларның диаметры 100 мм дан артмаган хуҗалык-эчҽргҽ яраклы ихтыяҗларына
су бирҥ ҿчен;
янгынга каршы яисҽ хуҗалык-янгынга каршы ихтыяҗларга, линия озынлыгына 200
метрдан да артык булмаган озынлыкта янгын сҥндерҥгҽ карамастан, су бирҥ ҿчен.
Бина һҽм корылмаларның эчке суҥткҽргеч челтҽрлҽре белҽн тышкы су челтҽрлҽрен
боҗралау рҿхсҽт ителми.
5.1.5. Торак пунктларның канализация системаларын проектлауны СП 30.13330.2020
"СНиП 2.04.01-85* Эчке суҥткҽргеч һҽм биналарны канализациялҽҥ", СП 32.13330
2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Тышкы челтҽрлҽр һҽм корылмалар", СП
42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89 * Шҽһҽр Тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен
планлаштыру һҽм тҿзҥ" талҽплҽренҽ туры китереп карарга кирҽк.
Кҿнкҥреш суларын тҽҥлеклеклек уртача су белҽн тҽэмин итҥ, территориягҽ су сибҥгҽ
һҽм яшел утыртмаларга су тотуны исҽпкҽ алмыйча, тҽҥлеклеклек су куллануга тигез
дҽрҽҗҽдҽ кабул ителҽ.
Территориаль планлаштыру документларын эшлҽгҽндҽ авыл торак пунктлары ҿчен
тҽҥлеклеклек уртача (бер елга) су бҥлҥне 1 кешегҽ тҽҥлегенҽ/150 л. кабул итҥ рҿхсҽт
ителҽ.
Агып тҿшҥче суларның чистарту корылмалары мҽйданын елның җылы чорында торак
пунктны торак тҿзелешенҽ карата ҿстенлек итҥче җиллҽр ҿчен билгелҽнгҽн яктан су
агымы буенча тҥбҽнрҽк юнҽлештҽ урнаштырырга кирҽк.

5.2. Авыл җирлеге халкының торак пунктлар чиклҽрендҽ урнашкан транспорт
объектларында, ҽлеге объектларны урнаштыру буенча норматив ихтыяҗын билгелҽҥ
буенча тҽкъдимнҽр
5.2.1. Торак пунктлар территориясендҽ урамнар һҽм юллар челтҽренең ҥткҽрҥчҽнлек
мҿмкинлеге автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсеннҽн чыгып билгелҽнҽ.
2025 елга кадҽр исҽплҽнгҽн вакытка авыл торак пунктлары ҿчен 1000 кешегҽ 440
автомобиль кабул итҽргҽ кирҽк.
5.2.2. Магистраль урамнарда һҽм җайга салына торган хҽрҽкҽт юлларында урта, зур
һҽм эре авыл торак пунктларында тҿзелгҽн территориялҽр чиклҽрендҽ 200-300 метр
интервалы булган юл йҿрҥ ҿлеше (җир ҿсте) белҽн бер дҽрҽҗҽдҽ җҽяҥлелҽр кичҥ
юлларын кҥздҽ тотарга кирҽк.
5.2.3. Җҽмҽгать транспортының тукталыш пунктлары арасындагы ераклыкны 400-600
метрга кадҽр кабул итҽргҽ киңҽш ителҽ.
5.2.4. 5.2.4. Халык саны 3 меңнҽн артык булган авыл торак пунктлары ҿчен тҽкъдим
ителҽ торган 11, 12 һҽм 13 таблицаларында кҥрсҽтелгҽн кҥрсҽткечлҽр китерелҽ.
11 таблица
Халыкның җиңел автомобильлҽрне даими саклау ҿчен корылмалар белҽн тҽэмин
ителеш дҽрҽҗҽсе һҽм халык ҿчен ҽлеге объектларның территориаль яктан
ҥтемлелеге дҽрҽҗҽсе буенча тҽкъдим ителҽ торган кҥрсҽткечлҽр

№
т/б

Автотранспорт чараларын
оештырылган саклау
урыннарының тибы

Халыкның тҽэмин
ителеш дҽрҽҗҽсе,
1 мең кешегҽ урын
2015 ел

1

Шҽхси милектҽ җиңел
автомобильлҽрне саклау ҿчен

2025 ел

Халык ҿчен
территориаль
ҥтемлелек дҽрҽҗҽсе
(метр)
гомумҽн алганда,
торак пункт буенча –
800
шул исҽптҽн коттедж
тҿзелеше
территориялҽрендҽ –
200

293

396

2

Ведомство карамагындагы
җиңел автомобильлҽрне
саклау ҿчен

7

8

билгелҽнми

3

Таксомотор паркы ҿчен

5

7

билгелҽнми

12 таблица
Уңайлылык дҽрҽҗҽсе буенча торак фонды категориясенҽ карап, халыкның җиңел
автомобильлҽрне саклау ҿчен корылмалар белҽн тҽэмин ителеш дҽрҽҗҽсе буенча
тҽкъдим ителҽ торган кҥрсҽткечлҽр
№

Уңайлылык дҽрҽҗҽсе

Урыннар саны

т/б

буенча торак фонды
тибы

җиңел автомобильлҽрне
даими саклау ҿчен
(гомуми мҽйданы 100 кв.
метр булган машина-урын)

җиңел автомобильлҽрне
вакытлыча саклау
(парковка) ҿчен
(1 фатирга исҽплҽнгҽн
машина урыны)

1

Бик уңайлы

2,9

0,75

2

Уңайлы

2,6

0,63

3

Массакҥлҽм

1,9

0,24

4

Иҗтимагый

1,4

0,16

5

Махсуслаштырылган

0,8

0,25

13 таблица
Халыкны тҿрле билгелҽнештҽге объектлар янында җиңел автомобильлҽрне
вакытлыча саклау (парковка) ҿчен ачык мҽйданчыклар белҽн тҽэмин итҥ
дҽрҽҗҽсенең тҽкъдим ителҽ торган кҥрсҽткечлҽре
№
т/б

Объект исеме

1

Административ учреждениелҽр

2

Югары һҽм урта һҿнҽри белем
бирҥ учреждениелҽре

3

Сҽнҽгать предприятиелҽре

Ҥлчҽҥ берҽмлеге
машина-урын/
100 эшлҽҥче
машина-урын/
100 эшлҽҥче
машина-урын/
Ике чиктҽш сменада
эшлҽҥче 100 кеше

4

Мҽктҽпкҽчҽ учреждениелҽр

машина-урын/
1 объект

5

Гомуми белем бирҥ
учреждениелҽре

машина-урын/
1 объект

6

Хастаханҽлҽр

7

Поликлиникалар

8

Кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ
предприятиелҽре

9

Спорт объектлары

10

Мҽдҽни-тамаша
учреждениелҽре (музейлар,
театрлар һ. б.)

машина-урын/
100 койка
машина-урын/
Сменага 100 кеше
килҥ
машина-урын /
гомуми мҽйданы 30
кв. метр
машина-урын / 100
урын
машина-урын / 100
урын яки бер тапкыр
килҥчелҽр

Машина урыннары саны
2015 ел

2025 ел

28

38

21

29

14

19

задание буенча
проектлау, ҽмма кимендҽ
2
задание буенча
проектлау, ҽмма кимендҽ
2
7

10

4

6

14

19

4

6

21

29

11

Мҽдҽният һҽм ял парклары

12

Сҽҥдҽ ҥзҽклҽре, универмаглар,
сҽҥдҽ мҽйданы 200 кв. метрдан
артык булган кибетлҽр

13

Базарлар

14

Эре рестораннар һҽм кафе,
клуб учреждениелҽре

15

Кунакханҽ

16

Барлык тҿр транспорт
вокзаллары

17

Ял итҥ зоналарында пляжлар
һҽм парклар

18

Урман парклары һҽм
тыюлыклар

19

Кыска вакытлы ял базалары

20

Ял йортлары һҽм базалары,
санаторийлар,
профилакторийлар, туристик
базалар

21

Туристик һҽм курорт
кунакханҽлҽре

22

Ял итҥ зоналарында җҽмҽгать
туклануы, сҽҥдҽ һҽм
коммуналь-кҿнкҥреш хезмҽте
кҥрсҽтҥ предприятиелҽре

машина-урын/
100 бер тапкыр
килҥчелҽр
машина-урын/
Сҽҥдҽ мҽйданының
100 кв. метры
машина-урын/
50 сҽҥдҽ урыны
машина-урын/
100 урын
машина-урын / 100
урын
машина-урын/
Пик сҽгатенҽ
кҽлҥчелҽр, 100
пассажир
машина-урын/
100 бер тапкыр
килҥчелҽр
машина-урын/
100 бер тапкыр
килҥчелҽр
машина-урын/
100 бер тапкыр
килҥчелҽр
машина-урыннар /
100 кеше ял итҥче
һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥче
персонал

10

13

10

13

35

48

21

29

11

15

21

29

28

38

14

19

21

29

7

10

машина-урыннар /
100 кеше ял итҥче
һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥче
персонал

21

29

машина-урыннар /
100 урын, залларда
яки бер тапкыр
килҥчелҽр һҽм
персонал

14

19

Искҽрмҽ.
Тҽҥлегенҽ тҿрле режимлы объектлар тҿркеменҽ хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен тукталышларны
проектлаганда һҽр объект буенча машина урыннарының исҽп-хисап санын 10-15 %
киметҥ рҿхсҽт ителҽ.
5.2.5. Авыл җирлеклҽре һҽм җирле ҽһҽмияттҽге объектларга караган транспорт
объектлары чиклҽрендҽ автомобиль юлларын проектлауны СП 42.13330.2016 "СНиП
2.07.01-89 * Шҽһҽр Тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ"
талҽплҽренҽ туры китереп карарга кирҽк.

5.3. Торак тҿзелеше объектларын урнаштыру буенча тҽкъдимнҽр
5.3.1. Торак тҿзелеше һҽм торак тҿзелеше тҿрлҽренең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре
гамҽлдҽге һҽм фаразлана торган социаль-демографик вазгыятьне һҽм халыкның
керем дҽрҽҗҽсен исҽпкҽ алып башкарылырга тиеш.
5.3.2. Торак тҿзелешенең характерына туры китереп, 14 таблицада китерелгҽн
тҿзелеш тҿрлҽре бҥленҽ.
14 таблица
№
т/б

Торак тҿзелеше тибы

Тҿзелеш характеристикалары

1

Азкатлы торак тҿзелеше

биеклеге 3 катка кадҽр булган индивидуаль
утар тҿзелеше;
биеклектҽге 3 катка кадҽр блокланган торак
йортлар белҽн тҿзелеше;
биеклеге 4 катка кадҽр булган кҥпфатирлы
торак йортлар тҿзелеше

2

Урта катлы торак тҿзелеше

5-8 катлы кҥпфатирлы торак йортлар
тҿзелеше

3

Кҥп катлы торак тҿзелеше

биеклеге 9 каттан һҽм аннан да югарырак
булган кҥпфатирлы торак йортлар тҿзҥ

Торак тҿзелешенең тҿрлҽрен бҥлеп бирҥ, аларны оештыруга карата талҽплҽрне
билгелҽҥ авыл җирлегеннҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре белҽн гамҽлгҽ
ашырыла.
5.3.3. Торак пунктларда торак тҿзҥнең норматив параметрлары СП 42.13330.2016
"СНиП 2.07.01-89 * Шҽһҽр Тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру
һҽм тҿзҥ" талҽплҽренҽ туры китереп карарга кирҽк.
5.4. Авыл җирлеге халкының мҽдҽният, массакҥлҽм ял, ял, физик культура һҽм
массакҥлҽм спорт объектларында норматив ихтыяҗын билгелҽҥ, ҽлеге объектларны
урнаштыру буенча тҽкъдимнҽр
5.4.1. Авыл җирлеге халкының мҽдҽният, массакҥлҽм ял, ял, физик культура һҽм
массакҥлҽм спорт объектларында норматив ихтыяҗын билгелҽҥне халыкның тҿрле
социаль-демографик
тҿркемнҽренҽ
булган
ихтыяҗларын
канҽгатьлҽндерҥ
зарурилыгы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырырга кирҽк.
5.4.2. Ҽлеге объектларны урнаштыру башка шундый ук объектларның якынлыгын,
транспорт элемтҽлҽрен оештыруны, урамнар, юллар һҽм җҽяҥлелҽр юллары челтҽре
белҽн ҥзара бҽйлҽнешне исҽпкҽ алып башкарылырга тиеш.
5.4.3. Мҽдҽният, массакҥлҽм ял, ял, физик культура һҽм массакҥлҽм спорт
объектларын урнаштыру ҿчен җир кишҽрлеклҽре кҥлҽмен проектлау биреме
нигезендҽ кабул итҽргҽ кирҽк.

5.4.4. Физик культура һҽм массакҥлҽм спорт объектларын белем бирҥ мҽктҽплҽренең
һҽм башка уку йортларының, ял һҽм мҽдҽният учреждениелҽренең спорт объектлары
белҽн бергҽ алып бару рҿхсҽт ителҽ.
5.5. Мҽгълҥматлаштыру һҽм элемтҽ объектларын урнаштыру буенча тҽкъдимнҽр
5.5.1. Яңа тҿзелешне гамҽлгҽ ашырганда телекоммуникация системаларын, цифрлы
эфир телевидениене кҥмҽк кабул итҥ системаларын урнаштыруны һҽм бер ҥк вакытта
ҿч элемтҽ операторы тарафыннан хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле булган ябык эчке
коммуникациялҽр буенча йорт эчендҽге элемтҽ челтҽрлҽрен урнаштыруны кҥздҽ
тотарга кирҽк.
5.5.2. Мҽгълҥматлаштыру һҽм элемтҽ объектларын урнаштыру ҿчен җир
кишҽрлеклҽре мҽйданын 15 таблица нигезендҽ кабул итҽргҽ кирҽк.

15 таблица
№ т/б

Объект исеме

Участок мҽйданы

1

Почта элемтҽсе бҥлеге

700-1200 кв. метр

2

Автоматик телефон станциясе

0,25 га

3

Автоматик элемтҽ телефон станциясе

0,3 га

4

Концентратор

40-100 кв. метр

5

Терҽк-кҿчҽйтҥ станциясе

0,1-0,15 га

6

Чыбыклы тапшырулар блок - станциясе

0,05-0,1 га

7

Тавыш трансформатор подстанциясе

50-70 кв. метр

8

Кабельле телевидениенең техник ҥзҽге

0,3-0,5 га

5.5.3. Элемтҽ предприятиелҽре биналарын, зарарлы, коррозия-актив, кҥңелсез
сҿрҥлек матдҽлҽре һҽм тузаннары бҥлеп бирҥ чыганагы булган кҥрше
предприятиелҽргҽ яки технологик процесслы объектларга карата, аларның санитаряклау зоналарыннан читтҽ урнаштыру зарур.
5.5.4. Элемтҽ линиялҽрен урнаштыру «Элемтҽ линиялҽре ҿчен җир бҥлеп бирҥ
нормалары» СН 461-74 талҽплҽренҽ туры китереп башкарылырга тиеш.
5.6. Авыл җирлеге халкының кҿнкҥреш калдыкларын җыю һҽм чыгару объектларында
норматив ихтыяҗын билгелҽҥ, ҽлеге объектларны урнаштыру буенча тҽкъдимнҽр
5.6.1. Торак пунктларның торак зоналарында автомобиль транспорты ҿчен
подъездлар белҽн тҽэмин ителгҽн каты кҿнкҥреш калдыкларын җыю ҿчен контейнер
мҽйданчыклары урнаштыруны кҥздҽ тотарга кирҽк.
Контейнер мҽйданчыкларының тиешле кҥлҽмен билгелҽҥ ҿчен, контейнерлардан
файдаланучы халык саныннан, калдыклар җыелу нормасыннан, калдыкларны саклау
срокларыннан чыгып эш итҽргҽ кирҽк. Контейнерларның исҽп-хисап кҥлҽме алар
барлыкка килгҽн чорда калдыкларны фактта туплауга туры килергҽ тиеш.

5.6.2. Кҿнкҥреш калдыкларын җыю нормалары кҥрсҽткечлҽрен СП 42.13330.2016
"СНиП 2.07.01-89 * Шҽһҽр Тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру
һҽм тҿзҥ" талҽплҽре нигезендҽ кабул итҽргҽ кирҽк.
Җыелган кҿнкҥреш калдыкларының исҽп-хисап санын даими (һҽр 5 ел саен) факттагы
мҽгълҥматлар буенча ачыкларга кирҽк.
16 таблица
Кҿнкҥреш калдыклары тҿрлҽре

Елына 1 кешегҽ кҿнкҥреш калдыклары
саны
кг

литр

Каты:
су, канализация, ҥзҽк җылылык һҽм газ белҽн
тҽэмин ителгҽн торак биналардан;
башка торак биналардан

190 – 225

900 – 1000

300 – 450

1100 – 2000

Иҗтимагый биналарны исҽпкҽ алып, каты
кҿнкҥреш калдыкларының гомуми саны

280 – 300

1400 – 1500

–

2000 – 3500

Чокырлардан сыек (канализация
булмаганда)

5.6.3. Контейнер мҽйданчыкларын торак йортлардан, балалар, дҽвалаупрофилактика учреждениелҽреннҽн, спорт мҽйданчыкларыннан һҽм халык ял итҽ
торган урыннардан кимендҽ 20 метр ераклыкта урнаштырырга кирҽк.
5.6.4. Бер мҽйданчыкта урнашкан чҥп-чар ҿчен контейнерлар саны 5 контейнердан
артмаска тиеш.
5.6.5. Ҥзҽклҽштерелгҽн ташландык суларны агызу системасы белҽн тҽэмин
ителмҽгҽн торак йорт территориясендҽ сыек кҿнкҥреш калдыкларын җыю ҿчен
ишегалды юынтыларын кҥздҽ тотарга кирҽк.
5.7. Авыл җирлеге халкының тҿзеклҽндерҥ һҽм яшеллҽндерҥ объектларында
норматив ихтыяҗын билгелҽҥ, ҽлеге объектларны урнаштыру буенча тҽкъдимнҽр
5.7.1. Торак пункт тҿзелеше чиклҽрендҽ тҿрле билгелҽнештҽге яшеллҽндерелгҽн
территориялҽрнең
чагыштырма
авырлыгы
(тҿзелеш
территориясенең
яшеллҽндерелгҽн булуы) 55% ким булмаска тиеш.
Тҿрле билгелҽнештҽге яшеллҽндерелгҽн территориялҽр дигҽндҽ
гомуми һҽм
чиклҽнгҽн территориялҽрне, ҥзчҽчелҥче агач һҽм куак ҥсентелҽрен, торак пунктлар
территориялҽрендҽ урманнарны аңларга кирҽк.
5.7.2. Торак пункттагы яшел ҥсентелҽрне, аның планлаштыру структурасын һҽм
җирле шартларын исҽпкҽ алып, бердҽм система рҽвешендҽ карарга кирҽк.
Торак пунктның яңа территориялҽрен проектлаганда һҽм реконструкциялҽгҽндҽ
гамҽлдҽге яшел ҥсентелҽрне максималь рҽвештҽ саклауны һҽм куллануны кҥздҽ
тотарга кирҽк.
5.7.3. Гомуми кулланылыштагы яшеллҽндерҥ объектлары мҽйданнарын тҥбҽндҽге
кҥлҽмдҽ кабул итҽргҽ кирҽк:
парклар- кимендҽ10 га;
бакчалар-кимендҽ 3 га;

скверлар-0,5 га.
5.7.4. Торак пунктлар территориялҽрендҽ тҿзеклҽндерҥ һҽм яшеллҽндерҥ
объектларын урнаштыру принциплары, объектларның параметрларын СП
42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89 * Шҽһҽр Тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен
планлаштыру һҽм тҿзҥ" талҽплҽренҽ туры китереп карарга кирҽк.
5.8. Зиратларны урнаштыру буенча тҽкъдимнҽр
5.8.1. Бу бҥлектҽ мҽрхҥмнең мҽетен яки җҽсҽдлҽрен кҥмҥ юлы белҽн җирлҽҥ юлы
белҽн традицион кҥмелгҽн зиратларны урнаштыруга карата талҽплҽр һҽм
тҽкъдимнҽр китерелҽ.
5.8.2. Зират ҿчен җир участогы кҥлҽме 40 гектардан артмаска тиеш.
5.8.3. Зиратны урнаштырганда халык санының перспективалы ҥсешен, ҥлем
коэффициентын, гамҽлдҽге зиратларның булуын, җир участогы нормасын исҽпкҽ
алырга кирҽк.
5.8.4. Зиратларны торак пунктларның торак тҿзелеше территориясенҽ карата аерым
яктан урнаштырырга кирҽк.
5.8.5. Яңа җирлҽҥ урыннары булдыру, гамҽлдҽге җирлҽҥ урыннарын
реконструкциялҽҥ экологик һҽм санитар-гигиена экспертизасы уңай бҽялҽмҽсе
булганда мҿмкин.
5.8.6. Авыл зиратларын торак, җҽмҽгать биналарыннан, спорт-сҽламҽтлҽндерҥ һҽм
санатор-курорт объектларыннан кимендҽ 50 метр ераклыкта урнаштырырга кирҽк.
5.8.7. Зират ҿчен бирелгҽн участок тҥбҽндҽге талҽплҽргҽ туры килергҽ тиеш:
торак пункттан, ачык сулыклардан һҽм сулыклардан капма-каршы якка авыш булу;
су басу зонасыннан читтҽ урнашкан булу;
грунт суларының максималь торышы булган җир ҿслегеннҽн 2,5 метрдан да ким
булмаган грунт суларының торышы дҽрҽҗҽсенҽ ия булу;
коры, йомшак туфракка (супесчанка, комлы) 1,5 метр тирҽнлектҽ һҽм аннан да
тҥбҽнрҽк, туфракның дымлылыгы 6-18% чиклҽрендҽ.
5.8.8. Зиратлар территориясендҽ юл челтҽрен, су сибҥ системасын, шахталар
коеларын, тышкы яктылыкны кҥздҽ тотарга кирҽк.
5.8.9. Җирлҽҥ участокларының кҥлҽмен 17 таблица нигезендҽ кабул итҽргҽ кирҽк.
17 таблица
Җирлҽҥ участогы кҥлҽме

Бер урында бер дҽрҽҗҽдҽ
җирлҽҥ саны

Киңлеге, метр

Озынлыгы, метр

1

1,0

2,0

2

1,8

2,0

3

2,6

2,0

4

3,6 / 1,8

2,0 / 4,0

5

2,6

4,0

6

2,6

4,0

3. ИСҼП-ХИСАП КҤРСҼТКЕЧЛҼРЕН НИГЕЗЛҼҤ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР
6.1. Нормативлар тҥбҽндҽге норматив хокукый актлар талҽплҽренҽ туры китереп
ҽзерлҽнде:
2004 елның 29 декабреннҽн
190-ФЗ номерлы Россия Федерациясенең шҽһҽр
тҿзелеше кодексы;
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында»
2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон;
«Җирлҽҥ һҽм җирлҽҥ эше турында» 1996 елның 12 гыйнварыннан 8-ФЗ номерлы
Федераль закон;
«Татарстан Республикасында шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында» 2010 елның 25
декабрендҽге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы;
«2014 елга кадҽр иҗтимагый инфраструктура, социаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр белҽн
тҽэмин ителешнең социаль гарантиялҽре дҽрҽҗҽсен билгелҽҥ турында» 2009 елның
26 гыйнварындагы 42 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты
карары (30.05.2013 елга ҥзгҽрешлҽр белҽн)
6.2. Нормативларны ҽзерлҽгҽндҽ тҥбҽндҽге норматив документлар кулланылды:
СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89 * Шҽһҽр Тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл
җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ";
СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84 * Су белҽн тҽэмин итҥ. Тышкы челтҽрлҽр һҽм
корылмалар";
СП 32.13330 2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Тышкы челтҽрлҽр һҽм
корылмалар";
СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 биналар һҽм корылмаларның халыкның аз
хҽрҽкҽтлҽнҥче тҿркемнҽре ҿчен ҥтемлелеге";
СанПиН 2.1.3684-21 "Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽре территориялҽрен карап тотуга, су
объектларына, эчҽргҽ яраклы суга һҽм эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итҥгҽ,
атмосфера һавасына, туфракка, торак биналарга, җитештерҥ, җҽмҽгать биналарын
эксплуатациялҽҥгҽ, санитария-эпидемиялҽргҽ каршы (профилактика) чаралар
ҥткҽрҥгҽ һҽм ҥткҽрҥгҽ карата санитар-эпидемиологик талҽплҽр";
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 27 декабреннҽн 1071
карары белҽн расланган Татарстан Республикасының шҽһҽр тҿзелешен
проектлаштыру буенча Республика нормативлары;
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының шҽһҽр тҿзелеше
проектлаштыруның җирле нормативлары.
6.3. Нормативларны ҽзерлҽгҽндҽ исҽпкҽ алынды:
авыл җирлегенең административ-территориаль бҥленеше;
авыл җирлегенең социаль-демографик составы һҽм халык тыгызлыгы;
табигать-климат шартлары;
Югары Ослан муниципаль районы һҽм Макыл авыл җирлегенең социаль-икътисадый
ҥсеш программалары;
авыл җирлегенең социаль-икътисадый ҥсеше фаразы;
җирле ҥзидарҽ органнарының һҽм кызыксынган затларның тҽкъдимнҽре
6.4. Нормативларның тҿп ҿлешендҽ авыл җирлеге халкының тҽэмин ителешенең
минималь рҿхсҽт ителгҽн минималь дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре һҽм
авыл җирлеге халкы ҿчен мондый объектларның территориаль яктан мҿмкин булган
кадҽр ҥтемле булу дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре билгелҽнгҽн җирле
ҽһҽмияттҽге объектлар исемлеге Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының

29.2 статьясындагы 4 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн талҽплҽре, шулай ук нормативлар
проектын эшлҽҥ буенча техник задание белҽн билгелҽнҽ.

