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Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы
Олы Меми авыл җирлегенең генераль планын раслау турында
Югары Ослан муниципаль районы Олы Меми авыл җирлегенең тотрыклы ҥсеше
ҿчен шартлар тудыру максатыннан, «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ
номерлы Федераль законга, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексына, Югары
Ослан муниципаль районы Олы Меми авыл җирлеге Уставына таянып, ачык
тыңлаулар беркетмҽсе, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2020
елның 30 гыйнварындагы карары белҽн расланган генераль план проекты буенча
Бҽялҽмҽне исҽпкҽ алып,
Югары Ослан муниципаль районы Советы
карар итте:
1. Югары Ослан муниципаль районы Олы Меми авыл җирлегенең генераль
планын кушымталар нигезендҽ расларга.
2. Югары Ослан муниципаль районы Олы Меми авыл җирлеге Советының 2012
елның 29 декабрендҽге 22-114 номерлы карары белҽн расланган Югары Ослан
муниципаль районы Олы Меми авыл җирлегенең генераль планы ҥз кҿчен югалткан
дип танырга (2015 елның 7 декабрендҽге ҥзгҽрешлҽр белҽн).
3. Ҽлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм
Татарстан Республикасы хокукый мҽгълҥматның рҽсми порталында урнаштырырга.
4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны Югары Ослан муниципаль районы
Советының икътисади ҥсеш, экология, табигый ресурслар һҽм җир мҽсьҽлҽлҽре
буенча даими комиссиясенҽ йҿклҽргҽ.

Совет Рҽисе,
Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы

М.Г. Зиатдинов

Югары Ослан муниципаль районы
Советының 2020 елның 13 сентябреннҽн
13-174 номерлы карарына
1 кушымта

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОЛЫ МЕМИ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ТҤБҼН ОСЛАН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ
ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ

РАСЛАНГАН ҾЛЕШЕ
Том 1
Территориаль планлаштыру турындагы нигезлҽмҽлҽр
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ПРОЕКТ СОСТАВЫ
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Олы Меми авыл
җирлегенең генераль планы тҥбҽндҽге составта эшлҽнде:
Расланган ҿлеш
Текст материаллары:
тҽртип
№
1

Исеме

Том

Территориаль планлаштыру турында нигезлҽмҽлҽр

1

График материаллар:
бит №

2

Исеме
Җирлекнең җирле ҽһҽмияттҽге объектларын урнаштыру
буенча планлаштырылган карта
Җирлекнең функциональ зоналары картасы

3

Торак пункт чиклҽре картасы

1

Том

Масштаб

2

1:10 000

2

1:10 000

2

1:10 000

Кушымта
тҽртип
№

Исеме

Том

Торак пункт чиклҽре турында мҽгълҥмат

1

‒

Генераль планны нигезлҽҥ буенча материаллар
Текст материаллары:
тҽртип
№

Исеме

Том

Аңлатма язуы

1

3

График материаллар:
тҽртип
№
1

Исеме
Җирлек территориясен заманча куллану картасы

Том

Масштаб

4

1:10 000

2

Территорияне махсус куллану шартлары булган
зоналарның чиклҽре картасы (гамҽлдҽге нигезлҽмҽ)

4

1:10 000

3

Территорияне махсус куллану шартлары булган
зоналарның чиклҽре картасы (проект тҽкъдиме)

4

1:10 000

4

1. КЕРЕШ
Ҽлеге проект Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы
Советының 2012 елның 29 декабрендҽге 22-119 номерлы карары белҽн расланган
Олы Меми авыл җирлегенең 2015 елның 07 декабрендҽге 5-28 номерлы карар
редакциясендҽ Генераль планы урынына эшлҽнҽ.
Олы Меми авыл җирлеге Генераль планы проектының заказчысы-Татарстан
Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Олы Меми авыл җирлеге Башкарма
комитеты.
Проектны эшлҽҥче - «Максима» җаваплылыгы чиклҽнгҽн җҽмгыяте.
Проект 2040 елга кадҽр исҽплҽнгҽн вакытка ҽзерлҽнгҽн, тормышка ашыру
этаплары билгелҽнмҽгҽн.
1.1. Генераль планның максатлары һҽм бурычлары
Генераль планны эшлҽҥнең тҿп максатлары булып тора:
- җирлекнең шҽһҽр тҿзелеше ҥсешен тҽэмин итҥ һҽм юнҽлешен билгелҽҥ;
‒ авыл җирлеген җирле дҽрҽҗҽдҽге шҽһҽр тҿзелеше документлары белҽн тҽэмин
итҥ.
Ҽлеге максатларга ирешҥ ҿчен тҥбҽндҽге бурычларны ҥтҽҥ талҽп ителҽ:
‒ авыл җирлеге территориясен комплекслы бҽялҽҥ;
‒ торак пунктлар чиклҽренҽ тҿзҽтмҽлҽр кертҥ;
‒ җирлек территориясен функциональ зоналаштыру, функциональ зоналарның
параметрларын билгелҽҥ;
- мҿмкин булган торак тҿзелеше ҿчен территориялҽрне билгелҽҥ;
- җитештерҥ функциялҽрен ҥстерҥ ҿчен территориялҽрне билгелҽҥ;
‒ халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿлкҽсен ҥстерҥ. Генераль планның проект Олы Меми авыл
җирлеге һҽм Югары Ослан муниципаль районының социаль-икътисади ҥсеш
планнарын формалаштыру яки тҿзҽтҥ, җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш,
территорияне планлаштыру кагыйдҽлҽрен ҽзерлҽҥ ҿчен нигез булып тора.
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. ТЕРРИТОРИАЛЬ ПЛАНЛАШТЫРУ ТУРЫНДА НИГЕЗЛҼМҼЛҼР
2.1. Җирлектҽге, муниципаль районның җирле ҽһҽмияттҽге, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге,
федераль ҽһҽмияттҽге, аларның тҿп характеристикалары һҽм урнашуы ҿчен
планлаштырыла торган объектларның тҿрлҽре, билгелҽнеше һҽм исемнҽре турында
белешмҽлҽр, аларның тҿп характеристикалары һҽм урнашуы
Таблица
Билгелҽне
Тҿп
Карталар
Урнашкан
Функциональ
Тҿр
ше һҽм
характеристика
да №
урыны
зонасы
исеме
лар
Җирлекнең җирле ҽһҽмияттҽге объектлары
1

спорт
объекты

проект егҽрлеге
- идҽн
Олы Меми
Спорт залы
мҽйданының
авылы
144 кв. м

иҗтимагыйэшлекле зона

2

спорт
корылмасы

Яссылык
проект куҽте корылмасы 800 кв. м

иҗтимагыйэшлекле зона

Олы Меми
авылы

Муниципаль районның җирле ҽһҽмияттҽге объектлары

кҥпер
корылмасы

"Ивановско
е - Олы
Меми"
автомобил ь юлында
инеш аша
кҥпер кичҥе

җирлек
транспорт
территория инфраструктурас
се
ы зонасы

4

кҥпер
корылмасы

"Патрикеев
оИвановско
е"
автомобил
ь юлында
инеш аша
кҥпер кичҥе

җирлек
транспорт
территория инфраструктурас
се
ы зонасы

5

Тҿп
ял һҽм
маршрутны
туризм
ң
объектлары туристлык
комплексы

6

"Ивановско
каты
е - Олы
ҿслекле
Меми"
автомобиль
автомобил
юллары
ь юлы

3

рекреацион
Ивановское
билгелҽнештҽге
бистҽсе
зона

асфальт бетон;
җирлек
транспорт
категория - V;
территория инфраструктурас
озынлыгы-5182 се
ы зонасы
м

6

7

"Патрикеев
каты
оҿслекле
Ивановкско
автомобиль е"
юллары
автомобил
ь юлы

асфальт - бетон
ҿслеге;
җирлек
транспорт
категория - V;
территория инфраструктурас
озынлыгы-1391 се
ы зонасы
м

Региональ (республика) ҽһҽмиятендҽге объектлар
Объектларны урнаштыру планлаштырылмый
Федераль ҽһҽмияттҽге объектлар

8

кҥпер
корылмасы

"Мҽскҽҥ Казан"М12
автомобил
ь юлында Зҿя елгасы
аша кҥпер
кичҥе

9

каты
ҿслекле
транзит
автомобиль
юллары

"Мҽскҽҥ Казан"М12
автомобил
ь юлы

җирлек
транспорт
территория инфраструктурас
се
ы зонасы

асфальт - бетон
җирлек
транспорт
ҿслеге;
территория инфраструктурас
категория - I;
се
ы зонасы
озынлыгы-794 м

Башка объектлар

10

руда
булмаган
Ком чыгару
материалла
буенча
р чыгару
карьер
предприятие
се

Ивановское
бистҽсеннҽ
н
кҿнбатышк
а таба

сҽнҽгать
предприятиелҽре
нең җитештерҥ
зонасы
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2.2. Функциональ зоналар

Зона исеме

Зонаның функциональ
билгелҽнеше

Зона
параметрлары

2 таблица
Зонада җир
кишҽрлеклҽрен
рҿхсҽт ителгҽн
куллану
кодлары *

- шҽхси торак тҿзелеше;
- аз гына территориялҽр
билҽп торган һҽм торак
тҿзелеше территориясендҽ
Шҽхси торак
урнашкан социаль,
йортлар тҿзҥ зонасы иҗтимагый һҽм эшлекле
билгелҽнештҽге объектлар,
инженерлык
инфраструктурасы
объектлары

тҿп бинаның иң
чик катлары: 3
(мансардны да
кертеп);
тҿзелеш
коэффициенты:
0,3-гҽ кадҽр

мҽдҽният, мҽгариф, спорт,
сҽламҽтлек саклау, социаль
тҽэмин итҥ, сҽҥдҽ, җҽмҽгать
туклануы, кҿнкҥреш һҽм
Иҗтимагый-эшлекле
кунакханҽ хезмҽте кҥрсҽтҥ
зона
объектлары; административ,
фҽнни-тикшеренҥ
учреждениелҽре; дини
биналар

тҿп корылма
катларының чик
саны: 5
(мансардны да
2.7; 2.7.1; 3.0;
кертеп); тҿп
4.0; 5.1; 12.0 корылманың чик
12.1
биеклеге: 20 м;
тҿзелеш
коэффициенты:
1гҽ кадҽр

- базалар һҽм ял йортлары;
- балалар лагерьлары;
- яхт-клублар, кҿймҽ
станциялҽре
Рекреацион
- спорт инвентаре прокаты
билгелҽнештҽге
базасы
зона
- спорт базалары;
- физкультурасҽламҽтлҽндерҥ объектлары;
- туризм объектлары
- куркынычның IV һҽм V
класслы сҽнҽгать
җитештерҥе объектлары;
- санитар-яклау зонасы
проектын эшлҽгҽндҽ һҽм
Сҽнҽгать
эшкҽрткҽндҽ алдынгы
предприятиелҽренең технологик чишелешлҽрне
җитештерҥ зонасы
куллану шартында, башка
куркыныч класслардагы
сҽнҽгать җитештерҥе
объектлары
- файдалы казылмалар

2.1; 2.2; 2.3;
2.7; 2.7.1; 12.0

билгелҽнми

5.0; 9.0 - 9.3

тҿзелеш
коэффициенты:
0,8 гҽ кадҽр

6.1 - 6.6; 6.9;
6.11; 10.1

билгелҽнми
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чыгару объектлары
- куркынычның IV һҽм V класс
авыл хуҗалыгы җитештерҥе
объектлары;
- санитар-яклау зонасы
проектын эшлҽгҽндҽ һҽм
тҿзелеш
Авыл хуҗалыгы
эшкҽрткҽндҽ
алдынгы
коэффициенты:
предприятиелҽренең
һҽм авыл хуҗалыгын технологик чишелешлҽрдҽн 0,8 гҽ кадҽр
файдалану шарты белҽн
тҽэмин итҥ
авыл хуҗалыгы җитештерҥе
объектларының
һҽм башка куркыныч
җитештерҥ зонасы
класстагы объектлар
тҿзелеш
- авыл хуҗалыгын тҽэмин итҥ
коэффициенты:
объектлары
0,6
- торак пунктларның электр,
газ, җылылык, су белҽн
тҽэмин итҥ, ташландык
суларны агызу объектлары;
- антенна-мачта
корылмалары, элемтҽ
Инженерлык
объектлары;
инфраструктурасы
- гидротехник корылмалар;
һҽм коммуналь
- магистраль
билгелҽнми
хезмҽт кҥрсҽтҥ
торбаҥткҽргечлҽр
зонасы
объектлары;
- янгын куркынычсызлыгын
тҽэмин итҥ объектлары;
- чҥп эшкҽртҥ
предприятиелҽре;
- кар саклау һҽм эшкҽртҥ
объектлары
- каты ҿслекле автомобиль
юллары;
- вокзал, автомобиль
транспорты станциялҽре;
- автомобиль заправка
станциялҽре
- автотранспортка хезмҽт
Транспорт
кҥрсҽтҥ, юл буе сервисы
инфраструктурасы
объектлары
билгелҽнми
зонасы
- транспортны саклау
объектлары;
- тимер юл вокзаллары һҽм
станциялҽр;
- причаллар, пристаньлар,
елга вокзаллары;
- аэропортлар, аэродромнар,
очып китҥ-утыру полосалары

1.7 - 1.18

3.1; 3.9.1; 6.7 6.8; 7.5; 11.3;
12.2

2.7.1; 4.9; 4.9.1;
5.4; 7.1 - 7.4;
12.0
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һҽм мҽйданчыклары
Зиратлар зонасы

Башка зоналар

Авыл хуҗалыгы
җирлҽре зонасы

Урманнар һҽм
башка ҥсемлеклҽр
зонасы

Акваториялҽр
зонасы

- зиратлар

билгелҽнми

- торак пунктларда
мҿстҽкыйль яшел ҥсентелҽр;
билгелҽнми
- торак пунктларның башка
территориялҽре
- авыл хуҗалыгы җирлҽре;
- җҽйге лагерьлар, терлеклҽр
ҿчен утарлар;
- кҥчеш белҽн капланган,
авыл хуҗалыгы җирлҽре
билгелҽнми
территориясендҽ
капланмаган автомобиль
юллары;
- кыр юллары
- урманнар;
- кисемтҽлҽр;
- торак пунктлардан читтҽ
куак ҥсемлеклҽре;
- кҥчеш белҽн капланган,
билгелҽнми
урманнар территориясендҽ
капланмаган автомобиль
юллары;
- урман юллары
- ҿске су объектлары;
- сазлар

билгелҽнми

12.1

9.1; 12.0

1.1; 1.19 – 1.20

1.17; 10.0

11.0

* дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең 2020 елның
10 ноябреннҽн П/0412 номерлы боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ билгелҽнде

2.3. Планлаштырылган объектларны урнаштыруга бҽйле рҽвештҽ мондый
зоналарны билгелҽҥ талҽп ителгҽн очракта территориядҽн файдалануның махсус
шартлары булган зоналарга характеристика
Планлаштырыла торган объектларны урнаштыру белҽн бҽйле рҽвештҽ
урнаштыру талҽп ителҽ торган территориялҽрне файдалануның махсус шартлары
булган зоналар турында белешмҽлҽр 3 таблицада китерелгҽн.
3 таблица
Зона кҥлҽме,
Зона исеме
Чыганак исеме
м
Санитар-яклау зоналары
Ком чыгару буенча карьер
100
"Мҽскҽҥ - Казан"М12 автомобиль
75
юлы
Юл буе полосалары
"Ивановское - Олы Меми"
25
автомобиль юлы

10

"Патрикеево-Ивановкское"
автомобиль юлы

25

Территорияне куллануның аерым шартлары булган зоналарның кҥлҽме һҽм
конфигурациясе ҽлеге зоналар проектларын эшлҽҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ
тҿгҽллҽштерелергҽ мҿмкин.
3. ТОРАК ПУНКТЛАР ЧИКЛҼРЕ
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Олы Меми авыл
җирлеге Советының 2012 елның 29 декабреннҽн 22-114 номерлы Карары белҽн
расланган Торак пунктларның гамҽлдҽге чиклҽре Олы Мҽми авыл җирлегенең
генераль планы белҽн билгелҽнгҽн.
Кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында торак пунктлар чиклҽре
турында мҽгълҥматлар юк.
Ҽлеге проект нигезлҽмҽлҽрен тормышка ашыру ҿчен Олы Меми, Заборная
Поляна һҽм Ивановское авыллары торак пунктларының чиклҽрен ҥзгҽртҥ талҽп
ителҽ.
Торак пунктларның гамҽлдҽге һҽм планлаштырылган чиклҽре ҽлеге проектның
график материаллары составында Торак пунктлар чиклҽре картасында кҥрсҽтелгҽн.
Торак пунктларның чиклҽрен ҥзгҽртҥ кҥздҽ тотыла торган территориялҽр
участоклары 4 таблицада һҽм Торак пунктлар чиклҽре картасында кҥрсҽтелгҽн.
4 таблица
Торак пункт
картада участок №
Мҽйданы, га

Олы Меми авылы

Заборная Поляна авылы

Ивановское бистҽсе

1

-31,621

2

-2,478

3

-0,172

4

-0,125

5

-0,098

6

-0,034

7

-2,059

8

+0,734

9

-8,788

10

-5,11

11

-1,471

11

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ОЛЫ МЕМИ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ

ГЕНЕРАЛЬ ПЛАННЫ НИГЕЗЛҼҤ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР
3 Том
Аңлатма язуы

2021 ел
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ПРОЕКТ СОСТАВЫ
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Олы Меми авыл
җирлегенең генераль планы тҥбҽндҽге составта эшлҽнде:
Расланган ҿлеш
Текст материаллары:
тҽртип №

Исеме

Том

Территориаль планлаштыру турында нигезлҽмҽлҽр

1

1

График материаллар:
бит №
1

Исеме
Җирлекнең җирле ҽһҽмияттҽге объектларын урнаштыру буенча
планлаштырылган Карта
Җирлекнең функциональ зоналары картасы

2

Торак пункт чиклҽре картасы

3

Том

Масштаб

2

1:10 000

2

1:10 000

2

1:10 000

Кушымта
тҽртип №

Исеме

Том

Торак пункт чиклҽре турында мҽгълҥмат

1

‒

Генераль планны нигезлҽҥ буенча материаллар
Текст материаллары:
тҽртип №

Исеме

Том

Аңлатма язуы

1

3

График материаллар:
тҽртип №
1

Исеме
Җирлек территориясен заманча куллану картасы

Том

Масштаб

4

1:10 000

2

Территорияне махсус куллану шартлары булган зоналарның
чиклҽре картасы (гамҽлдҽге нигезлҽмҽ)

4

1:10 000

3

Территорияне махсус куллану шартлары булган зоналарның
чиклҽре картасы (проект тҽкъдиме)

4

1:10 000
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1. КЕРЕШ
Ҽлеге проект Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Олы
Меми авыл җирлеге Советының 2012 елның 29 декабрендҽ кабул ителгҽн 22114 номерлы карары белҽн расланган Олы Меми авыл җирлегенең генераль
планын алмаштыра.
Югары Ослан авыл җирлеге Генераль планы проектының заказчысы-Татарстан
Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Олы Меми авыл җирлеге Башкарма
комитеты.
Проектны эшлҽҥче - «Максима» җаваплылыгы чиклҽнгҽн җҽмгыяте.
Проект 2045 елга кадҽр исҽплҽнгҽн вакытка ҽзерлҽнгҽн, тормышка ашыру
этаплары билгелҽнмҽгҽн.
1.1.

Генераль планның максатлары һҽм бурычлары

Генераль планны эшлҽҥнең тҿп максатлары булып тора:
- җирлекнең шҽһҽр тҿзелеше ҥсешен тҽэмин итҥ һҽм юнҽлешен билгелҽҥ;
‒ авыл җирлеген җирле дҽрҽҗҽдҽге шҽһҽр тҿзелеше документлары белҽн
тҽэмин итҥ.
Ҽлеге максатларга ирешҥ ҿчен тҥбҽндҽге бурычларны ҥтҽҥ талҽп ителҽ:
‒ авыл җирлеге территориясен комплекслы бҽялҽҥ;
‒ торак пунктларның чиклҽрен билгелҽҥ;
- җирлек территориясен функциональ зоналаштыру, функциональ зоналарның
параметрларын билгелҽҥ;
‒ мҿмкин булган торак тҿзелеше ҿчен территориялҽрне билгелҽҥ;
- җитештерҥ һҽм склад функциялҽрен ҥстерҥ ҿчен территориялҽрне билгелҽҥ;
- транспорт һҽм инженерлык инфраструктурасын ҥстерҥ;
- туризмны һҽм рекреацияне ҥстерҥ;
- халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿлкҽсен ҥстерҥ.
Генераль планның проект карарлары Югары Ослан авыл җирлеге һҽм Олы
Меми муниципаль районының социаль-икътисади ҥсеш планнарын формалаштыру
яки тҿзҽтҥ, җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш, территорияне планлаштыру
кагыйдҽлҽрен ҽзерлҽҥ ҿчен нигез булып тора.
1.2. Комплекслы социаль-икътисадый ҥсеш планнары һҽм программалары,
шҽһҽр тҿзелеше документлары һҽм кулланыла торган материаллар турында
мҽгълҥмат
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Олы Меми авыл
җирлегенең генераль планы проекты Россия Федерациясе һҽм Татарстан
Республикасының тҥбҽндҽге норматив хокукый актлары талҽплҽре нигезендҽ
ҽзерлҽнде:
‒ Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы, 29.12.2004 ел, № 190-ФЗ;
‒ Россия Федерациясе Җир кодексы, 25.10.2001 ел, № 136-ФЗ;
‒ Россия Федерациясенең Урман кодексы, 04.12.2006 ел, № 200-ФЗ;
‒ Россия Федерациясенең Су кодексы, 03.06.2006 ел, № 74-ФЗ;
‒ «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон;
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‒ «Шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген мҽгълҥмат белҽн тҽэмин итҥ турында»
09.06.2006 ел, № 363 РФ Хҿкҥмҽте карары;
‒ «Татарстан Республикасында шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында» 2010
елның 25 декабрендҽге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы;
‒ «Югары Ослан муниципаль районы «Муниципаль берҽмлегенең һҽм аның
составындагы муниципаль берҽмлеклҽрнең территориялҽре чиклҽрен билгелҽҥ һҽм
аларның статусы турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 19-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы законы;
‒ РФ тҿзелеш һҽм торак-коммуналь комплекс буенча дҽҥлҽт комитетының
29.10.2002 ел, № 150 «Шҽһҽр тҿзелеше документларын эшлҽҥ, килештерҥ,
экспертиза һҽм раслау тҽртибе турында инструкцияне раслау турында» карары
(СНиП 11-04-2003) (29.12.2004 ел, № 190-ФЗ РФ Шҽһҽр тҿзелеше Кодексына каршы
килми торган ҿлешендҽ) (СНиП 11-04-2003));
-СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89 актуальлҽштерелгҽн редакциясе. «Шҽһҽр
тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-эпидемиологик кагыйдҽлҽр һҽм
нормативлар»;
‒ «2019 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 (2016 елның 18 ноябрендҽге редакциядҽ);
‒ Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 13.03.2018 ел, № 149
карары белҽн расланган калдыклар белҽн, шул исҽптҽн каты коммуналь калдыклар
белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽ территориаль схема.
Ҽлеге проект тҥбҽндҽге социаль-икътисадый ҥсеш программаларының һҽм
планнарының Нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып ҽзерлҽнгҽн:
‒ «2030 елга кадҽр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый ҥстерҥ
стратегиясен раслау турында» 2015 елның 17 июнендҽге 40-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законы белҽн расланган Стратегия (алга таба-Стратегия);
‒ 2016-2021 елларга һҽм 2030 елга кадҽрге план чорына Татарстан
Республикасы Югары Ослан муниципаль районының социаль-икътисади ҥсеш
стратегиясе (ҽзерлек стадиясендҽ).
Стратегия нигезендҽ Югары Ослан муниципаль районы территориясе
тҥбҽндҽге проектларны тормышка ашыру территориясе булып тора: «Кҥчерҥне
реновациялҽҥ», «Казан агломерациясенең инженерлык инфраструктурасын ҥстерҥ
һҽм модернизациялҽҥ», «Казанның шҽһҽр яны зонасы», «Сҽнҽгать зоналары
редевелопменты», «Казан агломерациясенең транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ»,
«Идел-Кама агымы «Экозонасы», «Чиста юл» флагман проекты, Казан икътисадый
зонасында калдыклар белҽн идарҽ итҥ буенча проект.
Генераль планда каралган чаралар Стратегиянең югарыда кҥрсҽтелгҽн
проектларына каршы килми.
Җирлек территориясендҽ гамҽлдҽ булган территориаль планлаштыру
документлары:
‒ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2012 елның 28 декабрендҽге 2607-р
номерлы боерыгы белҽн расланган Сҽламҽтлек саклау ҿлкҽсендҽ Россия
Федерациясенең территориаль планлаштыру схемасы;
‒ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 26.02.2013 ел, № 247-р боерыгы белҽн
расланган югары һҿнҽри белем бирҥ ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясенең
территориаль планлаштыру схемасы;
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‒ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2013 елның 19 мартындагы 384-р номерлы
кҥрсҽтмҽсе белҽн расланган федераль транспорт ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясенең
территориаль планлаштыру схемасы;
‒ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2013 елның 13 августындагы 1416-р
номерлы боерыгы белҽн расланган (Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2017 елның
28 декабрендҽге 2973-р номерлы боерыгы белҽн расланган редакциясендҽ) торба
ҥткҽргеч транспорты ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясенең территориаль планлаштыру
схемасы;
‒ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2013 елның 11 ноябрендҽге 2084-р
номерлы боерыгы белҽн расланган (Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2017 елның
15 ноябрендҽге 2525-р номерлы боерыгы белҽн расланган редакциясендҽ)
энергетика ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясенең территориаль планлаштыру схемасы;
‒ Россия Федерациясе Президентының 2015 елның 10 декабрендҽге 615с
номерлы Указы белҽн расланган оборона һҽм куркынычсызлык ҿлкҽсендҽ Россия
Федерациясенең территориаль планлаштыру схемасы;
‒ Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 21.02.2011 ел, № 134
карары белҽн расланган (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018
елның 9 июлендҽге 559 номерлы карары белҽн расланган редакциясендҽ) Татарстан
Республикасының территориаль планлаштыру схемасы;
‒ Югары Ослан муниципаль районы Советының 21.08.2012 ел, № 30-298
карары белҽн расланган Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль
районының территориаль планлаштыру схемасы.
Проектны ҽзерлҽгҽндҽ файдаланылды:
- җирне дистанцион зондлаштыру материаллары-космик фото;
‒ дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең Татарстан
Республикасы буенча идарҽсенең кадастр исҽбе мҽгълҥматлары;
‒ федераль дҽҥлҽт статистикасы хезмҽте мҽгълҥматлары;
- 1:10000 масштабтагы картографик нигез, ул РКЦ «Земля» АҖ тарафыннан
тҽкъдим ителгҽн.
1.3. Җирлеккҽ кыскача характеристика
Олы Меми авыл җирлеге Югары Ослан муниципаль районының кҿньяк ҿлешендҽ
урнашкан. Аның мҽйданы 6003,329 га тҽшкил итҽ.
Олы Меми авыл җирлеге чиге «Югары Ослан муниципаль районы» муниципаль
берҽмлегенең һҽм аның составындагы муниципаль берҽмлеклҽрнең территориялҽре
чиклҽрен билгелҽҥ һҽм аларның статусы турында» № 19-ТРЗ 31.01.2005 ел (74-ТРЗ
номерлы Закон редакциясендҽ) Татарстан Республикасы Законы белҽн билгелҽнгҽн..
Җирлек чиге турында белешмҽлҽр Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрында
бирелгҽн.
Җирлек территориясендҽ тҥбҽндҽге торак пунктлар урнашкан:
- Олы Меми авылы (авыл җирлегенең административ ҥзҽге);
- Заборная Поляна авылы;
- Ивановское поселогы
Даими халык саны 01.01.2021 елга 332 кеше тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн:
- Олы Меми авылында: 299 кеше;
- Заборная Поляна авылында: 31 кеше;
- Ивановское поселогында: 2 кеше.
Мҽгълҥмат җирле ҥзидарҽ органнары белешмҽлҽренҽ нигезлҽнеп кҥрсҽтелгҽн.
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2. АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ ХҼЗЕРГЕ ТОРЫШЫ ҺҼМ ТЕРРИТОРИЯДҼН
ФАЙДАЛАНУ БУЕНЧА АНАЛИЗ. ГЕНЕРАЛЬ ПЛАН ЧАРАЛАРЫН НИГЕЗЛҼҤ
2.1. Торак фонды
Гамҽлдҽге нигезлҽмҽ
Җирлекнең торак тҿзелеше бер - ике катлы индивидуаль торак йортлар белҽн
тҽкъдим ителгҽн, кҥп фатирлы торак тҿзелеше юк.
2020 елның 1 гыйнварына авыл җирлегенең торак фондының гомуми кҥлҽме 9,5 мең
кв. м. торак мҽйданы тҽшкил итҽ.
Мҽгълҥмат федераль дҽҥлҽт статистикасы хезмҽте белешмҽлҽре нигезендҽ
кҥрсҽтелгҽн.
Даими халыкның торак белҽн тҽэмин ителеше кҥрсҽткече-28,61 кв. метр.
Проект тҽкъдиме
Генераль план нигезендҽ торак тҿзелеше мҿмкин булган территориялҽрне бҥлеп
бирҥ каралмаган.
Торак тҿзелешен ҥстерҥ тҿзелешнең тыгызлыгын арттыру һҽм файдаланылмый
торган территориялҽрне ҥзлҽштерҥ хисабына мҿмкин.
2.2. Социаль, иҗтимагый һҽм эшлекле билгелҽнештҽге объектлар
Гамҽлдҽге нигезлҽмҽ
Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ тҽкъдим ителгҽн социаль, иҗтимагый һҽм
эшлекле билгелҽнештҽге тҿп объектлар һҽм учреждениелҽр турында мҽгълҥмат 1
таблицада тҽкъдим ителде. Ҽлеге мҽгълҥматлар 01.01.2021 ел торышына
китерелгҽн.
Таблица 1
карта
ларда
№

1

2

Атамасы

Урнашкан урыны

Проект
егҽрлеге

МҼГАРИФ ОБЪЕКТЛАРЫ
мҽктҽпкҽчҽ белем
тҽкъдим ителмҽгҽн
бирҥ оешмасы
гомуми белем
Урта гомуми белем
Олы Меми авылы,
192 урын
бирҥ оешмасы
бирҥ мҽктҽбе
Яшьлҽр урамы, 6 йорт
ҿстҽмҽ белем
тҽкъдим ителмҽгҽн
бирҥне оештыру
СҼЛАМҼТЛЕК САКЛАУ ОБЪЕКТЛАРЫ
беренчел медиксанитар ярдҽм
кҥрсҽтҥче
ФельдшерОлы Меми авылы,
10 пос. / см.
медицина
акушерлык пункты
Ҥзҽк урам, 7 а йорты
оешмасы
бҥлекчҽсе
МҼДҼНИЯТ ОБЪЕКТЛАРЫ
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мҽдҽни-ял итҥ
(клуб) тибындагы
объект

Олы Меми авылы,
3
Яшьлҽр урамы, 19
200 урын
йорт
Олы Меми авылы,
мҽдҽни-агарту
1162
4
Авыл китапханҽсе
Яшьлҽр урамы, 19
объектлары
нҿсхҽдҽ
йорт
ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺҼМ СПОРТ ОБЪЕКТЛАРЫ
спорт объекты
Спорт заллары
тҽкъдим ителмҽгҽн
Яссылык
спорт корылмасы
тҽкъдим ителмҽгҽн
корылмалары
ХАЛЫККА ХЕЗМҼТ КҤРСҼТҤ ОБЪЕКТЛАРЫ, АДМИНИСТРАТИВ, ДИНИ ҺҼМ БАШКА
СОЦИАЛЬ, ИҖТИМАГЫЙ ҺҼМ ЭШЛЕКЛЕ БИЛГЕЛҼНЕШТҼГЕ ОБЪЕКТЛАР
Олы Меми авылы,
почта элемтҽсе
Почта элемтҽсе
5
Яшьлҽр урамы, 18
–
объекты
бҥлеге
йорт
җҽмҽгать тҽртибен
тҽкъдим ителмҽгҽн
саклау объекты
сҽҥдҽ, җҽмҽгать
Олы Меми авылы,
6
Ваклап сату объекты
–
туклануы объекты
Ҥзҽк урам, 5 йорт
Олы Меми авылы,
административ
Авыл җирлеге
7
Яшьлҽр урамы, 19
–
бина
Советы бинасы
йорт
дини оешма
8
Чиркҽҥ
Олы Меми авылы
–
объекты
дини оешма
9
Чиркҽҥ
Ивановское бистҽсе
–
объекты
Авыл мҽдҽният
йорты

Халыкны хастаханҽ учреждениелҽре, шулай ук ашыгыч медицина ярдҽме
белҽн тҽэмин итҥ Югары Ослан авылының Ҥзҽк район хастаханҽсе тарафыннан
башкарыла. Олы Меми авыл җирлегенең административ ҥзҽгеннҽн Ҥзҽк район
хастаханҽсенҽ кадҽр ераклык якынча 51 км (ашыгыч ярдҽм автомобиле килҥ вакыты
– 51 минут тирҽсе).
Авыл җирлеге халкының социаль, иҗтимагый һҽм эшлекле билгелҽнештҽге тҿп
объектлар белҽн тҽэмин ителешенең факттагы дҽрҽҗҽсен бҽялҽҥ 2
таблицада
китерелгҽн.
2 таблица
Кирҽкле тҽэмин ителеш
Объектларның суммар
дҽрҽҗҽсенҽ ирешҥ ҿчен
Тҽэмин
факт куҽте
кирҽкле объектларның
Объектларның
ителешнең
җитмҽҥчҽн егҽрлеклҽре
тибы
факттагы
дҽрҽҗҽсе, %
берҽмлек
берҽмлек
кыйммҽте
кыйммҽте
ҥлчҽҥ
ҥлчҽҥ
Гомуми белем
бирҥ
192
урын
1444
–
урын
учреждениелҽре
Мҽктҽпкҽчҽ белем
бирҥ
0
урын
0
10
урын
учреждениелҽре

20

Ҿстҽмҽ белем
бирҥ
учреждениелҽре
Амбулаторполиклиника
учреждениелҽре
Клуб
учреждениелҽре
Авыл
китапханҽлҽре

0

урын

0

11

урын

10

сменага
килҥ

166

–

сменага
килҥ

200

урын

201

–

урын

1162

нҿсхҽ

47

1328

нҿсхҽ

0

116

кв. м мҽйдан
идҽн

0

647

кв. м

Спорт заллары

0

кв. м
мҽйдан
идҽн

Спорт (яссылык)
корылмалары

0

кв. м

Халыкның хезмҽт кҥрсҽтҥ объектлары белҽн тҽэмин ителеш дҽрҽҗҽсен
билгелҽҥ «Шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ»
СП 42.13330.2016 тҽкъдим ителгҽн нормативлар нигезендҽ, шулай ук «2024 елга
кадҽр җҽмҽгать инфраструктурасы, социаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр белҽн тҽэмин
ителешнең социаль гарантиялҽре дҽрҽҗҽсен билгелҽҥ турында» 2009 елның 26
гыйнварындагы 42 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары
белҽн гамҽлгҽ ашырылды.
Проект тәкъдиме
Халыкка социаль, иҗтимагый һҽм эшлекле билгелҽнештҽге объектларга
хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфатын яхшырту ҿчен Генераль план нигезендҽ 3 таблицада
китерелгҽн кайбер объектларны урнаштыру кҥздҽ тотыла.
3 таблица
Объектның
Объект
Тҿп
Урнашкан
Урнашу нигезе
статусы
исеме
характеристикалар
урыны
тиешле объектлар
белҽн тҽэмин
проект егҽрлеге ителешнең талҽп
Олы Меми
Спорт залы идҽн мҽйданының
ителгҽн дҽрҽҗҽсенҽ
авылы
144 кв. м
ирешҥ; җирле
ҥзидарҽ органнары
җирлекнең
инициативасы
җирле
тиешле объектлар
ҽһҽмияттҽге
белҽн тҽэмин
ителешнең талҽп
Яссы
проект куҽте - 800 Олы Меми
ителгҽн дҽрҽҗҽсенҽ
корылма
кв. м
авылы
ирешҥ; җирле
ҥзидарҽ органнары
инициативасы
Халыкның социаль, иҗтимагый һҽм эшлекле билгелҽнештҽге тҿп объектлар
белҽн тҽэмин ителешенең гамҽлдҽге дҽрҽҗҽсен анализлау нигезендҽ, шулай ук
мондый объектларны тҿзҥ һҽм реконструкциялҽҥ буенча чаралар, шулай ук ҽлеге
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объектлар белҽн тҽэмин ителешнең норматив дҽрҽҗҽсенҽ ирешҥ ҿчен кирҽкле
оештыру чаралары бҥлеп бирелҽ. Кҥрсҽтелгҽн чаралар 4 таблицада китерелгҽн.
4 таблица
Проект егҽрлеге
Объектларның тибы
Чаралар
берҽмлек
кыйммҽте
ҥлчҽҥ
Олы Меми урта гомуми белем
Мҽктҽпкҽчҽ белем
бирҥ мҽктҽбе бинасында
бирҥ
10
урын
балалар бакчасы тҿркемен
учреждениелҽре
оештыру
Олы Меми урта гомуми белем
Ҿстҽмҽ белем бирҥ
бирҥ мҽктҽбе каршындагы
11
урын
учреждениелҽре
балалар иҗаты тҥгҽрҽклҽрен
оештыру
Авыл китапханҽсен проект
егҽрлеген 2490 данҽгҽ кадҽр
Авыл китапханҽлҽре
1328
нҿсхҽ
арттыру белҽн
реконструкциялҽҥ.
Искҽрмҽ.
Ҽлеге чараларны
ашырылырга мҿмкин

тормышка

ашыру

финанслау

булганда

тормышка

Авыл җирлеге халкының социаль, иҗтимагый һҽм эшлекле билгелҽнештҽге тҿп
объектлар белҽн тҽэмин ителешенең планлаштырылган дҽрҽҗҽсен, мондый
объектларны урнаштыру чараларын, шулай ук тҽэмин ителешнең талҽп ителҽ торган
дҽрҽҗҽсенҽ ирешҥ буенча тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алып, 5 таблицада китерелгҽн.

5 таблица
Объектларның тибы
Гомуми белем бирҥ
учреждениелҽре
Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ
учреждениелҽре
Ҿстҽмҽ белем бирҥ
учреждениелҽре
Амбулатор-поликлиника
учреждениелҽре
Клуб учреждениелҽре

Гамҽлдҽге һҽм
Чараларны гамҽлгҽ ашыру
планлаштырылган
нҽтиҗҽсендҽ тҽэмин
объектларның суммар куҽте
ителешнең йомгаклау
берҽмлек
дҽрҽҗҽсе, %
кыйммҽте
ҥлчҽҥ
192

урын

1444 *

10

урын

100

11

урын

100

10

сменага килҥ

166 *

200

урын

201 *

Авыл китапханҽлҽре

2490

Спорт заллары

144

нҿсхҽ
кв. м мҽйдан
идҽн

100
124 **
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Спорт (яссылык)
корылмалары

800

кв. м

124 **

* тҽэмин ителеш кҥрсҽткече, гамҽлдҽге объектларның куҽте хисап чорына
мондый объектларның талҽп ителгҽн егҽрлегеннҽн артып китҥенҽ бҽйле рҽвештҽ,
100 % артык тҽшкил итҽ
** планлаштырыла торган объектларның типик проектларын куллануга бҽйле
рҽвештҽ тҽэмин ителеш кҥрсҽткече 100 % артык тҽшкил итҽ
Халыкның хезмҽт кҥрсҽтҥ объектлары белҽн тҽэмин ителеш дҽрҽҗҽсен
билгелҽҥ «Шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ»
СП 42.13330.2016 тҽкъдим ителгҽн нормативлар нигезендҽ, шулай ук «2024 елга
кадҽр җҽмҽгать инфраструктурасы, социаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр белҽн тҽэмин
ителешнең социаль гарантиялҽре дҽрҽҗҽсен билгелҽҥ турында» 2009 елның 26
гыйнварындагы 42 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары
белҽн гамҽлгҽ ашырылды.
2.3. Сҽнҽгать предприятиелҽре һҽм объектлары
2.3.1. Сҽнҽгать җитештерҥе объектлары
Гамәлдәге нигезләмә
Авыл җирлеге территориясендҽ сҽнҽгать җитештерҥе объектлары тҽкъдим
ителмҽгҽн.
Проект тәкъдиме
Генераль план нигезендҽ сҽнҽгать җитештерҥе объектларын урнаштыру
тҽкъдим ителми.
2.3.2. Нефть чыгару сҽнҽгате предприятиелҽре һҽм объектлары
Гамәлдәге нигезләмә
Җирлектҽ предприятиелҽр һҽм чыгару сҽнҽгате объектлары юк.
Проект тәкъдиме
Җирле ҥзидарҽ органнары һҽм җирлекнең җитештерҥ потенциалын тормышка
ашыру ҿчен кызыксынган затларның ниятлҽренҽ ярашлы рҽвештҽ, Генераль план
нигезендҽ, «Азбаба» комы ятмасының тау бҥлеп бирелгҽн чиклҽрендҽ Ивановский
бистҽсеннҽн кҿнбатышка ком чыгару карьерасын урнаштыру кҥздҽ тотыла.
Объектны урнаштыру ҿчен планлаштырылган ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит торышына
тискҽре йогынтыны минимальлҽштерҥ ҿчен, аны тузан чистарту җайланмалары
белҽн тҽэмин итҥ, якын-тирҽ территориялҽрне максималь яшеллҽндерҥ максатка
ярашлы.
2.4. Авыл хуҗалыгы, балыкчылык һҽм балыкчылык предприятиелҽре һҽм
объектлары
2.4.1. Авыл хуҗалыгы, балыкчылык һҽм балыкчылык предприятиелҽре
Гамәлдәге нигезләмә
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Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ тҥбҽндҽге авыл хуҗалыгы
җитештерҥе, балыкчылык һҽм балыкчылык предприятиелҽре урнашкан:
Зур Меми авылыннан тҿньяк-кҿнчыгышка таба эшлҽмҽҥче эре мҿгезле терлек
фермасы.
Проект тәкъдиме
Авыл хуҗалыгы предприятиелҽренең җитештерҥ функциональ зоналарын һҽм
җирлекнең кҿнчыгыш ҿлешендҽ гомуми мҽйданы 30,06 га булган авыл хуҗалыгын
тҽэмин итҥ объектларын тҿзҥгҽ бҽйле авыл хуҗалыгы производствосын җирлек
территориясендҽ мҿмкин кадҽр ҥстерҥ генераль план тарафыннан тҽкъдим ителҽ.
Авыл хуҗалыгы производствосының кҥп функцияле булмаган предприятиелҽре
урнашкан территориялҽр авыл хуҗалыгы җитештерҥен ҥстерҥ ҿчен резерв буларак
карала.
2.4.2. Авыл хуҗалыгын тҽэмин итҥ объектлары
Гамәлдәге нигезләмә
Авыл җирлеге территориясендҽ урнашкан авыл хуҗалыгын тҽэмин итҥ
объектларына керҽ:
- Олы Меми авылыннан кҿньяк-кҿнбатышка таба эшлҽмҽҥче ындыр табагы;
- Олы Меми авылыннан кҿньякка таба эшлҽмҽҥче машина-трактор паркы;
- Олы Меми авылыннан кҿньякка таба эшлҽмҽҥче
ягулык-майлау
материаллары складлары;
- Олы Меми авылыннан кҿньяк-кҿнбатышка таба эшлҽмҽҥче авыл хуҗалыгы
продукциясен саклау складлары;
- Заборная Поляна авылыннан тҿньяк-кҿнбатышка таба эшлҽмҽҥче авыл
хуҗалыгы продукциясен саклау складлары.
Проект тәкъдиме
Авыл хуҗалыгын тҽэмин итҥ объектларын генераль план белҽн урнаштыру
тҽкъдим ителми.
Авыл хуҗалыгын тҽэмин итҥнең кҥп функцияле булмаган объектлары белҽн
шҿгыльлҽнҥче территориялҽр тиешле функцияне ҥстерҥ ҿчен резерв буларак карала.
2.5. Склад объектлары
Гамәлдәге нигезләмә
Җирлек территориясендҽ склад объектлары юк.
Проект тәкъдиме
Склад объектларын генераль план белҽн урнаштыру тҽкъдим ителми.

2.6. Зиратлар, махсус билгелҽнештҽге объектлар
Гамәлдәге нигезләмә
Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ бирелгҽн зиратлар турында
мҽгълҥмат 6 таблицада җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан бирелгҽн мҽгълҥмат
(хат) нигезендҽ китерелгҽн.
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6 таблица

Объект

Урнашу
урыны

Зират
Олы
(эшлҽҥч Меми
е)
авылы

Җир кишҽрлегенҽ карау турында
белешмҽлҽр
Фактта
җирлҽрн рҿхсҽт
мҽйдан
кадастр
ең
ителгҽн
ы, га
искҽрмҽ
номеры категори куллану
ясе
тҿре

Олы
16:15:
торак
Меми т.
010101:2 пункт
п.
47
җирлҽре
зираты

-

кадастр кварталының бер
ҿлеше 16: 15: 010101

-

0,622

Заборная
Зират
Поляна
(эшлҽҥч авылынн 0,1136
е)
ан
кҿнчыгыш
ка таба

зиратның
факттагы
чиклҽренҽ
туры килҥ,
җир
кишҽрлегенн
ҽн
файдалану
тҿрен
кирҽкле
талҽплҽргҽ
ҥзгҽртҥ
талҽп ителҽ.
*

объект
җир
кишҽрлеге
нең бер
ҿлешендҽ
урнашкан

зиратның
факттагы
чиклҽренҽ
туры китерҥ,
җир
кишҽрлегене
авыл
объект
ң
хуҗалыг авыл
җир
характерист
16:15:
ы
хуҗалыг
кишҽрлеге икаларын
000000: билгелҽ ы
нең бер
тиешле
3592
нешендҽ җитеште
ҿлешендҽ талҽплҽргҽ
ге
рҥ ҿчен
урнашкан ҥзгҽртҥ
җирлҽр
талҽп ителҽ
кадастр кварталының бер
*
ҿлеше 16: 15: 010201
авыл
зиратның
объект
хуҗалыг авыл
факттагы
җир
16:22:
ы
хуҗалыг
кишҽрлеге чиклҽренҽ
190203:1 билгелҽ ы
туры китерҥ,
нең бер
17
нешендҽ җитеште
ҿлешендҽ җир
ге
рҥ ҿчен
урнашкан кишҽрлегене
җирлҽр
ң
характерист
авыл
объект
икаларын
хуҗалыг
җир
16:22:
ы
кишҽрлеге тиешле
талҽплҽргҽ
190203:3 билгелҽ
нең бер
нешендҽ
ҿлешендҽ ҥзгҽртҥ
ге
урнашкан талҽп ителҽ
16:15:
торак
010201:4 пункт
зират
9
җирлҽре

Зират
Ивановск
(эшлҽҥч ое
0,9974
е)
бистҽсе

Аңлатма
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җирлҽр
кадастр кварталының бер
ҿлеше 16: 15: 010601

*
-

* җир кишҽрлегенең кирҽкле характеристикалары булып тора:
җирлҽрнең категориясе - «Сҽнҽгать, энергетика, транспорт, элемтҽ,
радиотапшырулар, телевидение, информатика җирлҽре, космик эшчҽнлекне тҽэмин
итҥ ҿчен җирлҽр, оборона, куркынычсызлык җирлҽре һҽм башка махсус
билгелҽнештҽге җирлҽр»;
рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре - «Ритуаль эшчҽнлек» (код 12.1 код, 10.11.2020
ел, № П/0412 Дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽте приказы
белҽн расланган җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре
классификаторы нигезендҽ)
Җирлек территориясендҽ башка махсус объектлар юк.
Проект тәкъдиме
Генераль план белҽн махсус билгелҽнештҽге объектларны урнаштыру тҽкъдим
ителми.
2.7. Ял һҽм туризм объектлары
Гамәлдәге нигезләмә
Җирлектҽ ял һҽм туризм объектлары тҽкъдим ителмҽгҽн.
Проект тәкъдиме
Авыл җирлеге территориясенең зур туристлык-рекреацион потенциалы һҽм
уңайлы табигать шартлары булу сҽбҽпле, Югары Ослан муниципаль районының
территориаль планлаштыру схемасы нигезлҽмҽлҽрен тормышка ашыру максатыннан,
Генераль план белҽн Ивановское бистҽсендҽ сплав маршрутының туристлык
комплексын урнаштыру тҽкъдим ителҽ.
2.8. Транспорт инфраструктурасы
2.8.1. Автомобиль транспорты
Гамәлдәге нигезләмә
Җирлекнең урам-юл челтҽренең тҿп элементлары турында мҽгълҥмат,
аларның характеристикалары 7 таблицада китерелгҽн.
7 таблица
Җирлек
Тҿп
Объектның статусы
Объект исеме
чиклҽрендҽ
характеристикалар
озынлыгы, м
«Казан-Буа –
категория: II;
федераль
Ульяновск»Р – 241
катламы: асфальт- 6415
ҽһҽмияттҽге
транзит автомобиль юлы бетон
«Казан-Ульяновск» категория: IV;
Олы Меми» автомобиль катламы: асфальт- 1843
региональ
юлы
бетон
ҽһҽмияттҽге
«Олы Меми-Заборная
категория: V;
4764
Поляна» автомобиль
катламы: асфальт-
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муниципаль
районның җирле
ҽһҽмияттҽге
җирлекнең җирле
ҽһҽмияттҽге

юлы *
башка автомобиль
юллары белҽн
переходным ҿслекле,
башка каплау
торак пунктлар
территориясендҽ торак
урамнар, юллар

бетон
катлам: кҥчеш,
каплаудан башка

–

9292

5481

* автомобиль юлының исеме Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының 2009 елның 17 октябрендҽге 916 номерлы карары белҽн расланган
Татарстан Республикасының тҿбҽк яки муниципальара ҽһҽмияттҽге гомуми
файдаланудагы автомобиль юллары исемлеге нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн
Олы Меми һҽм Заборная Поляна авыллары каты ҿслекле автомобиль юллары
белҽн тҽэмин ителгҽн, Ивановка бистҽсенҽ каты ҿслекле керҥ юлы юк.

Проект тәкъдиме
Генераль план нигезендҽ автомобиль транспортын ҥстерҥ кҥздҽ тотыла.
Урам-юл челтҽре элементларын урнаштыру ҿчен планлаштырыла торган
мҽгълҥматлар, аларның тҿп характеристикалары һҽм урнашу нигезлҽре 8 таблицада
кҥрсҽтелгҽн.
Таблица8
Җирлек
Объектны
Объектның
Тҿп
Объект исеме
чиклҽрендҽ
урнаштыруның
статусы
характеристикалар
озынлыгы, м
нигезлҽмҽсе
Татарстан
Республикасы һҽм
Россия
Федерациясе урамюл челтҽренең
бҽйлҽнешен
федераль
"Мҽскҽҥ яхшырту;
катламҽһҽмияттҽге Казан"М12
федераль
асфальтобетон;
794
автомобиль автомобиль юлы
транспорт
категория-I
юллары
*
ҿлкҽсендҽ Россия
Федерациясенең
территориаль
планлаштыру
схемасы
нигезлҽмҽлҽрен
гамҽлгҽ ашыру
муниципаль
Ивановское
районның
бистҽсен каты
"Ивановка - Олы катламҗирле
ҿслекле
Меми"
асфальтобетон;
5182
ҽһҽмияттҽге
автомобиль юлы
автомобиль юлы категория-V
автомобиль
белҽн тҽэмин итҥ;
юллары
муниципаль
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"ПатрикеевокатламИвановское"
асфальтобетон;
автомобиль юлы категория-V

1391

районның
Территориаль
планлаштыру
схемасы
нигезлҽмҽлҽрен
гамҽлгҽ ашыру
муниципаль
районның урам-юл
челтҽре элемтҽсен
яхшырту;
муниципаль
районның
Территориаль
планлаштыру
схемасы
нигезлҽмҽлҽрен
тормышка ашыру

* чараны тормышка ашыру ҿчен Югары Ослан муниципаль районының
Территориаль планлаштыру схемасына ҥзгҽрешлҽр кертҥ кирҽк
Автомобиль юлларын урнаштыру, шулай ук, кыргый хайваннарның, шул
исҽптҽн, миграция куркынычсызлыгын тҽэмин итҥгҽ юнҽлдерелгҽн берничҽ оештыру
чараларын кҥздҽ тота:
- хайваннар ҿчен җир асты һҽм җир ҿсте кичҥлҽрен оештыру (ҽлеге
корылмаларның урнашуы һҽм конструктив чишелешлҽре) планлаштырылган
автомобиль юлының территорияне планлаштыру документлары һҽм проект
документлары белҽн билгелҽнергҽ тиеш;
- хайваннарны транспорт чараларына элҽктерҥне булдырмый торган саклау
корылмаларын һҽм җайланмаларын оештыру.
Автомобиль юлларын тҿзегҽндҽ, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең
«Җитештерҥ процессларын башкарганда, шулай ук транспорт магистральлҽрен,
труба ҥткҽргечлҽрен, элемтҽ һҽм электр тапшыру линиялҽрен эксплуатациялҽгҽндҽ,
хайваннар дҿньясы объектларының һҽлак булуын булдырмау буенча талҽплҽрне
раслау турында» 13.08.1996 ел, № 997 карары һҽм Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының «Җитештерҥ процессларын башкарганда, шулай ук
транспорт магистральлҽрен, труба ҥткҽргечлҽрен, элемтҽ линиялҽрен һҽм электр
тапшыргычларын кулланганда, хайваннар дҿньясы объектларының һҽлак булуын
булдырмау буенча талҽплҽр турында» 15.09.2000 ел, № 669 карарын ҥтҽҥ, шулай ук
Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча Дҽҥлҽт комитеты белҽн
проект документациясен килештерҥ
«Мҽскҽҥ – Казан» М12 автомобиль юлының эшлҽвен тҽэмин итҥ ҿчен Зҿя
елгасы аша автомобиль кҥпер кичҥлҽрен урнаштыру кҥздҽ тотыла.
Планлаштырылган «Ивановское – Олы Меми» һҽм «Патрикеево – Ивановское»
автомобиль юллары эшчҽнлеген тҽэмин итҥ ҿчен, инешлҽр аша автомобиль кҥпер
кичҥлҽрен урнаштыру кҥздҽ тотыла.
«Мҽскҽҥ – Казан» М12 автомобиль юлын һҽм Зҿя елгасы аша кҥпер кичҥен
аерым саклана торган табигый территория – «Зҿя елгасы» региональ ҽһҽмияттҽге
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табигать һҽйкҽле чиклҽрендҽ урнаштыру кҥздҽ тотыла. Шуңа бҽйле рҽвештҽ, ҽлеге
чараларны тормышка ашыру аеруча саклана торган табигать территориясен
саклауның билгелҽнгҽн режимы нигезендҽ башкарылырга тиеш.
2.8.2. Тимер юл транспорты
Гамәлдәге нигезләмә
Җирлек территориясендҽ тимер юл транспорты кҥрсҽтелмҽгҽн.
Проект тәкъдиме
Җирлек территориясендҽ тимер юл транспорты ҥсеше кҥздҽ тотылмый.
2.8.3. Су транспорты
Гамәлдәге нигезләмә
Җирлек территориясендҽ су транспорты кҥрсҽтелмҽгҽн.
Проект тәкъдиме
Җирлек территориясендҽ су транспортын ҥстерҥ кҥздҽ тотылмый.
2.8.4. Һава транспорты
Гамәлдәге нигезләмә
Җирлек территориясендҽ һава транспорты кҥрсҽтелмҽгҽн.
Проект тәкъдиме
Җирлек территориясендҽ һава транспорты ҥсеше кҥздҽ тотылмый.
2.8.5. Торбаҥткҽргеч транспорт
Гамәлдәге нигезләмә
Торбаҥткҽргеч
транспорты
турында
мҽгълҥматлар
«Инженерлык
инфраструктурасы һҽм коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ» 2.9 бҥлегендҽге шушы ҿлешнең
«Магистраль инженерлык коммуникациялҽре» пунктында бирелгҽн.
Проект тәкъдиме
Җирлек территориясендҽ торбаҥткҽргеч транспортны ҥстерҥ кҥздҽ тотылмый.
2.9. Инженерлык инфраструктурасы һҽм коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ
2.9.1. Магистраль инженерлык коммуникациялҽре
Гамәлдәге нигезләмә
Җирлек
территориясендҽ
тҥбҽндҽге
магистраль
инженерлык
коммуникациялҽре тҽкъдим ителгҽн:
‒ магистраль торбаҥткҽргечлҽр ("Холмогоры-Клин» магистраль нефть
ҥткҽргечлҽре);
- 10 кВ кҿчҽнешле һава электр тапшыру линиялҽре;
‒ элемтҽ линиялҽре.
Проект тәкъдиме
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Җирлек территориясендҽ
урнаштыру планлаштырылмый.

магистраль

инженерлык

коммуникациялҽрен

2.9.2. Электр белҽн тҽэмин итҥ
Гамәлдәге нигезләмә
Торак пунктларны һҽм җитештерҥ объектларын электр белҽн тҽэмин итҥ 0,4 кВ
кҿчҽнешле һава электр линиялҽре белҽн башкарыла. Электр кҿчҽнешенең кимҥе һҽм
бҥлҥ трансформатор электр подстанциялҽре тарафыннан 6-10/0,4 кВ тҽэмин ителҽ.
Биналарның һҽм корылмаларның электр энергиясе белҽн тҽэмин ителеше 100
% тҽшкил итҽ.
Проект тәкъдиме
Ҥзҽклҽштерелгҽн электр белҽн тҽэмин итҥ системасын ҥстерҥ кҥздҽ тотылмый.
2.9.3. Газ белҽн тҽэмин итҥ
Гамәлдәге нигезләмә
Торак пунктлар буенча биналарның һҽм корылмаларның газ белҽн тҽэмин
ителеше дҽрҽҗҽсе:
‒ Олы Меми авылы: 100 %;
- Заборная Поляна авылы: 100 %;
- Ивановский бистҽсе: 0 %.
Биналарны һҽм корылмаларны газ белҽн тҽэмин итҥнең альтернатив чарасы
булып автоном чыганаклар тора.
Проект тәкъдиме
Иваново бистҽсендҽ ҥзҽклҽштерелгҽн газ белҽн тҽэмин итҥ системасын
оештыру ҽлеге торак пунктның аз санлы халкы белҽн бҽйле рҽвештҽ максатка
ярашлы тҥгел.
2.9.4. Су белҽн тҽэмин итҥ
Гамәлдәге нигезләмә
Авыл җирлеге территориясендҽ су белҽн тҽэмин итҥ җир асты
чыганакларыннан – скважина су алу җайланмаларыннан башкарыла.
Торак пунктлар буенча биналарның һҽм корылмаларның су белҽн тҽэмин
ителеше дҽрҽҗҽсе:
‒ Олы Меми авылы: 100%;
‒ Заборная Поляна авылы: 0%;
- Ивановский бистҽсе: 0%.
Биналарны һҽм корылмаларны су белҽн тҽэмин итҥнең альтернатив чарасы
булып шҽхси скважиналар тора.
Җирлекнең ҥзҽклҽштерелгҽн хуҗалык-эчҽр су белҽн тҽэмин итҥ чыганагы
булып тора:
- Олы Меми авылында су алу скважинасы (егҽрлек турында мҽгълҥматлар юк).
Ҽлеге объектларның урнашуы һҽм характеристикасы Югары Ослан
муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы материаллары һҽм
җирле ҥзидарҽ органнары белешмҽлҽре нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн.
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Җир асты суларының сыйфаты, гомумҽн алганда, тулаем СанПиН 2.1.4.107401 «Эчҽргҽ яраклы су. Ҥзҽклҽштерелгҽн эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итҥ
системаларының су сыйфатына карата гигиена талҽплҽре. Сыйфат контроле»
талҽплҽренҽ туры килҽ
Су алу җайланмаларының җир асты байлыкларыннан файдалану хокукына
лицензия рҽсмилҽштерҥ стадиясендҽ.
СП 31.13330.2012 «Су белҽн тҽэмин итҥ. Тышкы челтҽрлҽр һҽм корылмалар.
СНиПның актуальлҽштерелгҽн редакциясе» нигезендҽ авыл җирлеге халкы ҿчен
хуҗалык-эчҽргҽ яраклы су куллану нормативы елына 24,24 мең куб. м тҽшкил итҽ.
Проект тәкъдиме
Олы Меми авыл җирлеге халкына кҥрсҽтелҽ торган коммуналь хезмҽтлҽрнең
сыйфатын яхшырту ҿчен барлык торак пунктларда да биналарның һҽм
корылмаларның су белҽн тҽэмин ителеше дҽрҽҗҽсен 100% ка җиткерҥ зарур, моның
ҿчен Заборная Поляна авылында су челтҽрлҽрен тҿзҥ кирҽк, ул 0,44 км тҽшкил итҽ.
Моннан тыш, Заборная Поляна авылында ҥзҽклҽштерелгҽн су белҽн тҽэмин
итҥ системасын оештыру ҿчен су алу корылмасы тҿзергҽ кирҽк, аның урыны һҽм
характеристикасы территорияне планлаштыру буенча документлар ҽзерлҽҥ
стадиясендҽ билгелҽнергҽ тиеш.
Ивановоский бистҽсендҽ ҥзҽклҽштерелгҽн су белҽн тҽэмин итҥ системасын
оештыру ҽлеге торак пунктның аз санлы халкы белҽн бҽйле рҽвештҽ максатка
ярашлы тҥгел.
2.9.5. Су бҥлҥ
Гамәлдәге нигезләмә
Җирлектҽ ҥзҽклҽштерелгҽн ташландык суларны бҥлҥ системасы юк. Су бҥлҥ
агынты суларны чистартуның индивидуаль станциялҽре яки калдыкларны җыюның
сыешлы җыелмалары ярдҽмендҽ башкарыла.
Проект тәкъдиме
Авыл җирлеге территориясендҽ шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген гамҽлгҽ
ашырганда,
торак
пунктлар
территориялҽрен,
ҥсеш
дҽрҽҗҽсе
буенча,
ҥзҽклҽштерелгҽн ташландык суларны агызу системасы белҽн этаплап тҽэмин итҥ
мҿмкинлеген кҥздҽ тотарга киңҽш ителҽ. Ҥзҽклҽштерелгҽн ташландык суларны агызу
системасын формалаштыру буенча планлаштырылган чаралар территорияне
планлаштыру буенча документларны ҽзерлҽҥ стадиясендҽ билгелҽнергҽ тиеш.
2.9.6. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ
Гамәлдәге нигезләмә
Җирлектҽ ҥзҽклҽштерелгҽн җылылык юк. Биналарны җылыту тҿрле ягулык
тҿрлҽрендҽ эшлҽҥче индивидуаль җылыту системалары ярдҽмендҽ башкарыла.
Проект тәкъдиме
Ҥзҽклҽштерелгҽн җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасын ҥстерҥ кҥздҽ
тотылмый.
2.9.7. Элемтҽ
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Гамәлдәге нигезләмә
Телефон һҽм кҽрҽзле элемтҽ, эфирлы һҽм цифрлы тапшырулар, Интернетачык.
Авыл җирлеге территориясендҽ урнашкан антенна-мачта корылмаларына һҽм
башка элемтҽ объектларына керҽ:
- Олы Меми авылыннан тҿньяк-кҿнчыгышка таба ике кҽрҽзле элемтҽ база
станциясе.
Проект тәкъдиме
Җирлек территориясендҽ элемтҽ объектларын урнаштыру генераль план
белҽн каралмаган.
2.9.8. Коммуналь калдыкларны чыгаруны оештыру
Гамәлдәге нигезләмә
Җирлектҽ каты коммуналь калдыклар җыелуның якынча норматив кҥлҽме
елына 365 куб. м тҽшкил итҽ, сыек коммуналь калдыклар – елына 664 куб.м. Каты
һҽм сыек коммуналь калдыкларның факттагы кҥлҽме турында белешмҽлҽр юк.
Каты коммуналь калдыкларны оешкан тҿстҽ чыгару Яшел Ҥзҽн муниципаль
районының Ҽйшҽ авылы янында урнашкан полигонга башкарыла. Олы Меми авыл
җирлеге территориясендҽ каты коммуналь калдыкларны кҥмҥ урыннары юк.
Проект тәкъдиме
Татарстан Республикасында калдыклар белҽн эш итҥ, шул исҽптҽн каты
коммуналь калдыклар белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽге территориаль схема нигезлҽмҽлҽре
нигезендҽ, калдыкларны чыгару Макыл авыл җирлегендҽ муниципальара тармак
комплексына оештырылырга тиеш.
2.9.9. Янгын куркынычсызлыгы
Гамәлдәге нигезләмә
Җирлек территориясендҽ 5 дҽрҽҗҽдҽге янгын куркынычсызлыгы булган торак
йортлар шактый урнашкан (СНиП 21-01-97 нигезендҽ «Биналарның һҽм
корылмаларның янгын куркынычсызлыгы»).
Олы Меми авылында (Яшьлҽр урамы, 20 йорт) янгын депосы урнашкан.
Олы Меми авылы территориясендҽ янгын гидрантлары яки су алу
корылмалары янгынга каршы максатлар ҿчен су алу җайланмалары белҽн тҽэмин
ителгҽн.
8.13130.2009 СП нигезендҽ, «Янгынга каршы саклау системалары. Тышкы
янгынга каршы су белҽн тҽэмин итҥ чыганаклары. Янгын куркынычсызлыгы
талҽплҽре» нигезендҽ җирлектҽ тышкы янгын сҥндерҥ ҿчен су норматив чыгымы 5 л/с
тҽшкил итҽ.
Проект тәкъдиме
Авыл җирлеге территориясендҽ янгын куркынычсызлыгын
объектларын урнаштыру генераль план белҽн каралмаган.

тҽэмин

итҥ

32

3. ТОРАК ПУНКТЛАР ЧИКЛҼРЕ
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Олы Меми авыл
җирлеге Советының 29.12.2012 ел, № 22-114 карары белҽн расланган торак
пунктларның гамҽлдҽге чиклҽре Олы Меми авыл җирлегенең Генераль планы белҽн
билгелҽнгҽн.
Кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында торак пунктлар чиклҽре
турында мҽгълҥматлар юк.
Торак пунктларның чиклҽре ҽлеге генераль план белҽн алар турында
мҽгълҥматларны Кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрына кертҥ максаты белҽн
билгелҽнҽ.
3.1. Торак пунктларның чиклҽрен ҥзгҽртҥне нигезлҽҥ
Ҽлеге проект нигезлҽмҽлҽрен тормышка ашыру ҿчен Олы Меми, Заборная
Поляна һҽм Ивановское авыллары торак пунктларының чиклҽрен ҥзгҽртҥ талҽп
ителҽ.
Торак пунктларның чиклҽрен ҥзгҽртҥ кҥздҽ тотыла торган территориялҽр
участоклары, шулай ук аларның ҥзгҽрешлҽрен нигезлҽҥ 9 таблицада һҽм график
материаллардан торган торак пунктлар чиклҽре картасында кҥрсҽтелгҽн.
9 таблица
картада Мҽйданы,
Торак пункт
Торак пункт чиклҽрен ҥзгҽртҥ нигезлҽмҽсе
участок №
га

Олы Меми
авылы

Заборная
Поляна авылы

Ивановское
бистҽсе

1

-31,621

2

-2,478

3

-0,172

4

-0,125

5

-0,098

6

-0,034

7

-2,059

8

+0,734

9

-8,788

10

-5,11

11

-1,471

Торак пункт чиклҽрен кҥчемсез милекнең
Бердҽм дҽҥлҽт реестрындагы җир
кишҽрлеклҽренең чиклҽре һҽм
характеристикалары турындагы
белешмҽлҽргҽ туры китерҥ (торак пункт
чиклҽренең кисешҥен тҿшереп калдыру)
Торак пункт чиклҽрен кҥчемсез милекнең
Бердҽм дҽҥлҽт реестрындагы җир
кишҽрлеклҽренең чиклҽре һҽм
характеристикалары турындагы
белешмҽлҽргҽ туры китерҥ (торак пункт
чиклҽренең кисешҥен тҿшереп калдыру)
Торак пункт чиклҽрен кҥчемсез милекнең
Бердҽм дҽҥлҽт реестрындагы җир
кишҽрлеклҽренең чиклҽре һҽм
характеристикалары турындагы
белешмҽлҽргҽ туры китерҥ (торак пункт
чиклҽренең кисешҥен тҿшереп калдыру)
Зират территориясен торак пункты чигеннҽн
чыгару
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Заборная Поляна авылыннан кҿньяк-кҿнчыгышка таба урнашкан йорт яны
участогы, шулай ук Заборная Поляна авылының кҿнбатыш ҿлешендҽ урнашкан йорт
яны кишҽрлеклҽре ҿлешлҽренҽ карата ҽлеге генераль план проекты белҽн аларны
җирле ҥзидарҽ органнары ниятлҽре нигезендҽ торак пункт чиклҽренҽ кертҥ кҥздҽ
тотылмый (мҽгълҥмат Олы Меми авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесенең
хаты белҽн расланган).
3.2. Торак пунктлар чиклҽреннҽн чыгарыла торган торак пунктлар чиклҽренҽ
кертелҽ торган җир кишҽрлеклҽре исемлеклҽре
Торак пунктлар чиклҽренҽ кертелҽ торган, торак пунктлар чиклҽреннҽн
чыгарыла торган җир кишҽрлеклҽре исемлеге торак пунктлар чиклҽрен ҥзгҽртҥ
участоклары чиклҽрендҽ урнашкан җир участоклары турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ
ала.
Кҥрсҽтелгҽн исемлектҽ шулай ук торак пунктлар чиклҽренҽ кертелҽ торган
яисҽ кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында белешмҽлҽр булмаган торак
пунктлар чиклҽреннҽн тҿшереп калдырыла торган территориялҽр турында мҽгълҥмат
бар. Ҽлеге территориялҽр кадастр кварталларының бер ҿлеше буларак кҥрсҽтелгҽн.
10 таблица
Чиклҽргҽ
кертелҽ
Планла
Җир
торган
Планла штырылг
№ кишҽрлегенең
Җирлҽрн
яисҽ
штырылг
ан
Рҿхсҽт
, кадастр
Урнашкан
ең
чиклҽрдҽн
ан
рҿхсҽт
ителгҽн
т/ кварталының
урыны
категория
тҿшереп җирлҽр ителгҽн
куллану тҿре
б
кадастр
се
калдырыл категори куллану
номеры
а торган
ясе
ның яңа
мҽйдан кв.
тҿре *
м.
ОЛЫ МЕМИ АВЫЛЫ
Торак пункт чикләренә кертелә торган җир кишәрлекләре
тҽкъдим ителмҽгҽн
Торак пункт чикләреннән төшереп калдырыла торган җир кишәрлекләре
Татарстан
Республикас
"Казаны, Югары
Ульяновск" Сҽнҽгат
Ослан
Торак
Олы Меми
16:15:010101:
ь
1
муниципаль пунктлар автомобиль 3256
283
җирлҽре
районы, Олы җирлҽре юлын
һ. б.
Меми авыл
урнаштыру
җирлеге, Олы
ҿчен
Меми авылы
Татарстан
Авыл
Авыл
16:15:010601: Республикас хуҗалыгы
хуҗалыг
2
769985 ***
12
ы, Югары
билгелҽн
ы
Ослан
ешендҽге
билгелҽ

Автомоб
иль
транспо
рты

Ҥсемлек
челек
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муниципаль җирлҽр
нешендҽ
районы,
ге
Меми АХК
җирлҽр
җирлҽрендҽ
Татарстан
Республикас
Авыл
ы, Югары
Авыл
хуҗалыг
Ослан
хуҗалыгы
ы
16:15:010601:
Ҥсемлек
3
муниципаль билгелҽн 113
билгелҽ
148
челек
районы, Олы ешендҽге
нешендҽ
Меми авыл
җирлҽр
ге
җирлеге
җирлҽр
җирлҽрендҽ
Татарстан
Авыл
Республикас
Авыл
хуҗалыг
ы, Югары
хуҗалыгы
ы
16:15:010601: Ослан
Ҥсемлек
4
билгелҽн 2843 ***
билгелҽ
24
муниципаль
челек
ешендҽге
нешендҽ
районы,
җирлҽр
ге
Меми АХК
җирлҽр
җирлҽрендҽ
Татарстан
Республикас
Авыл
ы, Югары
Авыл
хуҗалыг
Ослан
хуҗалыгы
ы
16:15:010601:
Ҥсемлек
5
муниципаль билгелҽн 2245
билгелҽ
68
челек
районы, Олы ешендҽге
нешендҽ
Меми авыл
җирлҽр
ге
җирлеге
җирлҽр
җирлҽрендҽ
Татарстан
Республикас
Авыл
ы, Югары
Авыл
хуҗалыг
Ослан
хуҗалыгы
ы
16:15:010601:
Ҥсемлек
6
муниципаль билгелҽн 979
билгелҽ
96
челек
районы, Олы ешендҽге
нешендҽ
Меми авыл
җирлҽр
ге
җирлеге
җирлҽр
җирлҽрендҽ
Аларның өлешләре торак пунктның гамәлдәге чигендә урнашкан,торак пункт
чикләреннән тулысынча төшереп калдырырга тәкъдим ителә торган җир
кишәрлекләре

16:15:000000
7
:1069

Татарстан
Республикас
ы, Югары
Ослан
муниципаль
районы, Олы

Авыл
хуҗалыгы
билгелҽн
ешендҽге
җирлҽр

авыл
хуҗалыгы
җитештерҥ
ҿчен

242453

Авыл
хуҗалыг
ы
Ҥсемлек
билгелҽ челек
нешендҽ
ге
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Меми авыл
җирлеге

16:15:000000:
8
501

16:15:010301:
9
194

1 16:15:010301:
0 218

1 16:15:010301:
1 225

1 16:15:010301:
2 35

Татарстан
Республикас
ы, Югары
Ослан
муниципаль
районы, Олы
Меми авыл
җирлеге
Татарстан
Республикас
ы, Югары
Ослан
муниципаль
районы,
Меми АХК
җирлҽрендҽ
Татарстан
Республикас
ы, Югары
Ослан
муниципаль
районы, Олы
Меми авыл
җирлеге
Татарстан
Республикас
ы, Югары
Ослан
муниципаль
районы, Олы
Меми авыл
җирлеге
Татарстан
Республикас
ы, Югары
Ослан
муниципаль
районы,
Меми АХК
җирлҽрендҽ

җирлҽр

Сҽнҽгать
җирлҽре
һ. б.

"КазанУльяновск" Олы Меми
автомобиль 2900
юлын
урнаштыру
ҿчен

Авыл
хуҗалыгы
билгелҽн ешендҽге
җирлҽр

141

Авыл
Авыл
хуҗалыгы
хуҗалыгы ҿчен
билгелҽн билгелҽнгҽн 2573
ешендҽге җир
җирлҽр
кишҽрлеклҽр
е

Авыл
хуҗалыгы
билгелҽн
ешендҽге
җирлҽр

Авыл
хуҗалыгы
ҿчен
билгелҽнгҽн 26010
җир
кишҽрлеклҽр
е

Авыл
хуҗалыгы
билгелҽн ешендҽге
җирлҽр

352

Авыл
хуҗалыг
ы
Ҥсемлек
билгелҽ
челек
нешендҽ
ге
җирлҽр
Авыл
хуҗалыг
ы
билгелҽ
нешендҽ
ге
җирлҽр

Табигать
территор
иялҽрен
саклау

Авыл
хуҗалыг
ы
Ҥсемлек
билгелҽ
челек
нешендҽ
ге
җирлҽр
Авыл
хуҗалыг
ы
Ҥсемлек
билгелҽ
челек
нешендҽ
ге
җирлҽр
Авыл
хуҗалыг
ы
билгелҽ
нешендҽ
ге
җирлҽр

Табигать
территор
иялҽрен
саклау
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Татарстан
Авыл
Республикас
Авыл
хуҗалыг
ы, Югары
хуҗалыгы
ы
1 16:15:010601: Ослан
Ҥсемлек
билгелҽн 50118
билгелҽ
3 13
муниципаль
челек
ешендҽге
нешендҽ
районы,
җирлҽр
ге
Меми АХК
җирлҽр
җирлҽрендҽ
Татарстан
Республикас
ы, Югары
Авыл
Ослан
Авыл
хуҗалыг
муниципаль хуҗалыгы
ы
1 16:15:010601:
Ҥсемлек
районы,
билгелҽн 10955
билгелҽ
4 28
челек
ОлыМеми
ешендҽге
нешендҽ
авыл
җирлҽр
ге
җирлеге,
җирлҽр
Меми АХК
җирлҽрендҽ
Күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында мәгълүмат булмаган территорияләр
торак пункт чикләреннән төшереп калдырыла
1
16:15:010601 2714
5
ЗАБОРНАЯ ПОЛЯНА АВЫЛЫ
Торак пункт чикләренә кертелә торган җир кишәрлекләре
Татарстан
Республикас
ы, Кама
Тамагы
муниципаль
районы,
Шҽхси
Торак
16:22:190206: Осинники
ярдҽмче
1
пунктлар
1175
20
авыл
хуҗалык
җирлҽре
җирлеге,
алып бару
Заборная
Поляна
авылы, Ҥзҽк
урамы, 18
йорт
Татарстан
Республикас
Шҽхси
ы, Кама
Торак
ярдҽмче
16:22:190206: Тамагы
2
пунктлар хуҗалык
666
7
муниципаль
җирлҽре алып бару
районы,
ҿчен
Осинники
авыл

Шҽхси
ярдҽмче
хуҗалык
алып
Торак
бару
пунктлар
ҿчен
җирлҽре
(йорт
яны җир
кишҽрле
ге)

Шҽхси
ярдҽмче
хуҗалык
Торак
алып
пунктлар
бару
җирлҽре
ҿчен
(йорт
яны җир
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җирлеге,
кишҽрле
Заборная
ге)
Поляна
авылы, Ҥзҽк
урамы, 5
йорт
Аларның өлешләре торак пунктның гамәлдәге чигендә урнашкан,торак пункт
чикләреннән тулысынча кертергә тәкъдим ителә торган җир кишәрлекләре
Россия
Федерациясе
Шҽхси
, Татарстан
ярдҽмче
Республикас
хуҗалык
ы, Югары
Шҽхси
алып
Ослан
Торак
Торак
16:22:190206:
ярдҽмче
бару
3
муниципаль пунктлар
689
пунктлар
21
хуҗалык
ҿчен
районы, Олы җирлҽре
җирлҽре
алып бару
(йорт
Меми авыл
яны җир
җирлеге,
кишҽрле
Заборная
ге)
Поляна
авылы
Россия
Федерациясе
Шҽхси
, Татарстан
ярдҽмче
Республикас
хуҗалык
ы, Югары
Шҽхси
алып
Ослан
Торак
Торак
16:22:190206:
ярдҽмче
бару
4
муниципаль пунктлар
1050
пунктлар
24
хуҗалык
ҿчен
районы, Олы җирлҽре
җирлҽре
алып бару
(йорт
Меми авыл
яны җир
җирлеге,
кишҽрле
Заборная
ге)
Поляна
авылы
Татарстан
Республикас
ы, Кама
Шҽхси
Тамагы
ярдҽмче
муниципаль
хуҗалык
районы,
Шҽхси
алып
Торак
Торак
16:22:190206: Осинники
ярдҽмче
бару
5
пунктлар
1051
пунктлар
26
авыл
хуҗалык
ҿчен
җирлҽре
җирлҽре
җирлеге,
алып бару
(йорт
Заборная
яны җир
Поляна
кишҽрле
авылы, Ҥзҽк
ге)
урамы, 7а
йорты
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Татарстан
Республикас
ы, Кама
Шҽхси
Тамагы
ярдҽмче
муниципаль
хуҗалык
Шҽхси
районы,
алып
Торак
ярдҽмче
Торак
16:22:190206: Осинники
бару
6
пунктлар хуҗалык
1524
пунктлар
29
авыл
ҿчен
җирлҽре алып бару
җирлҽре
җирлеге,
(йорт
ҿчен
Заборная
яны җир
Поляна
кишҽрле
авылы, Ҥзҽк
ге)
урамы, 5а
авылы
Россия
Федерациясе
Шҽхси
, Татарстан
ярдҽмче
Республикас
хуҗалык
ы, Югары
Шҽхси
алып
Ослан
Торак
ярдҽмче
Торак
16:22:190206:
бару
7
муниципаль пунктлар хуҗалык
657
пунктлар
3
ҿчен
районы, Олы җирлҽре алып бару
җирлҽре
(йорт
Меми авыл
ҿчен
яны җир
җирлеге,
кишҽрле
Заборная
ге)
Поляна
авылы
Россия
Федерациясе
Шҽхси
, Татарстан
ярдҽмче
Республикас
хуҗалык
ы, Югары
Шҽхси
алып
Ослан
Торак
ярдҽмче
Торак
16:22:190206:
бару
8
муниципаль пунктлар хуҗалык
524
пунктлар
5
ҿчен
районы, Олы җирлҽре алып бару
җирлҽре
(йорт
Меми авыл
ҿчен
яны җир
җирлеге,
кишҽрле
Заборная
ге)
Поляна
авылы
Торак пункт чикләреннән төшереп калдырыла торган җир кишәрлекләре
тҽкъдим ителмҽгҽн
Аларның өлешләре торак пунктның гамәлдәге чигендә урнашкан,торак пункт
чикләреннән тулысынча төшереп калдырырга тәкъдим ителә торган җир
кишәрлекләре
Россия
Авыл
авыл
Авыл
16:22:190204:
Ҥсемлек
9
Федерациясе хуҗалыгы хуҗалыгы
20592
хуҗалыг
50
челек
, Татарстан
билгелҽн җитештерҥ
ы
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Республикас ешендҽге ҿчен
ы, Югары
җирлҽр
Ослан
муниципаль
районы, Олы
Меми авыл
җирлеге,
Заборная
Поляна
авылы

билгелҽ
нешендҽ
ге
җирлҽр

ИВАНОВСКОЕ БИСТҼСЕ
Торак пункт чикләренә кертелә торган җир кишәрлекләре
тҽкъдим ителмҽгҽн
Торак пункт чикләреннән төшереп калдырыла торган җир кишәрлекләре
Татарстан
Республикас
Сҽнҽгат
ы, Югары
Торак
Ритуаль
16:15:010201:
ь
1
Ослан
пунктлар зират
7317
эшчҽнле
49
җирлҽре
районы,
җирлҽре
к
һ. б.
Ивановское
бистҽсе
Аларның өлешләре торак пунктның гамәлдәге чигендә урнашкан,торак пункт
чикләреннән тулысынча төшереп калдырырга тәкъдим ителә торган җир
кишәрлекләре
Татарстан
Республикас
Авыл
ы, Югары
Авыл
хуҗалыг
Ослан
хуҗалыгы
ы
16:15:010301:
Ҥсемлек
2
муниципаль билгелҽн 1812
билгелҽ
133
челек
районы, Олы ешендҽге
нешендҽ
Меми авыл
җирлҽр
ге
җирлеге
җирлҽр
җирлҽрендҽ
Татарстан
Республикас
Авыл
ы, Югары
Авыл
хуҗалыг
Ослан
хуҗалыгы
ы
16:15:010301:
Ҥсемлек
3
муниципаль билгелҽн 17032
билгелҽ
55
челек
районы, Олы ешендҽге
нешендҽ
Меми авыл
җирлҽр
ге
җирлеге
җирлҽр
җирлҽрендҽ
Татарстан
Авыл
Авыл
Республикас хуҗалыгы
хуҗалыг
16:15:010301:
Ҥсемлек
4
ы, Югары
билгелҽн 51101
ы
58
челек
Ослан
ешендҽге
билгелҽ
муниципаль җирлҽр
нешендҽ
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районы, Олы
ге
Меми авыл
җирлҽр
җирлеге
җирлҽрендҽ
Татарстан
Республикас
Авыл
ы, Югары
Авыл
хуҗалыг
Ослан
хуҗалыгы
ы
16:15:010301:
Ҥсемлек
5
муниципаль билгелҽн 68763
билгелҽ
81
челек
районы, Олы ешендҽге
нешендҽ
Меми авыл
җирлҽр
ге
җирлеге
җирлҽр
җирлҽрендҽ
Татарстан
Республикас
Авыл
ы, Югары
Авыл
хуҗалыг
Ослан
хуҗалыгы
ы
16:15:010301:
Ҥсемлек
6
муниципаль билгелҽн 274
билгелҽ
82
челек
районы, Олы ешендҽге
нешендҽ
Меми авыл
җирлҽр
ге
җирлеге
җирлҽр
җирлҽрендҽ
Күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында мәгълүмат булмаган территорияләр
торак пункт чикләреннән төшереп калдырыла
7 16:15:010201 7390
* дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең 10.11.2020
ел, № П/0412 боерыгы белҽн расланган Җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ;
*** Аның характеристикаларында теркҽлгҽн җир кишҽрлегенең кҥрсҽтелгҽн
мҽйданы факттагы мҽйданга туры килми, шуңа бҽйле рҽвештҽ чиккҽ кертелҽ торган
яисҽ торак пункт чиклҽреннҽн чыгарыла торган территориялҽр мҽйданнарын
билгелҽгҽндҽ ҽлеге җир кишҽрлегенең ҽлеге мҽйданын исҽпкҽ алу дҿрес тҥгел
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4. МҼДҼНИ МИРАС ОБЪЕКТЛАРЫ
Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ урнашкан мҽдҽни мирас
объектлары, ачыкланган мҽдҽни мирас объектлары, мҽдҽни мирас объектлары
турында мҽгълҥмат 11 таблицада китерелгҽн.
11 таблица
Объектның
Оештыру-боеру
Объект исеме
Урнашкан урыны
статусы
документы
ачыкланган
мҽдҽни
мирас
объектлары

Св. Александр Невский
кенҽзе чиркҽҥе, 18921894 еллар

Олы Меми
авылы

–

Св. Иоанн Златоуст
чиркҽҥе, 1732 - 1896 ел.

Ивановское
бистҽсе

–

Мҽгълҥмат мҽдҽни мирас объектлары, ачыкланган мҽдҽни мирас объектлары
һҽм мҽдҽни мирас объектлары исемлеклҽре нигезендҽ Татарстан Республикасы
Мҽдҽният Министрлыгы тарафыннан 2015 елның 22 июленҽ бирелгҽн .
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5. АЕРУЧА САКЛАНА ТОРГАН ТАБИГЫЙ ТЕРРИТОРИЯЛҼР
Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ аеруча саклана торган табигый
территориялҽр тҽкъдим ителде:
- «Зҿя елгасы» региональ ҽһҽмияттҽге табигать һҽйкҽле
аеруча саклана торган табигый территориялҽргҽ Татарстан АССР Министрлар
Советының 10.01.1978 ел, № 25 карары һҽм Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының 29.12.2005 ел, № 644 карары белҽн кертелгҽн; табигать һҽйкҽлен
махсус саклау режимы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының
29.03.2009 ел, № 237 карары белҽн билгелҽнгҽн; билгелҽнгҽн чиклҽр турында
белешмҽлҽр кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында тҽкъдим ителгҽн.
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6. МАХСУС ШАРТЛАРЫ БУЛГАН ЗОНАЛАР
Гамәлдәге нигезләмә
Җирлек территориясе ҿчен хас булган территориялҽрдҽн файдалану
шартлары булган зоналар турында белешмҽлҽр 12 таблицада тҽкъдим ителгҽн.
12 таблица
Зона
Зона кҥлҽмен һҽм режимын
Зона исеме
Чыганак исеме
кҥлҽме,
билгелҽҥче норматив документ
м
предприятиелҽ
янгын депосы
50
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
рнең,
«Предприятиелҽрнең,
корылмаларның
корылмаларның һҽм башка
һҽм башка
объектларның санитар-яклау
объектларның зират
50
зоналары һҽм санитар
санитар-яклау
классификациясе»
зонасы
Зҿя елгасы
ҿске су
объектларының Меминка елгасы
су саклау
башка
зонасы
поверхностные су
объектлары
ҿске су
объектларының
ҿске су объектлары
яр буе саклау
полосасы
магистраль
торбаҥткҽргечл магистраль
ҽрнең сак
торбаҥткҽргечлҽр
зонасы
ВЛ 10 кВ
электр челтҽре
хуҗалыгы
объектларының
сак зонасы
ВЛ 0,4 кВ

элемтҽ
линиялҽрен
һҽм
элемтҽ линиялҽре
корылмаларын
саклау зонасы
бҥлгеч
газҥткҽргечлҽрн газҥткҽргечлҽр бҥлҥ
ең сак зонасы

200
100
50

Россия Федерациясе Су кодексы

50

25

10

2

2

2

Россия Дҽҥлҽт техник
кҥзҽтчелегенең 22.04.1992 ел, № 9
һҽм Россия ягулык һҽм энергетика
Министрлыгы тарафыннан
расланган магистраль торба
ҥткҽргечлҽрне саклау кагыйдҽлҽре
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең
«Электр челтҽре хуҗалыгы
объектларының сак зоналарын һҽм
мондый зоналар чиклҽрендҽ
урнашкан җир кишҽрлеклҽрен
файдалануның аерым шартларын
билгелҽҥ тҽртибе турында» 2009
елның 24 февралендҽге 160
номерлы карары
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең
09.06.1995 ел, № 578 карары белҽн
расланган элемтҽ линиялҽрен һҽм
корылмаларын саклау
кагыйдҽлҽре.
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең
20.11.2000 ел, № 878 карары белҽн
расланган газ бҥлҥ челтҽрлҽрен
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саклау кагыйдҽлҽре.
Су белҽн
тҽэмин итҥ
чыганакларын
санитар саклау
зоналарының I
поясы
аеруча саклана
торган табигый
территория

су алу скважиналары 30
чишмҽлҽр

«Зҿя
елгасы»табигать
һҽйкҽле **
I-II категорияле
автомобиль юллары
автомобиль
III-IV категория
юлларының юл автомобиль юллары
буе полосалары
V категорияле
автомобиль юллары
магистраль яки
сҽнҽгать
"Холмогоры-Клин»
торбаҥткҽргечл
магистраль нефть
ҽренҽ кадҽр
ҥткҽргече
минималь ара
зонасы

50

–
75
50
25

200

СанПин 2.1.4.1110-02 «Су белҽн
тҽэмин итҥ чыганакларын һҽм
эчҽргҽ яраклы суларны санитар
саклау зоналары»
Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының
29.03.2009 ел, № 237 карары
«Россия Федерациясендҽ
автомобиль юллары һҽм юл
эшчҽнлеге турында һҽм Россия
Федерациясенең аерым закон
актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ
хакында»2007 елның 8 ноябрендҽге
257-ФЗ номерлы Федераль закон
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Предприятиелҽрнең,
корылмаларның һҽм башка
объектларның санитар-яклау
зоналары һҽм санитар
классификациясе»

** табигать һҽйкҽллҽре белҽн шҿгыльлҽнҥче территориялҽрдҽ хуҗалык
эшчҽнлеген чиклҽҥ гамҽлдҽ, аерым алганда, аларның сакланышын бозуга китерҽ
торган тҿрле эшчҽнлек тыела.
Табигать һҽйкҽллҽреннҽн файдалану тҥбҽндҽге максатларда рҿхсҽт ителҽ:
‒ фҽнни (ҽйлҽнҽ-тирҽ табигый мохит торышына мониторинг, табигый
экосистемаларның һҽм аларның компонентларының функциялҽвен һҽм ҥсешен
ҿйрҽнҥ һ. б.);
‒ экологик-агарту (укыту-танып-белҥ экскурсиялҽре ҥткҽрҥ, экологик белем
бирҥ сукмакларын оештыру һҽм тҿзеклҽндерҥ, видеофильмнар тҿшерҥ, слайдлар,
буклетлар чыгару максаты белҽн фотога тҿшҥ һ. б.);
‒ рекреацион (транзит йҿрҥлҽр);
‒ табигатьне саклау (тере организмнарның генофондын саклау, сирҽк һҽм юкка
чыга торган ҥсемлеклҽрнең һҽм хайваннарның яшҽҥ шартларын тҽэмин итҥ һ. б.);
‒ табигый объектларны һҽм комплексларны табигать һҽйкҽллҽре дип игълан
итҥ бурычларына каршы килми торган һҽм аларга карата билгелҽнгҽн сак режимына
каршы килми торган бҥтҽн, шул исҽптҽн җитештерҥ максатларында.
Җирлектҽге территориялҽрдҽн файдалану ҿчен махсус шартлар булган
зоналар җирлек территориясен куллану шартлары булган зоналар чиклҽре
картасында (гамҽлдҽге нигезлҽмҽ) ҽлеге проектның график материаллары
составында кҥрсҽтелгҽн.
Проект тәкъдиме
Кайбер
объектларны
урнаштыру
планлаштырыла
торган
рҽвештҽ,
территориядҽн файдалануның аерым шартлары булган зоналар чиклҽрен билгелҽҥ
талҽп ителҽ, алар турында белешмҽлҽр 13 таблицада китерелгҽн.
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13 таблица
Зона исеме

Чыганак исеме

Санитар-яклау
зоналары

Ком чыгару карьеры

Автомобиль
юлларының юл буе
полосалары

"Мҽскҽҥ - Казан" М12
автомобиль юлы
"Ивановское- Олы
Меми" автомобиль
юлы
"ПатрикеевоИвановское"
автомобиль юлы

Зона
Зона кҥлҽмен һҽм режимын
кҥлҽме,
билгелҽҥче норматив документ
м
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Предприятиелҽрнең,
корылмаларның һҽм башка
100
объектларның санитар-яклау
зоналары һҽм санитар
классификациясе»
75
25

25

«Россия Федерациясендҽ
автомобиль юллары һҽм юл
эшчҽнлеге турында һҽм Россия
Федерациясенең аерым закон
актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ
хакында»2007 елның 8
ноябрендҽге 257-ФЗ номерлы
Федераль закон

Территорияне куллануның аерым шартлары булган зоналарның кҥлҽме һҽм
конфигурациясе ҽлеге зоналар проектларын эшлҽҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ
тҿгҽллҽштерелергҽ мҿмкин.

46

7. УРМАН ФОНДЫНА КЕРҤЧЕ ТЕРРИТОРИЯЛҼР,
ЧИКЛҼРЕ ТУРЫНДА БЕЛЕШМҼЛҼР

УРМАНЧЫЛЫКЛАР

Олы Меми авыл җирлеге территориясе Идел буе урманчылыгының Чулпанихо
һҽм Тҽмте участок урманчылыклары һҽм Татарстан Республикасы Тҽтеш
урманчылыгының Кляринский участок урманчылыгы чиклҽрендҽ урнашкан.
Урман фондына керҥче территориялҽр тиешле урманчылыкның урман
утыртмалары планнарына туры китереп кҥрсҽтелгҽн.
Урман фондына керҥче территориялҽр җирле ҽһҽмияттҽге объектларны
урнаштыру картасында, торак пунктлар чиклҽре картасында һҽм генераль планның
график материаллары составында җирлек территориясен заманча файдалану
картасында кҥрсҽтелгҽн.
Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ Идел буе һҽм Тҽтеш
урманчылыклары чиклҽре бар, алар турында белешмҽлҽр кҥчемсез милекнең
Бердҽм дҽҥлҽт реестрында саклана.
Урманчылыкларның чиклҽре җирлекнең җирле ҽһҽмияттҽге объектларын
урнаштыру картасында, җирлекнең функциональ зоналары картасында, торак
пунктлар чиклҽре картасында һҽм генераль планның график материаллары
составында җирлек территориясен заманча куллану картасында кҥрсҽтелгҽн.
Олы
Меми
авыл
җирлеге
чиклҽрендҽ
урман
фондына
керҥче
территориялҽрнең мҽйданы 1147,46 га тҽшкил итҽ.
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8. ТАБИГАТЬ ШАРТЛАРЫ ҺҼМ ЭКОЛОГИК ХҼЛ
8.1. Табигый шартлар һҽм ресурслар
8.1.1. Рельеф
Олы Меми авыл җирлеге территориясе елга ҥзҽннҽре, балкалар һҽм чокырлар
белҽн бҥленгҽн тигезлектҽн гыйбарҽт.
Рельефның абсолют биеклеклҽре 54 м дан алып 198 м га кадҽр. Иң зур билге
авыл җирлегенең тҿньяк-кҿнчыгыш ҿлешендҽ, иң азы – җирлекнең тҿньяк-кҿнбатыш
ҿлешендҽ Зҿя елгасы сулары ҿчен.
8.1.2. Файдалы казылмалар
Җирлек территориясендҽ тҥбҽндҽге файдалы казылма ятмалары бар:
Руда булмаган файдалы казылма ятмалары:
‒ «Азбаба» комы ятмасы (Азбаба авылыннан 1,5 км кҿнчыгышта, Апас ш.т. б.
дҽн 23 км тҿньяк-кҿнбатышка таба, Татарстан Республикасы Югары Ослан
районыннан 45 км кҿньяк – кҿнбатышка таба; лицензия ТАТВСЛ № 02503 ТЭ
28.07.2020 елдан; лицензия нигезендҽ эш тҿрлҽрен һҽм максатчан билгелҽҥ –
лицензиялҽҥ – ком чыгару; лицензия гамҽлдҽ булу срогы-31.07.27 елга кадҽр; җир
асты байлыкларыннан файдаланучы - «СТРОЙАРТ»ҖЧҖ).
8.1.3. Гидрогеологик шартлар
Җир асты суларын яту шартлары буенча җирлек территориясенең геологик
киселешендҽ гидрогеология бҥлекчҽлҽре бҥлеп бирелҽ, алар турында белешмҽлҽр
14 таблицада тҽкъдим ителҽ.
14 таблица
Атамасы
Тҿп характеристикалар
Кулланыш
су йҿртҥчҽн карбонат- суның химик составы: катионнар
терриген котельник
буенча катнаш гидрокарбонат;
чиклҽнгҽн кулланыла
свита
минерализация: 0,3-0,6 г / л
су йҿртҥ локаль
азсулы уржума
суның химик составы: катионнар
чиклҽнгҽн кулланыла
терригенно-карбонат буенча катнаш гидрокарбонат
свитасы
8.1.4. Ҿслек һҽм җир асты сулары
Өслек сулары
Җирлек территориясендҽ урнашкан тҿп сулыклар булып торалар:
- Зҿя елгасы (Куйбышев сусаклагычының уң кушылдыгы; гомуми озынлыгы: 375
км);
- Меминка елгасы (Коры Ҥлҽмҽ елгасының уң кушылдыгы; гомуми озынлыгы: 14
км).
Җирлекнең гидрографик челтҽрен шулай ук кҥллҽр һҽм инешлҽр тҽшкил итҽ.
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Чишмәләр
Җирлек территориясендҽ тҽкъдим ителгҽн чишмҽлҽр:
- Ивановский бистҽсеннҽн кҿньякка ике чишмҽ (егҽрлек турында мҽгълҥмат
юк);
- Ивановский бистҽсеннҽн кҿнчыгышка Чишмҽ (егҽрлек турында мҽгълҥматлар
юк);
‒ җирлекнең
мҽгълҥматлар юк).

тҿньяк-кҿнчыгыш

ҿлешендҽ

Чишмҽ

(егҽрлек

турында

8.1.5. Климатик характеристика
131.13330.2012 «Тҿзелеш климатологиясе» китерелгҽн тҿзелеш ҿчен климатик
районлаштыру картасы нигезендҽ Олы Меми авыл җирлеге IВ климат районында
урнашкан.
Җирлек ҿчен хас салкын һҽм җылы чорларның климатик параметрлары 15 һҽм
16 таблицаларда кҥрсҽтелгҽн.
15 таблица
Елның салкын чорының климатик параметрлары
Кҥрсҽткеч
Климат параметрлары
- 41
0,98
Иң салкын тҽҥлекнең һава температурасы , С°белҽн
тҽэмин ителеш
- 33
0,92
- 33
0,98
Иң салкын биш кҿнлекнең һава температурасы ,
С°белҽн тҽэмин ителеш
- 31
0,92
- 17
Һава температурасы, °С, тҽэмин ителеш 0,94
- 47
Абсолют минималь һава температурасы, °С
7,1
Һава температурасының уртача тҽҥлеклеклек амплитуасы иң салкын ай,°С
151
озынлыгы, тҽҥлек.
Озынлыгы, тҽҥлек, һҽм һаваның уртача
температурасы, °С, уртача тҽҥлеклек һава
уртача температура,
- 8,1
температурасы ≤ 0 °С дан кимрҽк.
°С
208
озынлыгы, тҽҥлек.
Озынлыгы, тҽҥлек, һҽм һаваның уртача
температурасы, °С, уртача тҽҥлеклек һава
уртача температура,
- 4,8
температурасы ≤ 8 °С дан кимрҽк.
°С
223
озынлыгы, тҽҥлек.
Озынлыгы, тҽҥлек, һҽм һаваның уртача
температурасы, °С, уртача тҽҥлеклек һава
уртача температура,
- 3,8
температурасы ≤ 10 °С дан кимрҽк.
°С
82
Иң салкын айның уртача айлык чагыштырмача дымлылыгы, %
Һаваның уртача айлык чагыштырмача дымлылыгы, салкын айның 15
81
сҽгатьендҽ, %
177
Ноябрь-март айларында явым-тҿшемнҽр саны, мм
ЮЗ
Декабрь-февраль айларында җилнең ҿстенлекле юнҽлеше
4,1
Гыйнвар ае ҿчен румбалар буенча уртача җилнең максималь тизлеге, м/с
3,1
Җилнең уртача тизлеге, м/с, уртача тҽҥлеклек температура ≤ 8 °С
16 таблица
Елның җылы чорының климатик параметрлары
Климат параметрлары

Барометрик басым, гПа
Һава температурасы, °С, тҽэмин ителгҽн 0,95

Кҥрсҽткеч
1002
24
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Һава температурасы-0,98
Иң җылы айның уртача максималь температурасы - °С
Абсолют максималь һава температурасы, °С
Иң җылы айның уртача тҽҥлеклеклек амплитуасы, °С
Иң җылы айның уртача айлык чагыштырмача дымлылык, %
Җылы айның уртача айлык чагыштырмача дымлылыгы - 15 сҽгатьтҽ, %
Апрель-октябрь айларында явым-тҿшемнҽр саны, мм
Тҽҥлеклек максималь явым-тҿшем, мм
Июнь-август айларында җилнең ҿстенлекле юнҽлеше
Минималь уртача тизлеге буенча румбам июль, м/с

28
25,1
39
9,9
69
56
368
75
З-З
0

Җирлекнең климат параметрларын бҽялҽҥ якын-тирҽ торак пункт ҿчен
«Тҿзелеш климатологиясе» СП 131.13330.2012 мҽгълҥматлары буенча башкарылган
(Казан шҽһҽре).
Уртача еллык һава температурасы 4,3°С тҽшкил итҽ.
Уртача еллык явым-тҿшем саны-562,2 мм.
Җирлек территориясендҽ кҿньяк һҽм Кҿнбатыш юнҽлештҽге җиллҽр кҥп.
Җилнең уртача еллык тизлеге 2,8 м/сек.
8.1.6. Инженер-геологик шартлар
Җирлек территориясендҽ тҽкъдим ителгҽн куркыныч физик-геологик
процессларга тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
‒ эрозия процесслары (чокырлар, промоиннар) - агынтыларның авышлыгына
хас;
‒ авышлык процесслары (җимерлҥ, ишелеп тҿшҥ, убылу) - аз гына ҥсеш алган;
- карст-суфффозион процесслар (карст воронкалары, суффозионнар).
Җирлек территориясендҽ ҥзенчҽлекле грунтлар юк.
8.1.7. Ландшафт, туфрак катламы, ҥсемлеклҽр
Җирлек территориясе Идел-Зҿя калкулыгы районының киң
зонасының
подзонасы чиклҽрендҽ урнашкан.
Туфракның характерлы тҿрлҽренҽ керҽ:
‒ якты-соры урман туфраклары;
‒ соры урман туфраклары;
‒ дерн-карбонатлы селтеле һҽм кҿлле туфрак;
‒ дерн-карбонатлы типовой туфрак;
- аллювиаль дернлы туфрак.
Ҥсемлеклҽр катламы урман, болыннар, куак ҥсемлеклҽре һҽм авыл хуҗалыгы
җирлҽре белҽн тҽкъдим ителгҽн.
8.2. Ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит торышын бҽялҽҥ
8.2.1. Атмосфера һавасының торышы
Атмосфера һавасы пычрануның тҿп чыганаклары булып тора:
– автомобиль транспорты.
Җирлектҽ һава пробаларына лаборатор анализлар ҥткҽрелми.
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8.2.2. Су ресурсларының торышы
Су объектларының пычрану чыганаклары булып тора:
– торак пунктлар территориялҽреннҽн чистартылмаган ҿслек суларын агызу.
Су ресурсларын пычратуга шулай ук су саклау зоналары режимын һҽм ҿске су
объектларының яр буе саклау полосаларын ҥтҽмҽҥ дҽ китерҽ.
Хҽзерге вакытта җирлектҽ ҥзҽклҽштерелгҽн су белҽн тҽэмин итҥ системалары
юк.
Җирлектҽ су ресурсларының пычрануына мониторинг ҥткҽрелми.
8.2.3. Туфрак катламы һҽм җир ресурслары торышы
Авыл җирлеге территориясе ҿчен авыл хуҗалыгы җирлҽренең сҿрелҥе югары
дҽрҽҗҽдҽ, чокыр-балка челтҽре белҽн исҽплҽнгҽн булуы, сҿрҥлеклҽрнең тҥбҽн булуы
хас. Моның нҽтиҗҽсе булып, ҥсеш алган эрозия процесслары, туфракларның
деградациялҽнҥе тора .
Җирлек территориясендҽ эрозиягҽ каршы чаралар ҥткҽрелҽ, алар саклагыч
урман ҥсентелҽре булдыру, чҽчҥ ҽйлҽнешен оештыру, деградациялҽнгҽн җирлҽрне
табигый азык җирлҽренҽ кҥчерҥне тормышка ашыру.
Аларның техноген пычрану: пестицидлар, агынты сулар, җитештерҥ һҽм
куллану калдыклары белҽн пычрануы җирлҽрнең торышына тискҽре йогынты ясый.
Җирлек территориясендҽ туфрак пробалары тикшерелми.
8.2.4. Җитештерҥ һҽм куллану калдыклары, биологик калдыклар
Биологик калдыклар чыганагы булып тора:
– зират.
Аларның тискҽре йогынтысына Олы Меми авылының зур булмаган
территориялҽре дучар ителгҽн.
Авыл җирлеге территориясендҽ сҽнҽгать калдыклары һҽм терлекчелек
калдыкларының барлыкка килҥе дҽ характерлы тҥгел.
Коммуналь калдыклар барлыкка килҥ торак пунктлар территориялҽре ҿчен хас.
Җирлек территориясен санитар чистарту торак пунктларны контейнер
мҽйданчыклары белҽн тиешенчҽ тҽэмин итмҽҥ сҽбҽпле, талҽп ителгҽн дҽрҽҗҽгҽ
туры килми.
8.2.5. Физик факторлар йогынты
Электромагнит нурланыш, акустик һҽм радиацион йогынты халыкка йогынты
ясауның физик факторларына керҽ.
Җирлектҽге электромагнит нурланыш чыганаклары булып электр линиялҽре,
элемтҽ объектлары тора. Электромагнит кырының дҽрҽҗҽсе рҿхсҽт ителгҽн чиктҽн
ким һҽм халык ҿчен куркыныч тудырмый.
Тискҽре акустик йогынты чыганакларына керҽ:
– автомобиль транспорты.
Авыл җирлегенең радиацион торышы кҥбесенчҽ табигый радиацион фон белҽн
билгелҽнҽ.
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8.2.6. Яшел утыртмаларның торышы
Җирлек территориясендҽ урнашкан яшеллҽндерелгҽн территориялҽргҽ
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
‒ урманнар;
- елга һҽм инешлҽр ҿчен хас булган ҥзеннҽн орлык чҽчеп ҥсҽ торган агач һҽм
куак утыртмалары;
- махсус билгелҽнештҽге (зиратлар территориясен) яшеллҽндерҥ;
- чиклҽнгҽн кулланылыштагы яшеллҽндерҥ (белем бирҥ объектларының
яшеллҽндерелгҽн территориялҽре).
Җирлектҽ гомуми кулланылыштагы яшеллҽндерелгҽн территориялҽр юк.
Авыл җирлегенең яшеллҽндерелгҽн территориялҽренең гомуми мҽйданы
1355,477 га (җирлекнең гомуми мҽйданыннан 22,58%) тҽшкил итҽ.
СП 42.13330.2016 буенча актуальлҽштерелгҽн редакциясе СНиП 2.07.01-89*.
«Шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзҥ» халыкның
гомуми файдаланудагы яшеллҽндерелгҽн территориялҽр белҽн тҽэмин ителешенең
минималь рҿхсҽт ителгҽн кҥрсҽткече бер кешегҽ 12 кв. м тҽшкил итҽ. Шулай итеп,
кҥрсҽтелгҽн территориялҽрнең тҽкъдим ителҽ торган мҽйданы 0,40 га тҽшкил итҽ.
Гомумҽн алганда, Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ экологик хҽл
уңай.
8.3. Экологик хҽлне оптимальлҽштерҥ чаралары
Җирлектҽ экологик хҽлне яхшырту ҿчен генераль план белҽн тҥбҽндҽге
юнҽлешлҽр буенча оештыру чаралары комплексын ҥткҽрҥ тҽкъдим ителҽ:
‒ ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычрату чыганакларын локальлҽштерҥ;
- һава бассейнын саклау;
‒ су ресурсларын саклау һҽм рациональ файдалану;
‒ җир фондын саклау һҽм җирлек территориясен инженерлык ягыннан яклау;
‒ калдыклар белҽн эш итҥ системасын ҥстерҥ;
- халыкны физик факторлардан яклау;
- яшеллҽндерҥ системасын ҥстерҥ.
Олы Меми авыл җирлегенҽ карата тҥбҽндҽге чаралар актуаль:
- ком чыгару буенча карьерны урнаштыру ҿчен планлаштырылган санитаряклау зонасы проектын эшлҽҥ;
- руда булмаган файдалы казылмаларны эшлҽгҽндҽ, эшкҽрткҽндҽ һҽм
транспортлаштырганда тҽэмин итҥ методларын куллану;
‒ карьерларның хуҗалык мҽйданчыкларыннан яңгыр суларын чистарту буенча
локаль җайланмаларны куллану;
- транспортка һҽм технологик җиһазларга ягулык салу вакытында тирҽ-юнь
территориялҽрнең пычрануын булдырмау ҿчен махсус чаралар ҥткҽрҥ (комлы яки вак
ташлы асдоннар куллану);
- руда булмаган файдалы казылма карьерларының эшлҽнгҽн киңлеклҽрен
вакытында рекультивациялҽҥне оештыру;
- тирҽ-юнь территориялҽренең пычрануына юл куймас ҿчен, юынты
материалларны саклау урыннарын җимерҥ;
- яшел ҥсентелҽрнең тузан һҽм газга чыдам токымнары белҽн санитар-саклау
зоналары территориялҽрен максималь яшеллҽндерҥ;
‒ автомобиль юлларының юл катламының сыйфатын яхшырту;
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- пычраткычларның гамҽлдҽ булган зоналарында атмосфера торышына
мониторинг тикшеренҥлҽре ҥткҽрҥ;
- физик тузу дҽрҽҗҽсе югары булган гамҽлдҽге суҥткҽргеч челтҽрлҽрен
реконструкциялҽҥ;
- Заборная Поляна авылы территориясендҽ ҥзҽклҽштерелгҽн су белҽн тҽэмин
ителмҽгҽн яңа суҥткҽргеч челтҽрлҽр тҿзҥ;
- Заборная Поляна авылы халкы ҿчен хуҗалык-эчҽ торган су чыганагын
нигезлҽҥ ҿчен эзлҽҥ-бҽялҽҥ эшлҽре ҥткҽрҥ;
-торак пунктларны яңгыр сулары һҽм хуҗалык-кҿнкҥреш канализациялҽре
челтҽрлҽре белҽн тҽэмин итҥ, алга таба юынты суларны билгелҽнгҽн нормативларга
кадҽр чистарту;
- ҿске су объектларының су саклау зоналарында урнашкан торак тҿзелешен
беренче чиратта канализациялҽҥ, чистарту корылмалары тҿзҥ;
- предприятиелҽрнең һҽм торак пунктларның су белҽн тҽэмин итҥ
челтҽрлҽренең техник торышына мониторинг челтҽрен оештыру һҽм ҥстерҥ, ҿске су
объектларының гидромониторингын оештыру һҽм ҥстерҥ;
‒ су саклау зоналары, яр буе саклау полосалары һҽм ҿске су объектларының
яр буе полосалары һҽм су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын санитар саклау зоналары
чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽрен һҽм башка кҥчемсез милек объектларын
файдалануның махсус хокукый режимын ҥтҽҥ;
‒ су хуҗалыгы системаларының куркынычсыз торышын һҽм эксплуатациясен
тҽэмин итҥ, юынты суларның су объектларына тискҽре йогынтысын булдырмау (шул
исҽптҽн юынты суларны чистарту, явым-тҿшемнҽрне зарарсызландыру һҽм чистарту
корылмаларыннан утильлҽштерҥ буенча алдынгы технологиялҽрне кертҥ);
‒ ҿске су объектларының су саклау зоналарында урнашкан объектларны,
сулыкларны пычратудан, корылмалардан, чҥп-чардан һҽм су кудырудан саклауны
тҽэмин итҥче корылмалар белҽн җиһазлау;
- ҿске су объектларының су саклау зоналары чиклҽрендҽ пестицидлар һҽм
агрохимикатлар куллануны тыю;
- эчҽргҽ яраклы суның сыйфатын яхшырту (су алу корылмаларын су ҽзерлҽҥ
станциялҽре, суны эшкҽртҥ һҽм йомшарту системалары белҽн тҽэмин итҥ);
‒ чишмҽлҽрне тҿзеклҽндерҥ;
- җир асты суларын чыгару максаты белҽн җир асты байлыкларыннан
файдалану хокукына лицензиялҽр рҽсмилҽштерҥ;
‒ су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын, су саклау зоналарын һҽм ҿске су
объектларының яр буе саклау полосаларын санитар саклау зоналары чиклҽрен
билгелҽҥ, аларның чиклҽрен җирлектҽ махсус мҽгълҥмат билгелҽре белҽн беркетҥ;
‒ авыл хуҗалыгы культураларын ҥстерҥнең югары нҽтиҗҽле технологиялҽрен
гамҽлгҽ кертҥ юлы белҽн туфракның уңдырышлылыгын торгызу;
- җирлҽрне инвентаризациялҽҥ һҽм агрохимик тикшерҥ;
- игенчелекнең адаптив экологик-ландшафтлы системасын кертҥ;
- кулланыла торган агрохимикатлар кҥлҽмен киметҥ ҿчен туфракны эшкҽртҥнең
ресурс саклаучы һҽм экологик куркынычсыз технологиялҽрен гамҽлгҽ кертҥ;
- ҥсемлеклҽрне биологик саклау чараларын куллану;
- игенчелекнең адаптив экологик-ландшафтлы системасын кертҥ;
- тҿзелеш барышында бозылган җирлҽрне рекультивациялҽҥ, линия
корылмалары салу;
‒ эрозиягҽ каршы чаралар ҥткҽрҥ: кҿтҥлеклҽр һҽм печҽнлеклҽр мҽйданын
арттыру, саклагыч ҥсентелҽр мҽйданын арттыру, туфракны эрозиягҽ каршы эшкҽртҥ,
яңгыр һҽм кар суларының ҿске агымын оештыру;
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‒ карстка каршы чаралар ҥткҽрҥ (шул исҽптҽн карст куышлыкларын һҽм
ярыкларны тампонирлау, иньекция цементация эретмҽлҽре белҽн капланган
токымнарны һҽм аннан чыккан грунтларны беркетҥ, фундаментның махсус
конструктив карарларын куллану, Җир ҿслеге утырышына даими геодезик контроль
ҥткҽрҥ;
‒ автомобиль юлларының кар йҿрешен киметҥ;
- торак пунктлар территориялҽрен коммуналь калдыкларны җыю ҿчен
контейнер мҽйданчыклары һҽм контейнерлар белҽн тҽэмин итҥ;
‒ калдыкларны селектив җыюны оештыру, калдыкларны эшкҽртҥ һҽм
утильлҽштерҥнең яңа технологиялҽрен кертҥ;
‒ анда агулы матдҽлҽр һҽм кушылмалар булуга, шулай ук азкатлы
тҿзелешлҽрне проектлаганда, авыл хуҗалыгы продукциясен ҥстерҥне кҥздҽ тоткан
радиоактивлыкка туфрак катламын тикшерҥ уздыру;
‒ туфракның экологик куркынычсызлыгы турындагы Бҽялҽмҽдҽ яки аны
рекультивациялҽҥ программасы булганда гына туфракның потенциаль пычрануы
теркҽлгҽн яки потенциаль пычранган зоналарда торак тҿзелеше ҿчен участоклар
бҥлеп бирҥне гамҽлгҽ ашыру;
- Макыл авыл җирлегендҽ муниципальара тармак комплексына каты коммуналь
калдыкларны чыгаруны оештыру (Татарстан Республикасында калдыклар, шул
исҽптҽн каты коммуналь калдыклар белҽн эш итҥ ҿлкҽсендҽ территориаль схема
нигезендҽ);
- автомобиль юллары буйларында саклагыч яшеллҽндерҥне оештыру;
‒ торак пунктлар территориялҽрендҽ гомуми кулланылыштагы яшеллҽндерҥне
оештыру;
‒
кҥчемсез
милек
объектларын
проектлаганда,
тҿзегҽндҽ
һҽм
эксплуатациялҽгҽндҽ, авыл җирлеге территориясен тҿзеклҽндергҽндҽ «яшел»
стандартлар принципларын кертҥ һҽм куллану;
- планлаштырыла торган объектларны урнаштырганда агач-куак ҥсемлеклҽрен
юкка чыгаруга дучар ителҽ торган яшел утыртмаларны компенсациялҽҥне гамҽлгҽ
ашыру;
‒ аеруча саклаулы табигать территориялҽрен саклау режимын ҥтҽҥ (шул
исҽптҽн юынты суларны аеруча саклаулы табигать территориялҽре булган су
объектларына ташлауны булдырмау);
- радиоешлык диапазонының электромагнит нурланышы чыганакларының
санитар-яклау зоналары проектларын эшлҽҥ;
- инженерлык коммуникациялҽренең сак зоналары режимын ҥтҽҥ;
‒ ҥсемлеклҽр һҽм хайваннар дҿньясын саклау буенча чаралар ҥткҽрҥ (шул
исҽптҽн хайваннарның яшҽҥ тирҽлеген, аларның миграция юлларын, Балыкларның
уылдык чҽчҥ урыннарына керҥ юлларын саклау чаралары; хайваннарның транспорт
чараларына элҽгҥен, балыкларның һҽм башка су биологик ресурсларының су алу
корылмаларына элҽгҥен булдырмый торган конструктив карарлар куллану һ.б.).
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9. ТАБИГЫЙ ҺҼМ ТЕХНОГЕН ХАРАКТЕРДАГЫ ГАДҼТТҼН ТЫШ ХҼЛЛҼР
КИЛЕП ЧЫГУ КУРКЫНЫЧЫ БУЛГАН ТҾП ФАКТОРЛАРНЫҢ ИСЕМЛЕГЕ ҺҼМ
ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ
9.1. Җирлек территориясенҽ йогынты ясый ала торган табигый характердагы
гадҽттҽн тыш хҽллҽрнең ихтимал чыганаклары исемлеге
Куркыныч геологик процесслар
1. Ишелеп тҿшҥ
Боза торган факторлар-тау токымнарын алмаштыру (хҽрҽкҽт), авышлыкны
юдыру, артык дымлану, сейсмик этҽргечлҽр, катнаш массаларның механик басымы,
бҽрҥ.
Нҽтиҗҽлҽре-корылмаларга зыян китерҥ, инженерлык коммуникациялҽренең
сирҽк җимерелҥе.
Куркынычны киметҥ буенча чаралар – ҿслек сулары һҽм аның янҽшҽсендҽге
территориялҽр зонасында агып тҿшҥне оештыру, җир асты суларын дренировкалау,
тышкы йҿклҽнешлҽрне киметҥ, откосларны киртҽлҽҥ һҽм аларны юдырудан һҽм
юдырудан саклау, терҽк диварлар тҿзҥ, биеклектҽге яшел ҥсентелҽр оештыру.
Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ оползнялар барлыкка килҥ
мҿмкинлеге Зҿя елгасы ҥзҽненҽ туры китерелгҽн.
СНиП 22-01-95 «Куркыныч табигать йогынтыларының геофизикасы» нигезендҽ,
җирлек территориясендҽ шеш барлыкка килҥ куркынычы категориясе «чамадан тыш
куркыныч» дип бҽялҽнҽ.
2. Зилзилҽ
Җир кабыгында кинҽт ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿзеклеклҽр, җир асты карст юлларының
җимерелҥе – боза торган факторлар.
Нҽтиҗҽдҽ – биналарның һҽм корылмаларның җимерелҥе, грунтларны яндыру
һҽм утырту, туңнар барлыкка килҥ, плотиналар җимерелҥ һҽм цунами барлыкка килҥ.
Куркынычны киметҥ чаралары-җир тетрҽҥгҽ дучар булган территориялҽрдҽ
тҿзелешне чиклҽҥ, корылмаларны ныгыту, сейсмик мониторинг ҥткҽрҥ.
Россия Федерациясе территориясен сейсмик районлаштыру һҽм СП карталары
нигезендҽ 14.13330.2014 "Сесмик районнарда тҿзелеш" Зур Меми авыл җирлеге
территориясе 6 баллы зонага керҽ (В картасы).
«Куркыныч табигать йогынтыларының геофизикасы» 22-01-95 СНиП нигезендҽ
җир тетрҽҥлҽренең барлыкка килҥ куркынычы категориясе «куркыныч» дип бҽялҽнҽ.
3. Абразия, сусаклагычлар ярларын эшкҽртҥ
Боза торган факторлар- су объектларының ярларына дулкыннар сугу, җиллҽҥ,
грунт юу.
Нҽтиҗҽлҽре-ярларны юу, яр буйлары авыл хуҗалыгы җирлҽренең юкка чыгуы,
биналар һҽм корылмалар җимерелҥ.
Куркынычны киметҥ буенча чаралар – саклагыч корылмалар тҿзҥ
(дулкыннарны кире җибҽрҽ торган стеналар, буннар, дулкын сындыргычлар), яр
буйларын тимер-бетон плитҽлҽр һҽм тюфяклар белҽн беркетҥ, су асты ярларын
тҽртипкҽ китерҥ, яр буе зонасында дымлы яшел ҥсентелҽр урыртуны оештыру.
Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ абразия килеп чыгу һҽм
сусаклагычларның ярларын эшкҽртҥ куркынычы булу характерлы тҥгел.
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4. Карст
Боза торган факторлар-тау токымнарын эретҥ, токым структурасын җимерҥ,
токымның бер ҿлешен кҥчерҥ (юу), җир ҿслеген деформациялҽҥ.
Нҽтиҗҽлҽре – сҽнҽгать һҽм гражданлык корылмаларының деформациясе,
сҽнҽгать объектлары эшендҽге тҽоткарлыклар, территорияне эксплуатациялҽҥдҽн
вакытлыча чыгу.
Куркынычны киметҥ буенча чаралар-ҿске суларны агуны оештыру, җир асты
суларын
дренировкалау,
тышкы
йҿклҽнешне
киметҥ,
биналарның
һҽм
корылмаларның нигезлҽрен нагыту.
Югары Ослан муниципаль районының Территориаль планлаштыру схемасы
материаллары буенча Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ карст
кҥренешлҽренең барлыкка килҥе кҿньяк ҿлеш ҿчен хас.
СНиП 22-01-95 «Куркыныч табигать йогынтыларының геофизикасы» нигезендҽ,
җирлек территориясендҽ карст барлыкка килҥ куркынычы категориясе «уртача
куркыныч» дип бҽялҽнҽ.
5. Суффозия
Бозылу факторлары-югарыдагы грунтларның утыруы, тау токымнары кҥчҥ, җир
ҿслеге деформациялҽнҥ.
Моның нҽтиҗҽсе-корылмаларның нигезлҽре йомшару, аларны деформациялҽҥ
һҽм
җимерҥ,
сҽнҽгать
объектлары
эшендҽ
ҿзеклеклҽр,
территорияне
эксплуатациялҽҥдҽн вакытлыча чыгу.
Рискны киметҥ буенча чаралар – ҿске суларны агуны оештыру, җир асты
суларын дренировкалау, фильтрациягҽ каршы саклагыч завеслар кору, силикатлау,
цементлау, куышлыкларын юк итҥ һ. б.
Югары Ослан муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы
материаллары буенча Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ суффозия
барлыкка килҥ мҿмкинлеге кҿньяк ҿлеш ҿчен хас.
СНиП 22-01-95 «Куркыныч табигать йогынтыларының геофизикасы» буенча
җирлек территориясендҽ суффозия барлыкка килҥ куркынычы категориясе «чамадан
тыш куркыныч» дип бҽялҽнҽ.
6. Урман токымнары утырту
Җир ҿслегенең деформациясе, грунтларның деформациясе бозылу - боза
торган факторлар.
Моның нҽтиҗҽсе-корылмаларның нигезлҽре йомшару, аларны деформациялҽҥ
һҽм
җимерҥ,
сҽнҽгать
объектлары
эшендҽ
ҿзеклеклҽр,
территорияне
эксплуатациялҽҥдҽн вакытлыча чыгу.
Рискны киметҥ буенча чаралар – ҿслек суларын агуны оештыру; җир асты
суларын дренировкалау; трамблау, вибрация, йомарлау юлы белҽн грунтларның
утырту ҥзенчҽлеклҽрен бетерҥ; силикатлаштыру, цемент эретмҽсе белҽн туендыру;
биналарны конструктив кҿчҽйтҥ.
СНиП 22-01-95 «Куркыныч табигать йогынтыларының геофизикасы» нигезендҽ,
җирлек территориясендҽ урман токымнары утырту куркынычы категориясе «уртача
куркыныч» дип бҽялҽнҽ.
7. Яссы һҽм чокыр эрозия
Грунтлар юылу, промоин һҽм чокырлар барлыкка килҥ – боза торган
факторлар.
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Нҽтиҗҽлҽре-туфракның уңдырышлы катламын юк итҥ; елгаларны һҽм
сулыкларны чистарту; сугару һҽм дренаж системаларын кудыру; биналар һҽм
корылмаларны җимерҥ; юллар юу.
Куркынычны киметҥ буенча чаралар-ҿске суларны агызуны оештыру, саклагыч
урман полосаларын булдыру, ҥсемлеклҽрнең чокырларын ныгыту, чокырларны юу
һҽм кҥмҥ.
Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ эрозия процессларының барлыкка
килҥе авыл хуҗалыгы җирлҽре территориялҽренҽ туры китерелгҽн.
СНиП 22-01-95 «Куркыныч табигать йогынтыларының геофизикасы» нигезендҽ,
җирлек территориясендҽ яссылык һҽм чокыр эрозиясе барлыкка килҥ куркынычының
категориясе «чамадан тыш куркыныч» дип бҽялҽнҽ.
8. Кабару
Боз барлыкка килҥ, грунт кҥлҽменең механик ҥзгҽрешлҽре – боза торган
факторлар.
Нҽтиҗҽдҽ-биналарның һҽм корылмаларның нигезлҽренҽ зыян китерҥ,
инженерлык коммуникациялҽрен җимерҥ.
Куркынычны киметҥ буенча чаралар – грунт туңган тирҽнлектҽн тҥбҽнрҽк бина
һҽм корылмаларның нигезлҽрен тирҽнҽйтҥ, ҿске суларны агызуны оештыру, юллар
тҿзегҽндҽ саклагыч җайланмаларны (ялганма, рҽшҽткҽлҽрне) куллану.
СНиП 22-01-95 «Куркыныч табигать йогынтыларының геофизикасы» нигезендҽ,
җирлек территориясендҽ бҽла барлыкка килҥ куркынычы категориясе «чамадан тыш
куркыныч» дип бҽялҽнҽ.
Куркыныч гидрологик күренешләр һәм процесслар
1. Су басу
Боза торган
факторлар-грунт сулары дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ, грунт сулары
агымының гидродинамик басымы, туфрак һҽм грунтларның пычрануы (катылуы), җир
асты металл конструкциялҽренең коррозиясе.
Нҽтиҗҽдҽ-биналарның һҽм җир асты коммуникациялҽренең подвалларын су
басу, инженерлык коммуникациялҽрендҽге авариялҽр, биналар һҽм корылмаларның
бер ҿлешен утырту һҽм кабару
Куркынычны киметҥ буенча чаралар-ҿслек суларын агызуны оештыру, җир
асты суларын дренировкалау.
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 16.02.2009 елдагы 301-р
номерлы боерыгы белҽн расланган язгы ташу чорында су басу зоналарына элҽгҥче
Татарстан Республикасы торак пунктлары исемлеге нигезендҽ Олы Меми авыл
җирлегендҽ андый торак пунктлар юк.
2. Су агымы
Зарарлаучы факторлар-су агымы гидросфера, туфрак, грунт пычрану.
Нҽтиҗҽлҽре-су басу, туфрак юу, туфракның агымдагы торышы барлыкка килҥ,
корылмаларны җимерҥ, транспорт һҽм тышкы эшлҽр башкаруда кыенлыклар,
инженерлык коммуникациялҽрендҽ авариялҽр, юл-транспорт һҽлакҽтлҽре.
Куркынычны киметҥ буенча чаралар – территориялҽрне, биналарны һҽм
корылмаларны инженерлык ягыннан саклауны оештыру; гидродинамик факторлар
йогынтысына дучар булган территориялҽрдҽн читтҽ объектларны урнаштыру; су
басуга һҽм су басуга дучар булган территориялҽрдҽ пычрану чыганакларын
урнаштырмау; сулыклар һҽм сулыклар ярлары буенча саклагыч гидротехник
корылмалар урнаштыру.
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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 16.02.2009 елдагы 301-р
номерлы боерыгы белҽн расланган язгы ташу чорында су басу зоналарына элҽгҥче
Татарстан Республикасы торак пунктлары исемлеге нигезендҽ Олы Меми авыл
җирлегендҽ андый торак пунктлар юк.
3. Елга эрозиясе
Су агымының гидродинамик басымы, елга ҥзҽне деформациясе зарарлый
торган факторлар.
Нҽтиҗҽдҽ-юлларны, коммуналь системаларны, биналарны һҽм корылмаларны
җимерҥ; авыл хуҗалыгы җирлҽреннҽн яр буе территориялҽрен кире алмау; урман
югалту.
Куркынычны киметҥ буенча чаралар – яр ныгыту корылмалары тҿзҥ, елгаларда
даими чаралар оештыру (елга ҥзҽнен оештыру), барражлар системасы ярдҽмендҽ
елга тҿбененең озайтылган уклоннарын киметҥ, яр буе зонасында дымлы яшел
ҥсентелҽр оештыру.
Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ елга эрозиясе барлыкка килҥ
водотокларга һҽм аларның ҥзҽннҽренҽ туры китерелгҽн.
«Куркыныч табигать йогынтыларының геофизикасы» СНиП 22-01-95
нигезендҽ, җирлек территориясендҽ елга эрозиясе барлыкка килҥ куркынычы
категориясе «чамадан тыш куркыныч» дип бҽялҽнҽ.
Куркыныч метеорологик күренешләр һәм процесслар
1. Кҿчле җил, давыллар, ҿермҽлҽр
Зарарлаучы факторлар-җил агымы, җил йҿклҽнеше, аэродинамик басым,
һаваның кҿчле бозылуы.
Нҽтиҗҽдҽ, биналарга һҽм корылмаларга зыян килҥ яки җимерелҥ, транспорт
эшендҽ
һҽм
тышкы
эшлҽр
башкаруда
кыенлыклар,
инженерлык
коммуникациялҽрендҽ авариялҽр, юл-транспорт һҽлакҽтлҽре, халыкның тормышына
һҽм сҽламҽтлегенҽ куркыныч янау.
Хҽвеф-хҽтҽрне киметҥ чаралары-куркыныч производстволарны урнаштыруны
чиклҽҥ, искергҽн яки гади булмаган биналарны һҽм корылмаларны сҥтҥ, зыян кҥргҽн
һҽм иске агачларны кисҥ, халыкны ҥз вакытында фаразлау һҽм коткару хезмҽтлҽре
персоналын гадҽттҽн тыш хҽл шартларында эшлҽргҽ ҽзерлҽҥ буенча чаралар кҥрҥ.
СНиП 22-01-95 «Куркыныч табигать йогынтыларының геофизикасы» нигезендҽ,
җирлек территориясендҽ ураганнар һҽм ҥлемнҽр барлыкка килҥ куркынычы
категориясе «чамадан тыш куркыныч» дип бҽялҽнҽ.
2. Кҿчле явым-тҿшем
Зарарлаучы факторлар-су агымы (агымы), территорияне су басу, кар
йҿклҽнеше, җил йҿклҽнеше, кар кҿртлҽре, бозлавык йҿклҽнеше, бҽрҥ.
Нҽтиҗҽлҽре-биналарны һҽм корылмаларны су басу, җимерҥ яки җимерҥ,
транспорт эшендҽ һҽм тышкы эшлҽр башкаруда кыенлыклар, инженерлык
коммуникациялҽрендҽ авариялҽр, юл-транспорт һҽлакҽтлҽре, халыкның тормышына
һҽм сҽламҽтлегенҽ куркыныч янау.
Куркынычны киметҥ буенча чаралар-территориялҽрне, биналарны һҽм
корылмаларны инженерлык ягыннан саклауны оештыру, халыкны кисҽтҥ һҽм коткару
хезмҽтлҽре персоналын гадҽттҽн тыш хҽл шартларында эшлҽргҽ ҽзерлҽҥ буенча ҥз
вакытында прогноз ясау һҽм чаралар кҥрҥ.
Табигать янгыннары
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Таң калдыра торган факторлар-Ялкын, җылылык агымы, җылылык сугу, һаваны
бутау, атмосфера, туфрак, грунт, гидросфералар пычрату.
Нҽтиҗҽлҽре-тҿтенлҽнҥ, урман яну, халыкның тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ
куркыныч янау, корылмаларга зыян китерҥ, транспорт эшендҽ һҽм тышкы эшлҽр
башкаруда кыенлыклар, юл-транспорт һҽлакҽтлҽре.
Куркынычны киметҥ буенча чаралар-янгынга каршы ҿзеклеклҽр урнаштыру,
янгын сакчылыгы бҥлекчҽлҽрен оптимальлҽштерҥ, корткычларга һҽм янгыннарга
зыян килгҽн агачларны кисҥ.
Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ табигый (урман) янгыннары килеп
чыгу мҿмкинлеге кҿньяк, кҿнбатыш һҽм кҿнчыгыш ҿлешлҽрендҽге эре урман
массивларына туры китерелгҽн. Дала һҽм ландшафтлы табигать янгыннары
барлыкка килҥ характерлы тҥгел.
«Татарстан Республикасында янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥгҽ
юнҽлдерелгҽн чаралар турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының
2014 елның 12 апрелендҽге 236 номерлы карарына ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында»
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 24 мартындагы 163
номерлы карары нигезендҽ Олы Меми авыл җирлегенең торак пунктлары һҽм башка
территориялҽре һҽм объектлары (торак пунктлар; гражданнарның коммерциягҽ
карамаган бакчачылык, яшелчҽчелек һҽм дача берлҽшмҽлҽре; балаларның ялын
оештыручы оешмалар һҽм аларны сҽламҽтлҽндерҥ; икътисад объектлары,
сҽламҽтлҽндерҥ оешмалары) һҽм урман янгыннарына янаган объектлар исемлегенҽ
керми.
Табигый характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу куркынычына дучар
булган территориялҽр чиклҽре Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте
органнарының норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн.
Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр
министрлыгы тарафыннан бирелгҽн белешмҽлҽр турында (3428/Т хат-3-1-7 2018
елның 18 апреленнҽн), табигый характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу
куркынычына дучар булган территориялҽр чиклҽре турында мҽгълҥмат юк.
Моннан тыш, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 18.04.2014 ел, № 360 карары
нигезендҽ, «Су басу зоналарының су басу зоналары чиклҽрен билгелҽҥ турында»
карар нигезендҽ, кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрына аларның чиклҽре
турында белешмҽлҽр кертҥ датасыннан билгеле булып санала. Олы Меми авыл
җирлеге территориясенҽ карата су басу, су басу зоналары чиклҽре турында
мҽгълҥмат кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында юк.
9.2. Авыл җирлеге территориясендҽ, шулай ук җирлек территориясе янында
техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр чыганаклары исемлеге
Химик куркыныч объектлар
Территориядҽ химик куркыныч объектлар булу нҽтиҗҽсе булып авария-химик
куркыныч матдҽлҽр чыгару куркынычы янап, мҿмкин булган авариялҽр тора.
Зарарлаучы факторлар-куркыныч химик матдҽлҽргҽ су сибҥ яки ташлау.
Нҽтиҗҽлҽре-кешелҽрнең, авыл хуҗалыгы хайваннарының һҽм ҥсемлеклҽренең
ҥлҥе яки химик зарарлануы; азык-тҿлекнең, азык чималының һҽм терлек азыгының
химик зарарлануы; ҽйлҽнҽ-тирҽ табигать мохитенең химик зарарлануы.
Рискны киметҥ буенча чаралар – химия сҽнҽгате предприятиелҽренең торышы
мониторингы, җитештерҥ процессларының технологик куркынычсызлыгын һҽм
мондый предприятиелҽр җиһазларының эксплуатацион ышанычлылыгын арттыру;
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химик авариялҽр барлыкка килҥ мҿмкинлеген фаразлау; химик куркыныч матдҽлҽр
булган авария резервуарларын, ловушкаларны, нишаларны саклау астында
урнаштыру.
Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ химик куркыныч объектлар юк.
Янгын куркынычсызлыгы объектлары
Территориядҽ шартлаткыч объектлар булу нҽтиҗҽсендҽ мҿмкин булган
янгыннар һҽм шартлаулар килеп чыга.
Таң калдыра торган факторлар - ялкын, очкын, шартлау, бҽрелгеч дулкын,
җылытылган һава, токсик продуктлар, тҿтен.
Нҽтиҗҽлҽре-кешелҽрнең сҽламҽтлегенҽ зыян килҥ яисҽ зыян китерҥ; биналар
һҽм корылмаларның җимерелҥ яки җимерелҥе; халык хуҗалыгына, ҽйлҽнҽ-тирҽ
табигать мохитенҽ зыян китерҥ.
Куркынычны киметҥ чаралары – электр приборларын һҽм электр челтҽрлҽрен
эксплуатациялҽҥ тҽртибен ҥтҽҥ; янгын куркынычы янаган объектларга караган
предприятиелҽр хезмҽткҽрлҽренең янгынга каршы инструктажы; ирекле янгын сагы
оештыру; янмый торган матдҽлҽр һҽм материаллар куллану; янгынга каршы
кагыйдҽлҽрне һҽм нормаларны ҥтҽҥ.
Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ урнашкан янгын куркынычы
объектларына тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
- нефтьне транспортлый торган торбаҥткҽргечлҽр (потенциаль куркыныч
матдҽ: нефть; зарарлый торган йогынты чиклҽре билгелҽнмҽгҽн).
Радиацион-куркыныч объектлар
Территориядҽ радиацион-куркыныч объектлар булу нҽтиҗҽсе булып
радиоактив матдҽлҽр чыгару куркынычы янаган мҿмкин булган авариялҽр тора.
Зарарлый торган факторлар-радиоактив матдҽлҽр һҽм (яки) ионизирующих
нурланышларның чыгуы яки чыгарылуы.
Нҽтиҗҽлҽре-кешелҽрне, авыл хуҗалыгы хайваннарын һҽм ҥсемлеклҽрен,
халык хуҗалыгы объектларын, шулай ук ҽйлҽнҽ-тирҽ табигый мохитне
ионизациялҽҥче нурланышны нурландыру яки радиоактив пычрату.
Рискны киметҥ буенча чаралар-дозиметрик һҽм радиометрик контрольне
гамҽлгҽ ашыру, халык арасында йод профилактикасын ҥткҽрҥ, пычранган җирлҽрне
дезактивациялҽҥ.
Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ радиацион-куркыныч объектлар
тҽкъдим ителмҽгҽн.
Гидродинамик куркыныч объектлар
Территориядҽ гидродинамик куркыныч объектларның булуы нҽтиҗҽсендҽ,
гидротехник корылмаларның терҽк фронты корылмаларының җимерелҥе, шартлау
дулкыны һҽм катастрофик су басу зоналары барлыкка килҥ, шулай ук шлам
саклагычларның җимерелҥ нҽтиҗҽсендҽ токсик матдҽлҽр белҽн зарарлану белҽн
бҽйле мҿмкин булган авариялҽр бар.
Шаккаттыргыч факторлар – шартлау дулкыны, су агымы.
Нҽтиҗҽлҽре-катастрофик су басу; кешелҽр, авыл хуҗалыгы хайваннары һҽм
ҥсемлеклҽре ҥлҥ; биналар һҽм корылмаларның җимерелҥ яки җимерелҥе; җитештерҥ
яки транспорт процессын бозу; ҽйлҽнҽ-тирҽ табигатькҽ зыян китерҥ.
Хҽвеф-хҽтҽрне киметҥ буенча чаралар – ҿзеклекнең ихтимал дулкыны
йогынтысына дучар булган территориядҽ торак биналар һҽм икътисад объектлары
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тҿзелешен чиклҽҥ; җир асты суларын җимерҥ; ярларны ныгыту эшлҽрен ҥткҽрҥ; текҽ
ярның тизлеген киметергҽ сҽлҽтле тҥбҽн идҽнле Урманнар утырту.
Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ гидродинамик куркыныч объектлар
юк.
Куркыныч йөкләр ташыган вакытта транспортта куркыныч хәлләр
Куркыныч йҿклҽр ташыган вакытта транспорттагы куркыныч хҽллҽргҽ керҽ:
1. Куркыныч йҿклҽр ташу вакытында автомобиль транспортында мҿмкин
булган авариялҽр
Зарарлый торган факторлар-транспорт чарасының бҽрелҥ, януы; ташыла
торган янгын куркынычы йҿкнең януы; шартлау һҽм яну; ташлана торган куркыныч
химик йҿкне ташу (ташу, ялкынландыру).
Нҽтиҗҽлҽре-травматизм һҽм кешелҽрнең ҥлеме, янгыннар, ҽйлҽнҽ-тирҽ
мохитнең пычрануы, транспорт чараларына зыян китерҥ, ташыла торган йҿклҽрне юк
итҥ.
Хҽвефне киметҥ буенча чаралар – куркыныч йҿклҽрне ташу ҿлкҽсендҽ
норматив документлар талҽплҽрен ҥтҽҥ, куркыныч йҿк турында мҽгълҥмат
системаларын куллану (мҽгълҥмати таблицалар, авария һҽм мҽгълҥмати
карточкалар), юл шартларын исҽпкҽ алып автотранспорт чараларының хҽрҽкҽт
тизлеген чиклҽҥ, махсус җиһазландырылган транспорт чараларын куллану, йҿк ташу
ҿчен махсус җиһазландырылган таралар куллану.
Олы Меми авыл җирлеге территориясе ҿчен Р-241 «Казан – Буа – Ульяновск»
транзит автомобиль юлы узуга бҽйле рҽвештҽ куркыныч йҿк ташу вакытында
автомобиль транспортында авариялҽр барлыкка килҥ мҿмкинлеге хас (потенциаль
куркыныч матдҽлҽр: нефть эшкҽртҥ продуктлары, аммиак, сыекландырылган газ,
кислоталар һ.б.; зарарлый торган йогынты чиклҽре билгелҽнмҽгҽн).
2. Куркыныч йҿклҽр ташу вакытында тимер юл транспортында мҿмкин булган
авариялҽр
Зарарлый торган факторлар-транспорт чарасының бҽрелҥ, януы; ташыла
торган янгын куркынычы йҿкнең януы; шартлау һҽм яну; ташлана торган куркыныч
химик йҿкне ташу (ташу, ялкынландыру).
Нҽтиҗҽлҽре-травматизм һҽм кешелҽр ҥлеме, янгыннар, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитнең
пычрануы, транспорт чараларына зыян китерҥ, тимер юлны җимерҥ, ташыла торган
йҿклҽрне юк итҥ.
Хҽвефне киметҥ буенча чаралар – куркыныч йҿклҽрне ташу ҿлкҽсендҽ
норматив документлар талҽплҽрен ҥтҽҥ, куркыныч йҿк турында мҽгълҥмат
системаларын куллану, махсус вагоннар һҽм контейнерлар куллану, йҿклҽрне махсус
ҽзерлҽҥ һҽм тҿргҽклҽҥ, йҿклҽрне тиешле белгечлҽр тарафыннан озата бару һҽм
саклау.
Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ куркыныч йҿклҽр ташыган вакытта
тимер юл транспортында авариялҽр барлыкка килҥ мҿмкин тҥгел.
3. Куркыныч йҿклҽр ташу вакытында су транспортында мҿмкин булган
авариялҽр
Зарарлый торган факторлар-транспорт чарасының бҽрелҥ, януы; ташыла
торган янгын куркынычы йҿкнең януы; шартлау һҽм яну; ташлана торган куркыныч
химик йҿкне ташу (ташу, ялкынландыру).
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Нҽтиҗҽдҽ-кешелҽр һҽм хайваннарның травматизмы һҽм ҥлҥе, янгыннар,
ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитнең пычрануы, транспорт чараларына һҽм гидротехник
объектларга зыян китерҥ, ташыла торган йҿклҽрне юк итҥ.
Хҽвефне киметҥ чаралары-куркыныч йҿклҽр ташу ҿлкҽсендҽ норматив
документлар талҽплҽрен ҥтҽҥ, куркыныч йҿк турында мҽгълҥмат системаларын
куллану, йҿк ташу ҿчен махсус җиһазландырылган тара куллану.
Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ куркыныч йҿклҽр ташыган вакытта
су транспортында авариялҽр барлыкка килҥ мҿмкин тҥгел.
4. Куркыныч матдҽлҽрне транспортлаганда торба ҥткҽргеч транспортында
мҿмкин булган авариялҽр
Зарарлый торган факторлар-куркыныч химик яки шартлаткыч матдҽлҽр
басымы астында ташлану яки агызу, шартлау.
Нҽтиҗҽлҽре-кешелҽр һҽм хайваннарның травматизмы һҽм ҥлҥе, ҽйлҽнҽ-тирҽ
мохитнең пычрануы, икътисадка зыян килҥ.
Куркынычны киметҥ буенча чаралар-труба ҥткҽргечлҽрнең физик яктан
искергҽн яки мораль искергҽн участокларын ҥз вакытында ремонтлау,
реконструкциялҽҥ һҽм техник хезмҽт кҥрсҽтҥ, торбаҥткҽргечлҽрнең торышын
мониторинглау системасын оештыру, торбаҥткҽргечлҽрне эксплуатациялҽҥнең
технологик алымнарын куллану, торба ҥткҽргечлҽрне коррозиядҽн саклауның
нҽтиҗҽле алымнарын куллану.
Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ, җирлек территориясендҽ
магистраль торбаҥткҽргечлҽр (потенциаль куркыныч матдҽлҽр: нефть, зарарлаучы
йогынты
чиклҽре
билгелҽнмҽгҽн)узу
сҽбҽпле,
куркыныч
матдҽлҽрне
транспортлаганда, торба ҥткҽргеч транспортында авариялҽр барлыкка килҥ
ихтималы бар.
Техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу куркынычына дучар
булган территориялҽр чиклҽре Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте
органнарының норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн.
Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр
министрлыгы тарафыннан бирелгҽн белешмҽлҽр турында (3428/Т хат-3-1-7
18.04.2018 ел), техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу куркынычына
дучар булган территориялҽр чиклҽре турында мҽгълҥмат юк.
9.3. Җирлек территориясендҽ биологик-социаль характердагы гадҽттҽн тыш
хҽллҽрнең ихтимал чыганаклары исемлеге
Биологик куркыныч объектлар
Зарарлаучы факторлар-куркыныч биологик матдҽлҽр таралу –
Нҽтиҗҽлҽре-кешелҽрнең, авыл хуҗалыгы хайваннарының һҽм ҥсемлеклҽренең
биологик зарарлануы яки ҥлҥе; ҽйлҽнҽ-тирҽ табигать мохитенең биологик
зарарлануы.
Рискны киметҥ буенча чаралар – санитар-гигиена һҽм санитар-эпидемиологик
кагыйдҽлҽрне, технологик һҽм оештыру-техник талҽплҽрне ҥтҽҥ; фармацевтика һҽм
микробиология сҽнҽгате предприятиелҽренең торышы мониторингы, җитештерҥ
процессларының технологик куркынычсызлыгын һҽм мондый предприятиелҽр
җиһазларының эксплуатацион ышанычлылыгын арттыру.
Олы Меми авыл җирлеге территориясендҽ биологик-куркыныч объектлар юк.
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Йогышлы авыруларның табигый учаклары
Зарарлаучы факторлар-йогышлы авыру (патоген микроорганизмнар).
Эпидемия, эпизоотия, эпифитотия нҽтиҗҽлҽре.
Рискны киметҥ буенча чаралар-карантин, обсервация, йогышлы авыруларны
изоляциялҽҥ, санитар һҽм эпидемиологик кҥзҽтчелек ҥткҽрҥ, территорияне санитар
саклауны оештыру, эпизоотиягҽ каршы чаралар ҥткҽрҥ, ветеринария-санитария
кҥзҽтчелеген оештыру.
Җирлек территориясендҽ йогышлы авыруларның табигый чыганаклары юк.
9.4. Янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ буенча чаралар исемлеге
Янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ системасының торышы, шул исҽптҽн
янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ объектларының урнашуы турында белешмҽлҽр
2.9.9 «Янгын куркынычсызлыгы» бҥлегенең 2.9.9 «Инженерлык инфраструктурасы
һҽм коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ» бҥлегенең 2 ҿлеше 2 ҿлеше «Җирлекнең хҽзерге
торышы һҽм кулланылышы анализы. Ҽлеге Томның генераль планы чараларын
нигезлҽҥ.
Олы Меми авыл җирлеге территориясе ҿчен актуаль булган янгын
куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ чараларына кертергҽ кирҽк:
- янгын чыганагыннан читкҽ таралуны чиклҽҥне тҽэмин итҥче кҥлҽмлепланлаштыру карарларын һҽм чараларны куллану;
- эвакуация юллары, янгынны ачыклау системалары (янгын сигнализациясе
җайланмалары һҽм системалары);
– янгын куркынычсызлыгы классларында һҽм янгын куркынычсызлыгы
классларында тҿп тҿзелеш конструкциялҽрен куллану, янгын куркынычсызлыгы талҽп
ителҽ торган дҽрҽҗҽлҽргҽ һҽм биналарның һҽм корылмаларның конструктив янгын
куркынычы классына туры килҽ торган;
– янгын саклау составларын (шул исҽптҽн антипиреннарны һҽм утлы
буяуларны) һҽм тҿзелеш конструкциялҽренең ут тҿрлелеге чиклҽрен арттыру ҿчен
тҿзелеш материалларын куллану;
- шартлаткыч саклау системаларының технологик җиһазларында урнаштыру;
– янгын сҥндерҥнең автоматик һҽм (яки) автоном җайланмаларын куллану;
- янгын сагы бҥлекчҽлҽре эшчҽнлеген оештыру;
- янгын сҥндерҥ техникасының янгын урынына тоткарлыксыз ҥтеп керҥен
тҽэмин итҥ;
- янгын турында халыкка элемтҽ һҽм хҽбҽр итҥне тҽэмин итҥ;
- халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына ҿйрҽтҥне оештыру һҽм янгын
куркынычсызлыгы ҿлкҽсендҽ пропагандалау.
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10. ТҾП ТЕХНИК-ИКЪТИСАДЫЙ КҤРСҼТКЕЧЛҼР
5!№
п/п

Кҥрсҽткечнең атамасы

Ҥлчҽҥ
берҽмлеге

Гамҽлдҽге
нигезлҽмҽ

17таблица
Исҽп-хисап
вакыты

Җирлекнең мҽйданы
га
Торак пунктлар территориялҽренең
га
мҽйданы
шул исҽптҽн:
Олы Меми авылы
га

6003,329

6003,329

200,938

149,7153

148,334

113,805

Заборная Поляна авылы

га

4,991

3,6657

Ивановское бистҽсе

га

47,613

32,2446

3

Даими халык саны

кеше.

332

332 *

4

Торак фонды кҥлҽме

мең кв. м. 9,5

9,5 *

5

Территориялҽр балансы **
шҽхси
торак
йортлар
тҿзҥ
территориялҽре
социаль, иҗтимагый һҽм эшлекле
билгелҽнештҽге
объектлар
территориялҽре
сҽнҽгать
предприятиелҽренең
җитештерҥ территориялҽре:
нефть
чыгару
сҽнҽгате
предприятиелҽре территориялҽре
авыл хуҗалыгы предприятиелҽре
һҽм авыл хуҗалыгын тҽэмин итҥ
объектлары территориялҽре
инженерлык инфраструктурасы һҽм
коммуналь
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
объектлары территориялҽре
транспорт
инфраструктурасы
объектлары территориялҽре
зиратлар территориясе

га / %

119,737 / 1,99

119,737 / 1,99

га / %

2,019 / 0,03

2,019 / 0,03

га / %

0/0

105,619 / 1,76

га / %

11,831 / 0,2

41,891 / 0,7

га / %

0,696 / 0,01

0,696 / 0,01

га / %

38,08 / 0,63

48,555 / 0,81

га / %

1,733 / 0,03

1,733 / 0,03

сҿрҥлек

га / %

3113,082 / 51,86

3121,799 / 52,0

кҿтҥлеклҽр, печҽнлеклҽр, яшьлҽр

га / %

1229,28 / 20,48

1123,744 / 18,72

басма

га / %

1254,507 / 20,9

1254,507 / 20,9

куаклык
акватория:
ҿске су объектлары

га / %

90,67 / 1,51

90,934 / 1,51

га / %

66,398 / 1,11

66,395 / 1,11

1
2

авыл хуҗалыгы җирлҽре:

урманнар, бҥтҽн ҥсемлек:
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башка территориялҽр:
торак
пунктларның
га / %
яшеллҽндерелгҽн территориялҽре
торак
пунктларның
башка
га / %
территориялҽре

10,3 / 0,17

25,383 / 0,42

64,997 / 1,08

0,0 / 0,0

* торак тҿзелеше территориялҽрен арттыру буенча чаралар булмау белҽн
бҽйле якынча кҥрсҽткечлҽр кҥрсҽтелгҽн
** гамҽлдҽге хҽлдҽ территориялҽр балансын исҽплҽгҽндҽ факттагы
функциональ файдалану территориялҽре мҽйданнары, исҽп - хисап чорына
территориялҽр балансын-функциональ зоналар тҽкъдим иткҽн планлаштырыла
торган функциональ файдалану территориялҽре мҽйданын исҽпкҽ алынды
Искҽрмҽ.
Авыл хуҗалыгы җирлҽре территориялҽренең исҽп-хисап чорына мҽйданнары
балансы - 196,819 га тҽшкил итҽ, шуның 146,131 га - территориялҽр кимҥ,
территориялҽр ҥсеше 49,313 га - шул исҽптҽн:
- ком чыгару карьерасы урнашуга бҽйле рҽвештҽ авыл хуҗалыгы җирлҽре
территориялҽренең 105,619 га кимҥе;
- авыл хуҗалыгы җитештерҥен ҥстерҥ ҿчен территориялҽр бҥлеп бирҥ белҽн
бҽйле рҽвештҽ авыл хуҗалыгы җирлҽре территориялҽренең 30,06 га кимҥе;
- авыл хуҗалыгы җирлҽре территориялҽренең планлаштырылган автомобиль
юлларын урнаштыру белҽн бҽйле рҽвештҽ 10,452 гектарга кимҥе;
- торак пунктларның чиклҽре ҥзгҽрҥгҽ бҽйле рҽвештҽ, авыл хуҗалыгы җирлҽре
территориялҽренең 49,313 га артуы.
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