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Тулы комплект сызым 
Проектның томы һәм төп 

сызым комплекты 

Искәрмә 

Исем 
Билгел
ә-неш 

 
 

Исеме 

 Төп комп. 
билгелән-гән 

 Томның 
архив 

номеры  

Татарстан  рес- 5736 Генераль  план    

публикасы      

Әлмәт  I.  Расланган өлеш    

муниципаль    I нче Том    

районы  Территориаль  планлаштыру турында нигезләмә 5736-ПЗ   

Яңа  График материал 5736-ГП   

Никольский  Кушымта    

авыл   II. Проектны нигезләү буенча    

җирлеге             материаллар    

генераль   2 нче Том    

планы  Бүлекләр:    

   Архитектура-планлаштыру    

   Социаль-икътисадый    

   Инженерлык инфраструктурасы    

  Территория инженерлык      

  әзерлү    

   ГАДӘТТӘН ТЫШ ХӘЛЛӘР    

  Аңлатма язуы 5736-ПЗ   

  График материал 5736-ГП   

      

  3 нче Том    

  Әйләнә-тирә мохитне саклау    

  Аңлатма язуы 5736-ПЗ   

В
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в
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  График материал 5736ГМ   
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5736-СП       

Үзг 
Коп
ир 

Бит 
  Док  

№ 
Имза Дата 

И
н

в
.№

п
о

д
л

. 

 ГАП Щербакова 
   

 
ПРОЕКТ СОСТАВЫ  

Стадия Бит 
Бит
ләр 

    ГП 1  

     
 
 

«Татинвестгражданп
роект» 
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Төп сызым комплекты 

Искәрмә 

№
 п/п 

ИСЕМ 
 

Сызымны 
билгеләү 

Сызымның  
архив 
номеры  

 I.  РАСЛАНУЧЫ ӨЛЕШ     
     

I. I  Том  эчтәлеге 5736-СТ-1   

II. Территориаль планлаштыру  турында нигезләмә 5736-ПЗ   
III. График  материал:    
1. Функциональ    зоналар  картасы 5736-ГП-1   

 ( төп сызым )    
                                                                   М 1:10 000    
     

2. Яңа  Никольский  авылы  җирлеге 5736-ГП-2   
 составына кергән  торак пунктлар    
 чикләре картасы    
                                         М 1:10 000                         
      

3. Яңа  Никольский  авылы  җирлегендә 5736-ГП-3   
 җирле  әһәмияттәге объектлар    
 урнашуы планлаштырылган картасы    
                                        М 1:10 000            
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5736-СТ       

Үзг Копир Лист Док № Имза Дата 
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л
. 

 ГАП Щербакова    
 

ТОМНЫҢ ЭЧТӘЛЕГЕ  

Стадия  Бит Битләр 

    ГП 1  

     
«Татинвестгражданпроект»     
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КЕРЕШ 
Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Яңа Никольский авыл 

җирлегенең генераль планы проектлауга бирем нигезендә “Татинвестгражданпроект» ДУП 
тарафыннан эшләнгән.  

Генераль план проектын эшләүгә заказ бирүче булып Яңа Никольский авыл җирлеге 
башкарма комитеты тора. 

Әлмәт муниципаль районы Яңа Никольский авыл җирлеге генераль планы – 
территориаль планлаштыру документы, шәһәр төзелеше стратегиясен, тормыш мохитен 
формалаштыру шартларын, җирлек территорияләрен үстерү юнәлешләрен һәм чикләрен, 
җирлек составында торак пунктларның чикләрен билгеләү һәм үзгәртү, территорияләрне 
функциональ зоналаштыру, инженерлык, транспорт һәм социаль инфраструктураларны 
үстерү, тарихи-мәдәни мирас объектларын һәм аеруча саклаулы табигать территорияләрен 
саклауга шәһәр төзелеше таләпләре, экологик һәм санитар иминлекне билгели. 

Генераль план аны тормышка ашыруның киләсе вакытына яраклаштырып  эшләнгән: 
Генераль планны гамәлгә ашыру буенча беренче чираттагы чаралар 2025 елга кадәр 

билгеләнгән. 
Генераль планның барлык төп проект карарлары планлаштырылган исәп – хисап 

вакыты - 2040 елга кадәр. 
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 23 статьясы  нигезендә Яңа 

Никольский авыл җирлегенең генераль планы проектын үз эченә ала: 
Текст һәм график материаллар составында 1 өлеш (расланган): 
Текст материаллары - территориаль планлаштыру турында нигезләмә, ул 

территориаль планлаштыруның максатларын һәм бурычларын, территориаль планлаштыру 
буенча чаралар исемлеген һәм генераль планны гамәлгә ашыру этаплары буенча аларны 
башкаруның эзлеклелеген үз эченә ала. 

График материаллар территориаль планлаштыру картасын үз эченǝ ала. 
2 өлеш. Территориаль планлаштыру тәкъдимнәрен нигезләү һәм аңлату 

максатларында эшләнә торган проектны нигезләү буенча, авыл җирлегенең генераль 
планын текст һәм график материаллар составында раслау процессын килештерү һәм 
тәэмин итү өчен материаллар. 

Текст материаллары җирлек территориясенең торышына, аның комплекслы үсеше 
проблемаларына һәм юнәлешләренә анализ ясауны, территориаль һәм бушлыклы-
планлаштыру үсешен нигезләүне, территориаль планлаштыру буенча чаралар исемлеген, 
аларны гамәлгә ашыру этапларын, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 
хәлләр килеп чыгу куркынычы факторлары исемлеген үз эченә ала. 

График материалларда генераль план нигезләмәләрен нигезләү схемаларын үз 
эченә ала. 

Әлмәт муниципаль районы Яңа Никольский авыл җирлеге генераль планын 
эшләгәндә түбәндәге материаллар кулланылды: 

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 21 февралендәге 
134 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасын территориаль 
планлаштыру схемасы (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 15 
августындагы 577 номерлы карары редакциясендә); 

- Әлмәт муниципаль районы Советының 2014 елның 30 мартындагы 170 номерлы 
карары белән расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының 
территориаль планлаштыру схемасы.; 

- Әлмәт муниципаль районы администрациясе һәм аның составына керүче Яңа 
Никольский авыл җирлеге тарафыннан тәкъдим ителгән рәсми мәгълүматлар. 

 



1. ӘЛМӘТ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЯҢА НИКОЛЬСКИЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 
ТУРЫНДА ГОМУМИ МӘГЪЛҮМАТ 

Яңа Никольский авыл җирлеге чиге «Әлмәт муниципаль районы «Муниципаль 
берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре 
чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында» 2005 елның 31 январендәге №9-ТРЗ 
Татарстан Республикасы Законы (2007 елның  2 маендагы, 2008 елның 13 октябрендәге,   
2009 елның 30 июлендәге, 2010 елның 21 декабрендәге, 2014 елның  30 декабрендәге  
үзгәрешләр һәм өстәмәләр белән)  нигезендә кабул ителде.  

Яңа Никольский авыл җирлеге составына Яңа Никольский (административ үзәк), 
Салкын Алан авылы, Иштирәк авылы,  Болтай  бистәсе, Завод бистәсе, Каменка  бистәсе, 
Кече Шуган бистәсе, Поташ Аланы   бистәсе, Сосновка бистәсе һәм Хазовка бистәсе  керә. 
Авыл җирлеге Татарстан Республикасының көньяк-көнчыгышында, Әлмәт муниципаль 
районының төньяк-көнчыгыш өлешендә урнашкан. Яңа Никольский авыл җирлеге Зәй 
муниципаль районының төньякта Бохарай авыл җирлеге, төньяк-көнчыгышта Сарман 
муниципаль районының Яңа Имән авыл җирлеге һәм Әлмәт муниципаль районының Иске 
Михайловка авыл җирлеге белән чиктәш, көнчыгышта Яңа Кәшер авыл җирлеге, көньяк-
көнчыгышта Яңа Нәдер авыл җирлеге, көньякта «Әлмәт шәһәре» шәһәр җирлеге, көньяк-
көнбатышта Кәләй авыл җирлеге, көнбатышта Ямаш авыл җирлеге, төньяк-көнбатышта Зәй 
муниципаль районы Урсай авыл җирлеге белән чиктәш.  Яңа Никольский авыл җирлегенең 
гомуми мәйданы 19247,98 га тәшкил итә, шул исәптән торак пунктларның мәйданы 509,9 га, 
шулардан:  Яңа Никольский – 103,22 га, Салкын Алан авылы-57,48 га, Иштирәк авылы-13,41 
га, Болтай авылы-13,0 га, Завод бистәсе-32,3 га, Каменка бистәсе-12,59 га, Кече Шуган 
бистәсе -71,84 га, Поташ Аланы поселогы-11,28 га һәм Сосновка-194,8 га чикләре 
билгеләнмәгән. Яңа Никольский авыл җирлегендә түбәндәге иҗтимагый объектлар бар: төп 
гомуми белем бирү мәктәбе, балалар бакчасы, авыл мәдәният йорты, 2 фельдшер-
акушерлык пункты, почта бүлеге, китапханә, «Дружба» балалар-ял  лагере, «ЯН» тау 
чаңгысы комплексы, «Сосновка» ҖЧҖ,  «Заикин С. Ю.»  крестьян –фермер хужалыгы  һәм 
башкалар.  Яңа Никольский авыл җирлегенең Татарстан Республикасының башка 
җирлекләре һәм районнары белән транспорт элемтәсе хәзерге вакытта төбәк һәм җирле 
әһәмияттәге юллар аша гамәлгә ашырыла. 

  
2. ӘЛМӘТ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЯҢА НИКОЛЬСКИЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ 

ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ, РЕГИОНАЛЬ ҺӘМ ҖИРЛЕ ӘҺӘМИЯТТӘГЕ 
ЧАРАЛАР ИСЕМЛЕГЕ 

 
Яңа Никольский авыл җирлегенең үсеш юнәлешләрен билгеләгәндә Татарстан 

Республикасының, Әлмәт муниципаль районының Яңа Никольский авыл җирлегенең 
социаль-икътисадый үсеш стратегиясе, төбәк һәм федераль тармак программалары исәпкә 
алынды. 

 2015 елның 17 июнендәге №40-ЗРТ  Татарстан Республикасы законы белән «2030 
елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясе" расланды.  

Әлмәт муниципаль районы һәм аерым алганда, Яңа Никольский авыл җирлеге 
түбәндәге проектларны гамәлгә ашыру территориясе булып тора:  

«Икътисадның югары технологияле секторлары предприятиеләре өчен дуаль укыту 
сиситемасын гамәлгә ашыру», «Әлмәт агломерациясенең күп функцияле интеграцияләнгән 
медицина-тернәкләндерү кластеры булдыру»,  

«Шәһәр һәм сәнәгать», «Татарстанның көнчыгыш капкалары» проекты, «Көнчыгыш 
меридиан» проекты, «Күчерүне реновацияләү»,«Әлмәт агломерациясенең иҗтимагый 
киңлекләре», «Автобус элемтәсе нигезендә Әлмәт агломерациясенең бердәм транспорт 
системасын булдыру», «Әлмәт икътисадый зонасында калдыклар белән идарә итү»проекты. 
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2.1. Халык саны фаразы 
Демографик сәясәт, шул исәптән республика муниципаль районнары һәм 

шәһәрләренә карата халык саны фаразын Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы 
билгели. 

Районда халык саны үзгәрү тенденциясе 2030 елга кадәр Татарстан 
Республикасының Социаль-икътисадый үсеше стратегиясендә һәм 2016-2021 елларга һәм 
2030 елга кадәрге план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының 
социаль-икътисадый үсеше стратегиясендә күрсәтелгән. 

Яңа Никольский авыл җирлеге халкының гомуми фаразлары 2017 ел башына халык 
саны, төп яшь төркемнәре, балалар һәм яшүсмерләр саны, шулай ук Яңа Никольский авыл 
җирлеге башкарма комитеты тарафыннан бирелгән, югарыда күрсәтелгән стратегияләрне 
исәпкә алып, бер ел эчендә өстәлгән һәм үлүчеләрнең саны турындагы мәгълүматлар 
нигезендә башкарылган. Моннан тыш, җирлек территориясендә икенче торакларын  төзелеп 
килә торган халык фаразланды. 

Демографик фаразлар буенча, Яңа Никольский авыл җирлегенең чиста халкы 
беренче чиратта генераль планны тормышка ашыру (2025 ел) 1175 кеше тәшкил итәчәк, шул 
исәптән даими  яшәүчеләр– 887 кеше һәм икенче торак төзүче  халык саны – 288 кеше. 

Яңа Никольский авыл җирлегенең генераль планын тормышка ашыруның исәп-хисап 
чорына (2040 ел) 1720 кеше тәшкил итәчәк, шул исәптән даими халык – 919 кеше һәм 
икенче торак төзи торган халык – 801 кеше. 

Халыкның гомуми саны, шулай ук балалар  саны фаразлары 2.1.1 таблицасында 
тәкъдим ителгән. 

Таблица 2.1.1 
Яңа Никольский авыл җирлегенең халык саны фаразлары, кеше 

 

Исеме 

2025 ел 2040 ел 

Даими 
халык 

Икенче торак 
төзүче халык 

Даими 
халык 

Икенче торак 
төзүче халык 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге, шул исәптән: 

887 288 919 801 

Яңа Никольский авылы 523 126 538 393 

Болтай бистǝсе 15 0 13 0 

Завод бистǝсе 42 45 47 45 

Иштирәк авылы 19 0 16 0 

Каменка бистǝсе 6 0 6 0 

Кече Шуган бистǝсе 18 0 17 0 

Поташ Аланы бистǝсе 31 0 38 0 

Сосновка бистǝсе 174 117 195 363 

Хазовка бистǝсе 0 0 0 0 

Салкын Алан авылы 59 0 49 0 

 
Таблица 2.1.2 

Балалар һәм яшүсмерләр саны, кеше 
 

Исеме 
2025 г. 2040 г. 

1-6 я. 7-15 я. 16-17 я. 1-6 я. 7-15 я. 16-17 я. 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге, шул исәптән: 

66 113 32 118 203 94 

Яңа Никольский авылы 39 75 19 67 130 52 

Болтай бистǝсе 0 2 0 2 1 1 

Завод бистǝсе 1 9 3 6 13 7 

Иштирәк авылы 0 0 0 0 0 0 

Каменка бистǝсе 0 0 0 0 0 0 
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Кече Шуган бистǝсе 0 1 0 1 0 0 

Поташ Аланы бистǝсе 6 1 2 0 1 1 

Сосновка бистǝсе 20 22 6 41 55 33 

Хазовка бистǝсе 0 0 0 0 0 0 

Салкын Алан авылы 0 2 1 1 3 0 

 
2.2. Сәнәгать җитештерүен үстерү чаралары 
Яңа Никольский авыл җирлеге генераль планы, Әлмәт муниципаль районының 

территориаль планлаштыру схемалары һәм башка программалар һәм документлар белән 
сәнәгать җитештерүен үстерү буенча чаралар хисап вакытына кадәр күздә тотылмый.  

 
2.3. Агросәнәгать комплексын үстерү чаралары 

«Заикин С.Ю.» крестьян-фермер хуҗалыгының инвестицион тәкъдиме нигезендә, 
генераль план нигезендә, 100 баш эре мөгезле терлеккә симертү мәйданчыгы һәм беренче 
чиратта печән саклау урыны төзү тәкъдим ителә. 

Яңа Никольский авыл җирлегенең агросәнәгать комплексын үстерү максатларында 
генераль план нигезендә түбәндәге чаралар каралган: 

- санитар-яклау зонасы күләмен торак төзелеше чикләренә кадәр киметү максаты 
белән Завод бистәсе янында «Кара Алтын» ЯАҖ теплицаларын оптимальләштерү; 

- санитар-яклау зонасы күләмен торак төзелеш чикләренә кадәр киметү максаты 
белән Салкын Алан авылы янындагы машина-трактор паркын оптимальләштерү; 

- санитар-яклау зонасы күләмен торак төзелеш чикләренә кадәр киметү максаты 
белән Яңа Никольский авылы янындагы «Сосновка» ҖЧҖ мөгезле эре терлек фермасын 
оптимальләштерү; 

- санитар-сак зонасы күләмен торак төзелеше чикләренә кадәр киметү максаты белән 
Григорьев В.А.  Яңа Никольский крестьян-фермер хуҗалыгының яшелчә саклагычын 
оптимальләштерү; 

- санитар-сак зонасы күләмен торак төзелеш чикләренә кадәр киметү максаты белән 
Яңа Никольский  авылы янында «Сосновка» ҖЧҖ ремонт остаханәсен оптимальләштерү; 

- Салкын Алан авылы янындагы авыл хуҗалыгы объекты территориясен үзгәртеп 
кору, 0,8 га да  өлешчә рекультивация ясап 0,4 га да куркынычлылык  5 класслы 
агросәнәгать комплексының перспектив мәйданчыгын булдыру;  

- Яңа Никольский авылы янындагы мөгезле эре терлек фермасы территориясен 
рекультивацияләү, алга таба махсус билгеләнештәге яшелләндерү эшләре оештыру; 

- Яңа Никольский авылы янындагы бәрәңге саклау урыннары территориясен 
рекультивацияләү, алга таба махсус билгеләнешле яшелләндерүне оештыру; 

- Болтай авылы янында эшләп килүче эре мөгезле терлек фермасы территориясен 
рекультивацияләү, алга таба махсус билгеләнештәге яшелләндерүне оештыру. 

Яңа Никольский авыл җирлегенең агросәнәгать комплексын үстерү чаралары 2.3.1 
таблицасында тәкъдим ителде. 

 
2.4. Урман комплексын үстерү чаралары 
 
«СМП-Нефтегаз» АҖ һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 

елның 26 апрелендәге №714-р күрсәтмәсе нигезендә Яңа Никольский авыл җирлегендә 
Поташ Аланы торак пункты территориясен киңәйтү күздә тотыла. Торак пункт территориясен 
урман фонды җирләре хисабына киңәйтү планлаштырыла: 

- кадастр номерылы 16:07:000000:4914 урман участогы – адресы (урнашу урыны)  
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Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Яңа Никольский авыл җирлеге, 
Әлмәт урманчылыгы, Поташ Аланы участок урманчылыгы, 134 квартал, 22, 16, 17, 23, 24, 
28, 29 бүлеп бирелгән өлеш; сакланучы  урманнар категориясе-кыйммәтле урманнар (буш, 
ярымбуш, урман - дала зоналарында, тауларда урнашкан урманнар); урман кишәрлегенең 
билгеләнүе (куллану төре) - рекреацион эшчәнлек башкару).  

– кадастр номерылы  16:07:000000:7937 урман участогы, адресы   (урнашу урыны) 
Татарстан Республикасы, Әлмәт муниципаль районы, Яңа Никольский авыл җирлеге, Әлмәт 
урманчылыгы, Поташ Аланы участок урманчылыгы, 134 квартал, 18, 27 бүлеп бирелгән  
өлеш; сакланучы  урманнар категориясе – (буш, ярымбуш, урман – даласы  зоналарында, 
далаларда, тауларда урнашкан урманнар, урман кишәрлегенең билгеләнүе (куллану төре) - 
рекреацион эшчәнлек башкару). 

 Шуның белән бәйле рәвештә 16:07:000000:4914 кадастр номерлы (13,77 га 
мәйдандагы ҖУ)  һәм 16:07:000000:7937 кадастр номерылы  (7,6 га мәйдандагы ҖУ) гомуми 
мәйданы 21,37 га булган урман фонды җирләреннән торак пунктлар җирләренә  күчерү 
ихтыяҗы бар. Гамәлдәге  «рекреацион эшчәнлекне гамәлгә ашыру» ны, планлаштырылган 
Ял итү (рекреация),  шул исәптән ял йортлары, шулай ук вакытлыча яшәү өчен 
файдаланыла торган башка биналар урнаштыру белән. 

Моннан тыш, Поташ Аланы торак пунктының архитектура-планлаштыру 
структурасының бөтенлеген тәэмин итү максатларында Әлмәт муниципаль районы Яңа 
Никольский авыл җирлеге генераль планы проекты белән өстәмә рәвештә урман фонды 
җирләрен (ГКУ «Әлмәт урманчылыгы» Поташ Аланы участок урманчылыгындагы 134 
квартал) гомуми мәйданы 0,03 гектар булган торак пунктлар җирләренә күчерү каралган. 

Шулай итеп, Поташ Аланы торак пункты территориясен киңәйтү максатларында 21,4 
га урман фонды җирләрен торак пунктлар җирләренә күчерү кирәк булачак. 

Әлеге урман кишәрлеге урынына Әлмәт муниципаль районының территориаль 
планлаштыру схемасы проекты нигезендә Яңа Кәшер авыл җирлеге территориясендә 22,52 
га мәйданда авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән (муниципаль милектә булган 
16:07:050003:2831 кадастр номеры белән) компенсация ясау күздә тотыла. 

Бүгенге көндә урман фонды җирләрендә урнашкан территорияләрнең бер өлеше 
Иштирәк авылы чикләренә керә. Яңа Никольский авыл җирлегенең генераль планы белән 
әлеге территориядә махсус сакланыла торган «Яңа Никольский участогы» резервлана 
торган җир кишәрлеген Иштирәк авылы чикләреннән 16:07:230301:34 кадастр номеры белән 
төшереп калдыру тәкъдим ителә. 

Яңа Никольский авыл җирлегенең генераль планы нигезендә, «Татнефть» ГАҖнең  
2018 елның 12 апрелендәге  2375/45-11-ПрПред (002) хаты белән туры китереп, урман 
фонды җирләре буенча 0,9 км озынлыктагы «ЯН» тау чаңгысы комплексына керү юлы, шул 
исәптән гамәлдәге сукмак буенча 0,5 км озынлыктагы автомобиль юлы төзү тәкъдим ителә. 
Шулай итеп, әлеге автомобиль юлын урнаштыру (төзү) максатларында якынча мәйданы 2,97 
га булган урман фонды җирләреннән файдалану тәкъдим ителә. 
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Таблица 2.3.1 
Яңа Никольский авыл җирлегендә агросәнәгать комплексын үстерү чаралары исемлеге  

 

№ 
п/п 

Торак пункт Объектның исеме Чаралар төре 
Санау 

берǝмлеге 

Егǝрлек 
Гамǝлгǝ ашыру 

сроклары 

Чаралар 
чыганагы Гамǝлд

ǝге 
Яңа 

(өстǝмǝ) 

Берен-
че 

чиратта 
(2025 е

лга 
кадǝр) 

Исǝп-
хисап 

вакыты 
(2026-
2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН КҮЛӘМЕНДӘГЕ ) ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР 

1 

Болтай 
авылыннан 
төньяк-
көнбатышта 

 «Заикин С.Ю.» КФХ  

симертү 
мәйданчыгы 

төзелеше 
баш - 100 + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

печән саклау 
урыннарын яңа 

төзү 
объект - 1 + - 

2 
Завод 
бистǝсе 
янында 

”Кара Алтын" ЯАҖ 
теплицасы 

җитештерүне 
оптимальләштерү 

объект 1 - + - 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

3 

Яңа 
Никольский 
авылы 
янында 

Мөгезле эре терлек 
фермасы 

җитештерүне 
оптимальләштерү 

объект 1 - + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

4 

Яңа 
Никольский 
авылы 
янында 

Ремонт  мастерское 

җитештерүне 
оптимальләштерү 

объект 1 - + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

5 
Салкын Алан 

авылы 
янында 

Машина-трактор 
паркы 

җитештерүне 
оптимальләштерү объект 1 - + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

6 
Сакын Алан 

авылы 
янында 

Гамәлдә булмаган 
объект (хуҗалык 

мәйданы) 

0,8 га мәйданлы 
территорияне 

үзгǝртү һǝм өлешчǝ 
рекультивацияләү 

га 1,2 - + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 
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№ 
п/п 

Торак пункт Объектның исеме Чаралар төре 
Санау 

берǝмлеге 

Егǝрлек 
Гамǝлгǝ ашыру 

сроклары 

Чаралар 
чыганагы Гамǝлд

ǝге 
Яңа 

(өстǝмǝ) 

Берен-
че 

чиратта 
(2025 е

лга 
кадǝр) 

Исǝп-
хисап 

вакыты 
(2026-
2040 

еллар) 

гамәлдә йөрмǝгǝн 
объект базасында 

куркынычлык 
дәрәҗәсе 5  
класстан да 

артмаган авыл 
хуҗалыгы 

җитештерүе 
мәйданы төзергǝ  

га - 0,4 

7 

Яңа 
Никольский 

авылы 
янында 

Бәрәңге саклау 
урыны (гамǝлдǝ 

түгел) 

Территорияне 
рекультивациялǝү  

га 0,47 - + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

8 

Яңа 
Никольский 

авылы 
янында 

Мөгезле эре терлек 
фермасы (гамәлдә 

түгел) 

Территорияне 
рекультивациялǝү 

га 1,9 - + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

9 
Болтай 
бистǝсе 
янында 

Мөгезле эре терлек 
фермасы (гамәлдә 

түгел) 

Территорияне 
рекультивациялǝү 

га 4,44 - + - 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 
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Таблица 3.4.1 
Яңа Никольский авыл җирлегендә Урман комплексын үстерү чаралары исемлеге 

 

№ 
п/п 

Торак пункт 
Объектның 

исеме 
Чаралар төре 

Санау 
берǝмлеге 

Егǝрлек 
Гамǝлгǝ ашыру 

сроклары 

Чаралар чыганагы 
Гамǝлдǝге Өстǝмǝ 

Беренч
е 

чиратт
а 

(2025 е
лга 

кадǝр) 

Исǝп-
хисап 

вакыты 
(2026-
2040 

еллар) 

ФЕДЕРАЛЬ  ДӘРӘҖӘДӘГЕ  ЧАРАЛАР 

1 
Поташ Аланы 

бистǝсе 

Поташ Аланы 
урманчылыгы, 134 

нче квартал, 
бүленгән җирләр 
16, 17, 23, 24, 28, 
29, 18, 27, бүлеп 

бирелгән 22,  
категория 
сакланучы  
урманнар -
кыйммәтле 
урманнар 

(урманнар чүл, 
ярымчүл, урман-

дала , 
урмантундра 
зоналарында, 

тауларда 
урнашкан) 

Урман фонды 
җирләрен торак 

пунктлар 
җирләренә күчерү 

га 21,4 - +  

Әлмәт муниципаль 
районы ТПС, Яңа 
Никольский авыл 

җирлеге генераль планы 
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2.5. Торак инфраструктурасын үстерү буенча чаралар 
 

Торак зоналар оештыру, гамәлдәге торак фондын реконструкцияләү һәм яңа торак 
төзелеше мәйданчыкларын урнаштыру буенча тәкъдимнәр эшләү-генераль планның 
өстенлекле бурычларыннан берсе. Проект тәкъдимнәре шәһәр төзелеше анализы 
нәтиҗәләренә таяна: торак фондның техник торышы һәм төзелеш характеристикалары, 
торак төзелеше динамикасы һәм структурасы, территориянең экологик торышы. 

Татарстан Республикасы территориаль планлаштыруның расланган схемасы 
нигезендә, Әлмәт муниципаль районы халкының 2025 елга торак белән прогнозланган 
тәэмин ителеше 1 кешегә 31,2 кв. м тәшкил итәчәк, 2040 елга – 1 кешегә 40,4 кв.м. 

Фараз буенча, Яңа Никольский авыл җирлегенең  даими халкының 2025 елга 
исәпләнгән саны 887 кеше тәшкил итәчәк, 2040 елга – 919 кеше. 

Моннан чыгып, 2025 елга даими халык өчен торак төзелеше күләме 4,69 мең кв. м 
тәшкил итәчәк, 2026 елдан 2040 елга кадәр – 6,66 мең кв. м. 

Сосновка, Салкын Алан, Иштирәк, Болтай, Каменка, Кече Шуган авылларында даими 
халык өчен торак төзелеше үсеше торак пунктлар эчендә барлыкка килгән төзелешләрдә, 
шулай ук ташландык торакны сүтү хисабына башкарылачак. 

Поташ Аланы  авылында яңа торак төзелеше күздә тотылмый. 
Әлмәт муниципаль районы Яңа Никольский авыл җирлеге башкарма комитеты 

тәкъдиме нигезендә (2018 елның 16январендәге №2-ИД хат) өч торак мәйданчыгы 11,8 га 
территория (участокларның кадастр номерлары 16: 07: 230001: 1926 һәм 
16:07:230001:1975), 10,6 (участокларның кадастр номерлары 16: 07: 010007: 224 һәм 
16:07:010007:223) һәм 5,3 га (кадстр номеры 16:07:010007: 230) Яңа Никольский авылында 
икенче торак төзүчеләр һәм халык өчен. 

Моннан тыш,  Завод бистәсендә  халык өчен гомуми мәйданы 2,58 га булган торак 
төзелеше өчен мәйданчыклар кертү тәкъдим ителә (Яңа Никольский авыл җирлеге 
башкарма комитетының 2015 елның 25 мартындагы №24 хаты). 

Шулай ук Наратлык бистәсе территориясендә торак төзелеше өчен җир 
кишәрлекләре дә бар, ул өлешчә халык өчен торак төзелеше мәйданчыкларын урнаштыру 
өчен билгеләнгән («Якташ»микрорайоны). Әлеге территорияләр өлешчә торбаүткәргеч 
транспорт объектларына һәм нефть чыгару объектларының  санитар-сак зоналарына кадәр 
минималь-рөхсәт ителгән ара зонасында урнашкан.  Ирекле чикләүләрдән азат ителгән 
территорияләр файдаланырга тәкъдим ителә. Наратлык бистәсе чикләрендә торак 
төзелеше өчен билгеләнгән   җир кишәрлекләре 15,51 га тәшкил итә. 

Әлеге территорияләр «Әлмәт шәһәре»муниципаль берәмлеге халкы тарафыннан 
төзеләчәк дип көтелә. 

Яңа Никольский авылында яңа торак мәйданнары территориясендә шәхси торак 
төзелеше өчен яраксыз участоклар булу сәбәпле, биредә социаль инфраструктура 
объектларын, урамнарны һәм юл йөрү юлларын урнаштыру, гомуми файдаланудагы 
яшелләндерүне күздә тотарга кирәк, торак төзелеше өчен территория югарыда аталган 
объектларны төшереп калдыру өчен исәпләнә. Шулай итеп, торак төзелеше өчен 
территория якынча 19,16 га тәшкил итәчәк. 

2025 елга - 15,36 мең кв. м, 2026-2040 елларда 27,36 мең кв. м. торак төзелә. 
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Таблица 2.5.2 
Яңа Никольский авыл җирлегендә торак инфраструктурасын үстерү буенча чаралар  

№ 
п/п 

Торак пункт Объектның исеме Чаралар төре 
Санау 

берǝмлеге 

Егǝрлек 
Гамǝлгǝ ашыру 

сроклары 

Чаралар чыганагы 
Гамǝлдǝ

ге 
Яңа 

(өстǝмǝ) 

Беренче 
чиратта 
(2025 ел

га 
кадǝр) 

Исǝп-
хисап 

вакыты 
(2026-
2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР (ҖИРЛЕК) 

1 
Яңа Никольский 

авылы 

яңа 
территорияләрдә 

торак фонды 
Яңа төзелеш 

га - 6,7 
+ - Яңа Никольский авыл 

җирлеге башлыгының 
2018 ел 16 январь 

№2-ИД хаты 

мең кв.м - 10,3 

га - 12,6 
- + 

мең кв.м - 19,66 

2 Завод бистǝсе 
яңа 

территорияләрдә 
торак фонды 

Яңа төзелеш 

га - 1,72 

+ - 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге башлыгының 
2015 ел 25 март №24  

хаты 
мең кв.м - 2,4 
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2.6. Халыкка хезмәт күрсәтү системасын үстерү буенча чаралары 
 

2.6.1.  Социаль һәм мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәтү объектлары системасын 
үстерү 

Яңа Никольский авыл җирлегендә хезмәт күрсәтү объектларын урнаштыру чаралары 
Әлмәт муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы, 2030 елга кадәр 
Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Яңа Никольский авыл җирлегенең 
социаль-икътисадый үсеш стратегиясе чараларын исәпкә алып билгеләнгән. 

 

Яңа Никольский авыл җирлеге территориясендә түбәндәге чаралар каралган: 

- Яңа Никольский  авылында урнашкан «Кояшкай» балалар бакчасында капиталь 
ремонт беренче чиратта; 

- Сосновка  бистәсендә  беренче чиратта 35 урынлы   мәктәпкәчә яшьтәгеләр өчен  
һәм 80 укучыга  (яңа торак мәйданы территориясендә) “Башлангыч мәктәп-балалар 
бакчасы” комплексын төзү; 

- Яңа Никольский  авылында  40 урынга исәпләнгән балалар бакчасы (яңа торак 
мәйданы территориясендә) төзү; 

- проектлана торган «Башлангыч мәктәп – балалар бакчасы» комплексында балалар 
иҗат түгәрәкләрен оештыру, беренче чиратта, мәктәп каршындагы балалар иҗаты 
түгәрәкләренең, Яңа Никольский авылында гомуми егәрлеге 70 урынга исәпләнгән 
Мәдәният йорты куәтенең егәрлеген арттыру; 

- беренче чиратта Яңа Никольский фельдшер-акушерлык пунктын, исәп-хисап чорына 
Салкын Алан фельдшер-акушерлык пунктын капиталь ремонтлау; 

- беренче чиратта  Салкын Алан авыл клубын куллану вакыты  гамәл чыгу  буенча 
сүтү; 

- беренче чиратта Яңа Никольский авыл мәдәният йорты һәм китапханәне капиталь 
ремонтлау; 

- Сосновка  бистәсендә  проектлана торган иҗтимагый үзәк составында 100 урынга 
исәпләнгән тамаша залы һәм 5040 нөсхәгә исәпләнгән китапханә төзү; 

– беренче чиратта «Башлангыч мәктәп-балалар бакчасы» комплексы составында, 
гомуми  мәйданы 144 кв. метр булган спорт залын төзү; 

- беренче чиратта  Сосновка бистәсендәге иҗтимагый үзәк составында 300 кв. м 
мәйданлы тренажер залын төзү; 

- беренче чиратта Яңа Никольский авылында төп гомуми белем бирү мәктәбе 
каршындагы 162 кв. м мәйданлы баскетбол мәйданчыгын капиталь ремонтлау; 

- беренче чиратта "Башлангыч мәктәп – балалар бакчасы» комплексы каршындагы 
универсаль спорт мәйданчыгы төзү (типтагы проект); 

- Сосновка бистәсендә проектлана торган иҗтимагый үзәк каршында 989 кв. м 
мәйданлы универсаль спорт мәйданчыгы (типтагы  проект) төзү; 

– Яңа Никольский авылында сәүдә предприятиеләре төзелеше – 170 кв. м сәүдә 
мәйданы (яңа торак мәйданы территориясендә); Салкын Алан авылында – 18 кв. м сәүдә 
мәйданы; Сосновка бистәсендә -87 кв. м сәүдә мәйданы; Поташ Аланы   бистәсендә -11 кв. 
м сәүдә мәйданы; 

– Яңа Никольский авылында  исәпләнгән вакытка сәүдә предприятиеләре төзелеше – 
60 кв.м сәүдә мәйданы (яңа торак мәйданы территориясендә); Сосновка бистәсендә -80 кв. 
м сәүдә мәйданы. 

- Яңа Никольский авылында иҗтимагый үзәк төзү, беренче чиратта, бинада авыл 
җирлеге администрациясе, көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятиеләре, җәмәгать туклануы 
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предприятиеләре, элемтә бүлеге, полициянең участок пункты һәм иҗтимагый таулет 
урнаштыру планлаштырыла. 

Яңа Никольский авыл җирлегендә социаль һәм мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәтү 
объектлары системасын үстерү чаралары 2.6.1 таблицасында тәкъдим ителде. 
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Таблица 2.6.1 
Яңа Никольский авыл җирлегендә социаль һәм мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәтү объектлары системасын үстерү чаралары исемлеге  

№ 
п/п 

Торак пункт 
Объектның 

исеме 
Чаралар төре 

Санау 
берǝмлеге 

Егǝрлек 
Гамǝлгǝ ашыру 

сроклары 

Чаралар чыганагы 
Гамǝлд

ǝге 
Яңа 

(өстǝмǝ) 

Беренч
е 

чиратта 
(2025 ел

га 
кадǝр) 

Исǝп-
хисап 

вакыты 
(2026-
2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (РАЙОН КҮЛӘМЕНДӘГЕ) ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР 

Мәгариф оешмалары 

Балалар бакчалары 

1 
Яңа Никольский 

авылы 
“Кояшкай" 

балалар бакчасы 
капиталь ремонт 

урын 
25 - + - 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы 

2 
Яңа Никольский 

авылы (яңа торак 
мәйданы) 

Балалар бакчасы яңа төзелеш 
урын 

- 40 - + 
Яңа Никольский авыл 

җирлеге генераль планы 

3 
Сосновка бистǝсе 

(яңа торак 
мәйданы) 

“Башлангыч 
мәктәп - балалар 

бакчасы " 
комплексы 
составында 

балалар бакчасы 

яңа төзелеш 

урын 

- 35 + - 
Яңа Никольский авыл 

җирлеге генераль планы 

Гомуми белем бирү мәктәпләре 

1 
Яңа Ниикольский 

авылы 

 “Яңа Никольский 
төп гомуми белем 

бирү мәктәбе” 
капиталь ремонт урын 220 - - + 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы 

2 
Сосновка бистǝсе 

(яңа торак 
мәйданы) 

“Башлангыч 
мәктәп - балалар 

бакчасы " 
комплексы 
составында 

балалар бакчасы 

яңа төзелеш урын - 80 + - 
Яңа Никольский авыл 

җирлеге генераль планы 

Өстәмә белем бирү 
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№ 
п/п 

Торак пункт 
Объектның 

исеме 
Чаралар төре 

Санау 
берǝмлеге 

Егǝрлек 
Гамǝлгǝ ашыру 

сроклары 

Чаралар чыганагы 
Гамǝлд

ǝге 
Яңа 

(өстǝмǝ) 

Беренч
е 

чиратта 
(2025 ел

га 
кадǝр) 

Исǝп-
хисап 

вакыты 
(2026-
2040 

еллар) 

3 
Яңа Ниикольский 

авылы 

Мәктәп, мәдәният 
йорты 

каршындагы 
балалар иҗаты 

түгәрәкләре 

Оештырулы урын - 70 - + 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы 

4 
Сосновка бистǝсе 

(яңа торак 
мәйданы) 

“Башлангыч 
мәктәп - балалар 

бакчасы" 
комплексы 

каршындагы 
балалар иҗаты 

түгәрәкләре 

Оештыру урын - 80 + - 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы 

Медицина оешмалары 

1 
Яңа Никольский 

авылы 
Яңа Никольский 

ФАП 
капиталь ремонт 

сменага 
йөрү 

25 - - + 
Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы 

2 
Салкын Алан 

авылы 
Салкын Алан 

ФАП 
капиталь ремонт 

сменага 
йөрү 

20 - + - 
Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы 

3 
Сосновка бистǝсе 

(яңа торак 
мәйданы) 

Иҗтимагый үзәк 
составындагы 

даруханә 
яңа төзелеш объект - 1 - + 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы 

ҖИРЛЕ ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР (ҖИРЛЕКТӘГЕ) 

Мәдәни-ял учреждениеләре 

1 
Яңа Никольский 

авылы 
Яңа Никольский 
мәдәният йорты 

Капиталь ремонт урын 150 - + - 
Яңа Никольский авыл 

җирлеге генераль планы 
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№ 
п/п 

Торак пункт 
Объектның 

исеме 
Чаралар төре 

Санау 
берǝмлеге 

Егǝрлек 
Гамǝлгǝ ашыру 

сроклары 

Чаралар чыганагы 
Гамǝлд

ǝге 
Яңа 

(өстǝмǝ) 

Беренч
е 

чиратта 
(2025 ел

га 
кадǝр) 

Исǝп-
хисап 

вакыты 
(2026-
2040 

еллар) 

2 
Яңа Никольский 

авылы 

Мәдәният йорты 
бинасында Яңа 

Никольский 
китапханәсе  

Капиталь  ремонт нөсхǝ 7000 - + - 
Яңа Никольский авыл 

җирлеге генераль планы 

3 
Салкын Алан 

авылы 
Салкын Алан 
авыл клубы 

Тузганга сүтү 
    урын 

50 - + - 
Әлмәт МР ТПС, Яңа 
Никольский авыл 
җирлеге генераль планы 

4 
Сосновка бистǝсе 

(яңа торак 
мәйданы) 

Иҗтимагый үзәк 
составында 

тамаша залы 
яңа төзелеш 

    урын 
- 100 - + 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы 

5 
Сосновка бистǝсе 

(яңа торак 
мәйданы) 

Иҗтимагый үзәк 
составында 
китапханә 

яңа төзелеш Нөсхǝ - 5040 - + 
Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы 

Административ-эшлекле объектлар 

1 
Яңа Никольский 

авылы 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

администрациясе 
иҗтимагый үзәк 

составында 

яңа төзелеш объект - 1 + - 
Яңа Никольский авыл 

җирлеге генераль планы 

Спорт заллары 

1 
Сосновка бистǝсе 

(яңа торак 
мәйданы) 

“Башлангыч 
мәктәп - балалар 

бакчасы” 
комплексының 

спорт залы 

яңа төзелеш 
кв. м 

мәйданда 
идән 

- 144 + - 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы 
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№ 
п/п 

Торак пункт 
Объектның 

исеме 
Чаралар төре 

Санау 
берǝмлеге 

Егǝрлек 
Гамǝлгǝ ашыру 

сроклары 

Чаралар чыганагы 
Гамǝлд

ǝге 
Яңа 

(өстǝмǝ) 

Беренч
е 

чиратта 
(2025 ел

га 
кадǝр) 

Исǝп-
хисап 

вакыты 
(2026-
2040 

еллар) 

2 
Сосновка бистǝсе 

(яңа торак 
мәйданы) 

Җǝмǝгать үзәге 
составында 

тренажерлар 
залы 

яңа төзелеш 
кв. м 

мәйданда 
идән 

- 300 - + 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы 

Яссылык корылмалары 

1 
Яңа Никольский 

авылы 

Яңа Никольский 
мәктәбе 

каршындагы 
баскетбол 

мәйданчыгы 

капиталь ремонт кв.м 162 - + - 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы 

2 
Сосновка бистǝсе 

(яңа торак 
мәйданы) 

Җәмәгать үзәге 
каршындагы 2-
нче номерлы 

универсаль спорт 
мәйданчыгы 

(типтагы  проект) 

яңа төзелеш кв.м. - 989 - + 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы 

3 
Сосновка бистǝсе 

(яңа торак 
мәйданы) 

“Башлангыч 
мәктәп – балалар 

бакчасы" 
комплексы 

каршындагы 3-
нче номерлы 

универсаль спорт 
мәйданчыгы 

(типик проект) 

яңа төзелеш кв.м. - 540 + - 
Яңа Никольский авыл 

җирлеге генераль планы  
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№ 
п/п 

Торак пункт 
Объектның 

исеме 
Чаралар төре 

Санау 
берǝмлеге 

Егǝрлек 
Гамǝлгǝ ашыру 

сроклары 

Чаралар чыганагы 
Гамǝлд

ǝге 
Яңа 

(өстǝмǝ) 

Беренч
е 

чиратта 
(2025 ел

га 
кадǝр) 

Исǝп-
хисап 

вакыты 
(2026-
2040 

еллар) 

 
 

Сәүдә предприятиеләре 

1 
Яңа Никольский 

авылы (яңа торак 
мәйданы) 

Сәүдә 
предприятиеләре 

       яңа төзелеш Сǝүдǝ 
мǝйданы.к

в.м. 
- 

170 +  Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы  

60  + 

2 
Салкын Алан 

авылы 

Сәүдә 
предприятиеләре 

     яңа төзелеш Сǝүдǝ 
мǝйданы.к
в.м. 

- 18 +  
Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы  

3 
Поташ Аланы 

бистǝсе 

Сәүдә 
предприятиеләре 

     яңа төзелеш Сǝүдǝ 
мǝйданы.к
в.м. 

- 11 +  
Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы  

4 Сосновка бистǝсе 
Сәүдә 

предприятиеләре 
     яңа төзелеш Сǝүдǝ 

мǝйданы.к
в.м. 

- 87 +  Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы  

 80  + 

5 Болтай  бистǝсе 

Беренче чиратта 
кирәк булган 
товарларкы 

китерү  

беренче чиратта 
кирәк булган 

товарлар ташуны 
оештыру 

- - - + + 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы  

6 Завод бистǝсе 

Беренче чиратта 
кирәк булган 
товарларкы 
китерү  

беренче чиратта 
кирәк булган 
товарлар ташуны 
оештыру 

- - - + + 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы  

7 Каменка бистǝсе 

Беренче чиратта 
кирәк булган 
товарларкы 
китерү  

беренче чиратта 
кирәк булган 
товарлар ташуны 
оештыру 

- - - + + 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы  
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№ 
п/п 

Торак пункт 
Объектның 

исеме 
Чаралар төре 

Санау 
берǝмлеге 

Егǝрлек 
Гамǝлгǝ ашыру 

сроклары 

Чаралар чыганагы 
Гамǝлд

ǝге 
Яңа 

(өстǝмǝ) 

Беренч
е 

чиратта 
(2025 ел

га 
кадǝр) 

Исǝп-
хисап 

вакыты 
(2026-
2040 

еллар) 

8 
Кече Шуган 

бистǝсе 

Беренче чиратта 
кирәк булган 
товарларкы 
китерү  

беренче чиратта 
кирәк булган 
товарлар ташуны 
оештыру 

- - - + + 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы  

9 Иштирәк авылы 

Беренче чиратта 
кирәк булган 
товарларкы 
китерү  

беренче чиратта 
кирәк булган 
товарлар ташуны 
оештыру 

- - - + + 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы  

Көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятиеләре 

1 
Яңа Никольский 

авылы 

Иҗтимагый үзәк 
составында 

көнкүреш хезмәте 
күрсәтү 

оешмалары 

яңа төзелеш эш урыны - 8 + - 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы  

2 
Сосновка бистǝсе 

(яңа торак 
мәйданы) 

Иҗтимагый үзәк 
составында 

көнкүреш хезмәте 
күрсәтү 

оешмалары 

яңа төзелеш эш урыны - 4 - + 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы  

Җәмәгать тәртибен саклау 

1 
Яңа Никольский 

авылы 

Полиция участок 
пункты 

составында 
көнкүреш хезмәте 

күрсәтү 
оешмалары 

яңа төзелеш объект - 1 + - 
Яңа Никольский авыл 

җирлеге генераль планы 
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№ 
п/п 

Торак пункт 
Объектның 

исеме 
Чаралар төре 

Санау 
берǝмлеге 

Егǝрлек 
Гамǝлгǝ ашыру 

сроклары 

Чаралар чыганагы 
Гамǝлд

ǝге 
Яңа 

(өстǝмǝ) 

Беренч
е 

чиратта 
(2025 ел

га 
кадǝр) 

Исǝп-
хисап 

вакыты 
(2026-
2040 

еллар) 

  
Иҗтимагый туалетлар  

1 
Яңа Никольский 

авылы 

Җǝмǝгатьчелек 
җыештыручы-

лары 

   яңа төзелеш 
прибор - 1 + - 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы  

2 Сосновка авылы 
Җǝмǝгатьчелек 
җыештыручы-

лары 

   яңа төзелеш 
прибор - 1 - + 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль планы  
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2.6.2. Коммуналь хезмәт күрсәтү объектларын (зиратларны) үстерү 
 
Яңа Никольский авыл җирлегенең генераль планы белән түбәндәге чаралар тәкъдим 

ителә: 
- Урман Зәе су саклау зонасында урнашуга бәйле Яңа Никольский авылы зиратын 

ябу; 
- Урман Зәе елгасының су саклау зонасында урнашуы белән бәйле  рәвештә Салкын 

Алан авылындагы зиратның бер өлешен ябу,; 
- су саклау зонасында исемсез инеш урнашуга бәйле Болтай авылы янындагы 

зиратның бер өлешен ябу. 
Гамәлдәге зиратларның ирекле территорияләре халыкның традицион күмү 

зиратларына фаразланган ихтыяҗын тулысынча тәэмин итәчәк.  
Чөнки бүгенге көндә зиратлар кадастр исәбенә куелмаган җир кишәрлекләрендә 

урнашкан, генераль план белән билгеләнмәгән җир кишәрлекләрен сәнәгать җирләре һәм 
башка махсус кулланылыштагы җирләр категориясенә күчерү тәкъдим ителә – 12.1. 
«Ритуаль эшчәнлек»  (к. табл. 2.6.3). 
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Таблица 2.6.2 
Яңа Никольский авыл җирлегендә зиратлар буенча чаралар исемлеге 

№ 
п/п 

Торак пункт 
Объектның 

исеме 
Чаралар төре 

Санау 
берǝмл

еге 

Егǝрлек 
Гамǝлгǝ ашыру 

сроклары 

Чаралар чыганагы 
Гамǝл
дǝге 

Яңа 
(өстǝмǝ) 

Беренче 
чиратта 
(2025 ел

га 
кадǝр) 

Исǝп-
хисап 

вакыты 
(2026-
2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР (ҖИРЛЕКТӘГЕ ) 

Зират 

1 
Яңа 

Никольский 
авылы янында 

Зират 
Урман Зәе су саклау 
зонасында урнашуга 
бәйле зиратны ябу 

га 2,02 - + - 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль 
планы  

2 
Салкын Алан 

авылы янында 

Зират Урман Зәе сулык саклау 
зонасында урнашуга 
бәйле зиратның бер 

өлешен ябу 

га 0,0102 - + - 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль 
планы  

3 
Болтай 
бистәсе 
янында 

Зират Су саклау зонасында 
исемсез инеш урнашуга 

бәйле зиратның бер 
өлешен ябу 

га 0,4352 - + - 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге генераль 
планы  
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Таблица 2.6.3 
Зиратлар булган һәм зират ясарга тәкъдим ителә торган җир кишәрлекләре исемлеге  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Җирләрнең 
категориясе 

Рөхсәт ителгән куллану Кадастр 
буенча 

җир 
кишәр-

леге 
мәйданы, 

га 

Җир 
кишәрле-

ген күчерү 
мәйданы, 

га 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштыр-
ылган рөхсәт 

ителгән 
куллану 

классифи-
катор буенча 

документ 
буенча 

Яңа Никольский авылыннан төньяктарак  

Юк 
Категориясе 

билгеләнмәгән 
- - - 2,0235 

Сәнәгать җирләре 
һәм башка махсус 
билгеләнештәге 

җирләр 

12.1. Йола 
эшчәнлеге 

Салкын Алан авылыннан төньяк-көнчыгыштарак 

Юк 
Категориясе 

билгеләнмәгән 
- - - 0,8331 

Сәнәгать җирләре 
һәм башка махсус 
билгеләнештәге 

җирләр 

12.1. Йола 
эшчәнлеге 

Салкын Алан авылыннан көнчыгыштарак 

Юк 
Категориясе 

билгеләнмәгән 
- - - 0,0536 

Сәнәгать җирләре 
һәм башка махсус 
билгеләнештәге 

җирләр 

12.1. Йола 
эшчәнлеге 

Иштирәк авылыннан төньяктарак 

Юк 
Категориясе 

билгеләнмәгән 
- - - 0,1106 

Сәнәгать җирләре 
һәм башка махсус 
билгеләнештәге 

җирләр 

12.1. Йола 
эшчәнлеге 

Иштирәк авылыннан көньяк-көнчыгыштарак 

юк 
Категориясе 

билгеләнмәгән 
- - - 0,2796 

Сәнәгать җирләре 
һәм башка махсус 
билгеләнештәге 

җирләр 

12.1. Йола 
эшчәнлеге 
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Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Җирләрнең 
категориясе 

Рөхсәт ителгән куллану Кадастр 
буенча 

җир 
кишәр-

леге 
мәйданы, 

га 

Җир 
кишәрле-

ген күчерү 
мәйданы, 

га 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштыр-
ылган рөхсәт 

ителгән 
куллану 

классифи-
катор буенча 

документ 
буенча 

Болтай  һǝм Каменка бистǝлǝре арасында 

Юк 
Категориясе 

билгеләнмәгән 
- - - 0,5670 

Сәнәгать җирләре 
һәм башка махсус 
билгеләнештәге 

җирләр 

12.1. Йола 
эшчәнлеге 

Кече Шуганнан көнчыгыштарак 

юк 
Категориясе 

билгеләнмәгән 
- - - 1,5737 

Сәнәгать җирләре 
һәм башка махсус 
билгеләнештәге 

җирләр 

12.1. Йола 
эшчәнлеге 

Кече Шуган бистǝсеннǝн төньяк-көнбатыштарак 

16:07:010009:144 
Категориясе 

билгеләнмәгән 
- - 0,4586 0,7351 

Сәнәгать җирләре 
һәм башка махсус 
билгеләнештәге 

җирләр 

12.1. Йола 
эшчәнлеге 

“Әлмәт шәһәре" муниципаль берәмлеге чикләре янында 

юк 
Категориясе 

билгеләнмәгән 
- - - 5,1818 

Сәнәгать җирләре 
һәм башка махсус 
билгеләнештәге 

җирләр 

12.1. Йола 
эшчәнлеге 

Күчерү өчен 
барлыгы 

    11,358   



29 

 

 

2.7. Рекреация территорияләрен үстерү. Җирле халыкның ял итү урыннарын оештыру 
 

Яңа Никольский авыл җирлеге территориясе буенча районда туристик эшчәнлекне 
активлаштыру һәм үстерү максатларында Татарстан Республикасы һәм Әлмәт муниципаль 
районы территориаль планлаштыру схемалары белән оештыру өчен тәкъдим ителгән төбәк 
һәм җирле маршрутлар узачак. 

Әлмәт муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасын Әлмәт 
тирәсендәге тарихи һәм табигый урыннар буенча җирле әһәмияттәге «Әлмәт боҗрасы» 
мәдәни-ландшафт маршрутын, «Снежинка» чаңгы базасы, «ЯН» тау чаңгысы комплексы, 
шулай ук урман-парк зонасы рекреация объектлары оештыру тәкъдим ителә. 

Җирле әһәмияттәге «Элеккеге Әлмәт заказнигы буенча» экологик маршрутын Поташ 
Аланы туристлык-рекреацион зонысы астында  элеккеге Әлмәт аучылык тыюлыгының урман 
массивларында спорт, спорт-күңел ачу һәм рекреация объектлары катнашында аеруча 
саклаулы табигый территорияләр базасында гамәлгә ашыру тәкъдим ителә. 

Яңа Никольский авыл җирлегенең генераль планы «СМП-Нефтегаз» АҖ инвестиция 
тәкъдимнәре нигезендә, Әлмәт муниципаль районының территориаль планлаштыру 
схемасында тәкъдим ителә торган инвестиция тәкъдимнәре нигезендә, Поташ Аланы  
бистәсендә  беренче чиратта ял итү базасын урнаштыру күздә тотыла. Поташ Аланы  
бистәсе  чикләренә кертелә торган территориядә (21,4 га мәйданда урман фонды 
җирләреннән) мәдәни-сәламәтләндерү билгеләнешендәге объектлар төзү планлаштырыла, 
шул исәптән: 

- 56 урынга исәпләнгән мини-кунакханәләр; 
- кунак йортлары комплексы; 
- ачык бассейн; 
- иҗтимагый үзәк; 
- теннис корты; 
- ачык спорт мәйданчыгы; 
- ресторан-кафе; 
- ябык бассейнлы спорт комплексы; 
- мәдәни-күңел ачу комплексы; 
- мунча-сәламәтләндерү комплексы; 
- балалар үзәге;  
- балалар өчен уен мәйданчыклары. 
Рекреацион функцияне үстерү үз эченә транспорт һәм инженерлык 

инфраструктурасын булдыру, район халкы өчен мәдәни һәм сәламәтләндерү объектларын 
куллану өчен шартлар тудыру керә. 

Яңа Никольский авыл җирлегенең генераль планында рекреация территорияләрен 
үстерү җирле халыкның ял итү зоналары буларак яшел үсентеләр системасын оештыру 
чараларын күздә тота.  

Кешеләр ялы өчен уңайлы мөмкинлекләр булдыру, авыл торак пунктының йөзен 
яхшырту өчен кирәкле яшел үсентеләр системасын оештыру буенча чаралар комплексы ике 
төп этапны күздә тота: гомуми файдаланудагы яшелләндерүне оештыру һәм чикләнгән 
файдалануны яшелләндерү. 

Гомуми файдаланудагы яшел үсентеләр оештыру чаралары – административ һәм 
җәмәгать биналарында скверлар булдыру, көндәлек хезмәт күрсәтү үзәкләре булдыру, төп 
урамда бульвар урнаштыру, урамнарны яшелләндерү, чәчәк түтәлләре һәм газоннар 
урнаштыру. 

Чикләнгән яшел үсентеләр оештыру чаралары – мәгариф һәм тәрбия объектлары 
территорияләрен яшелләндерү һәм социаль һәм мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәтүнең 
башка объектлары (палисадникларны урнаштыру, җиләк-җимеш һәм декоратив агачлар, 
куаклар утырту, чәчәк түтәлләре урнаштыру). 

Яңа Никольский авыл җирлегенең туристлык-рекреацион системасын үстерү буенча 
чаралар 2.7.1 таблицасында тәкъдим ителде. 
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Таблица 2.7.1 
Яңа Никольский авыл җирлегендә рекреацион территорияләрне үстерү буенча чаралар исемлеге 

№ 
п/п 

Торак пункт, урнашу 
урыны 

Объектның 
исеме 

Чара төре 
Үлчәү 
берәм
леге 

Егǝрлек 
Гамǝлгǝ ашыру 

сроклары 

Чаралар 
чыганагы Гамǝ

лдǝге 
Яңа 

(өстǝмǝ) 

Беренче 
чиратта 
(2025 ел

га 
кадǝр) 

Исǝп-
хисап 

вакыты 
(2026-
2040 

еллар) 

ТӨБӘК ӘҺӘМИЯТЕНДӘГЕ ЧАРАЛАР 

1 
Яңа Никольский авыл 

җирлеге, Поташ Аланы 
бистǝсе 

«ЯН» санаторий-
профилактория 

се 
Капиталь ремонт урын 150 - + - 

Әлмәт 
муниципаль 
районы ТПС 

ҖИРЛЕ (РАЙОН  КҮЛӘМЕНДӘГЕ) ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР 

1 

Әлмәт шәһәре, 
Габдрахман, Бишмунча, 
Югары Мактама, Кәләй, 

Кичүчат, Мәмәт, 
Миңлебай, Яңа Кәшер, 

Яңа Нәдер, Яңа 
Никольский авыл 

җирлекләре 

"Әлмәт 
боҗрасы» 
мәдәни-

ландшафт 
маршруты 

Туристик маршрут 
оештыру 

   + + 
Әлмәт 

муниципаль 
районы ТПС 

2 
Яңа Никольский, Иске 

Михайловка, Ямаш 
авыл җирлеге 

Элеккеге Әлмәт 
заказнигы 

буенча экологик 
маршрут 

Туристик маршрут 
оештыру 

   + + 
Әлмәт 

муниципаль 
районы ТПС 

3 Поташ Аланы бистǝсе Ял базалары Яңа төзелеш га - 17,04 + - 

Әлмәт 
муниципаль 

районының ТПС  
на үзгәрешләр 
кертү проекты, 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

генераль планы 
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№ 
п/п 

Торак пункт, урнашу 
урыны 

Объектның 
исеме 

Чара төре 
Үлчәү 
берәм
леге 

Егǝрлек 
Гамǝлгǝ ашыру 

сроклары 

Чаралар 
чыганагы Гамǝ

лдǝге 
Яңа 

(өстǝмǝ) 

Беренче 
чиратта 
(2025 ел

га 
кадǝр) 

Исǝп-
хисап 

вакыты 
(2026-
2040 

еллар) 

ҖИРЛЕ (ҖИРЛЕ) ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР 

1 

Яңа Никольский авыл 
җирлеге, Яңа 

Никольский авылы, 
Болтай бистǝсе, Завод 

бистәсе, Иштирәк 
авылы, Каменка 

бистǝсе, Кече Шуган 
бистǝсе, Поташ Аланы  

бистǝсе, Сосновка 
бистǝсе, Хазовка 

бистǝсе, Салкын Алан 
авылы 

Гомуми 
файдаланудагы 
яшелләндерү 

Яшел үсентеләр 
утырту  

системасын 
оештыру 

- - - + + 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

генераль планы 
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2.8. Яңа Никольский авыл җирлегенең транспорт-коммуникация инфраструктурасын 
үстерү чаралары 

 
Автомобиль юлларын үстерү 

Региональ һәм җирле әһәмияттәге автомобиль юлларын үстерү юнәлешләре 
Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру схемасы һәм Әлмәт муниципаль 
районының территориаль планлаштыру схемасы белән билгеләнгән, шуңа күрә Яңа 
Никольский авыл җирлегенең генераль планы аларда билгеләнгән барлык чаралар да 
исәпкә алынган. 

Яңа Никольский авыл җирлегенең перспективалы транспорт каркасы региональ һәм 
җирле автомобиль юлларыннан формалашачак. 

Региональ әһәмияттәге автомобиль юлларын үстерү 
Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының территориаль планлаштыру 

схемалары белән түбәндәге чаралар каралган:: 
- хисап вакытына 7,5 км озынлыктагы «Рус Акташы – Азнакай» III категорияле 

автомобиль юлын реконструкцияләү; 
– беренче чиратта «Рус Акташы - Азнакай» – Яңа Никольский – «Урсай-Кәске» IV 

категорияле автомобиль юлы участогын капиталь ремонтлау, беренче чиратта, 2,551 км 
озынлыкта; 

– беренче чиратта  IV категорияле «Иске Михайловка – Кәске-Салкын Алан» 2,457 км 
озынлыктагы  автомобиль юлын капиталь ремонтлау; 

– «Җәлил-Сарман» IV категорияле  Салкын Алан 1,345 км озынлыктагы автомобиль 
юлына капиталь ремонт ясау. 

 
Җирле әһәмияттәге автомобиль юлларын үстерү 
Әлмәт муниципаль районының территориаль планлаштыру схемалары каралган: 
- беренче чиратта 0,639 км озынлыктагы «Иштирәк авылына керү юлы» IV 

категорияле автомобиль юлын капиталь ремонтлау; 
– хисап вакытына 1,395 км озынлыктагы «Зәй - Бохарай» - Урсай-Әлмәт автомобиль 

юлы төзелеше; 
-- исәп – хисап срогына 1,218 км озынлыкта V категорияле Болтай-Каменка 

автомобиль юлын төзү; 
- 0,147 км озынлыктагы «Салкын Алан зиратына керү юлы» V категорияле 

автомобиль юлы төзелеше;; 
- 0,53 км озынлыктагы «Яңа Никольский зиратына керү юлы» V категорияле 

автомобиль юлы төзелеше;; 
- 0,125 км озынлыкта «Болтай  зиратына керү юлы» V категорияле автомобиль юлы 

төзелеше;; 
- 0,418 км озынлыкта «кече Шуган зиратына керү юлы» V категорияле автомобиль 

юлы төзелеше;  
- «Яңа Никольский  авылы янында МТП  га керү юлы» V категорияле автомобиль 

юлын төзү. 
 

Юллар үсеше 
 
"Татнефть” ГАҖ  нең  мөрәҗәгатенә тәңгәл рәвештә (2018 ел 12 апрелендәге №2375/45-

11-ПрПред (002) хат) Яңа Никольский авыл җирлегенең генераль планы нигезендә, беренче 
чиратта, «ЯН» тау чаңгысы комплексына керү юлы 1,83 км озынлыктагы V категория асфальт-
бетон өслекле автомобиль юлы төзү тәкъдим ителә. Әлеге автомобиль юлы ял итүчеләр һәм 
тау чаңгысы комплексы хезмәткәрләре иминлеген тәэмин итү өчен Поташ Аланы торак пунктын 
урап чыгу сыйфатында урман массивында булган иң кыска һәм куркынычсыз юлны  сайлау 
хисабына тәкъдим ителә. 

 
Урам-юл челтәрен үстерү 

Яңа Никольский авыл җирлеге торак пунктларының урам-юл челтәрен үстерү чаралары 
2.8.1 таблицасында тәкъдим ителде. 
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Торба үткәргеч транспортын үстерү 
Россия Федерациясе территориаль планлаштыруның расланган схемасына ярашлы 

рәвештә түбәндәге чаралар беренче чиратта карала: 
- "Магистраль нефть үткәргечләрнең җепселле-оптик элемтә системасы. «Әлмәт» 

элемтә узелы - «Башкултай» элемтә узелы участогында сүс-оптик линия төзелеше; 
- «Чаллы-Әлмәт "магистраль нефть үткәргечләре". 95-13 км участогында (төп җептән) 

реконструкция: 81,5-88,8 км»; 
- «Чаллы – Әлмәт-2 "магистраль нефть үткәргечләре". «Кәләй төп станциясенә (төп 

җепкә), 7,86-9,05 км, 16,03-16,56 км, 17,18-17,31 км реконструкция эшләре »; 
- "Пермь-Әлмәт " магистраль нефть үткәргечләре". Әлмәт НПС-3 нефть чыгару 

станциясенә бүлеп бирү». 0 км һәм 14,5 км да  чистарту һәм диагностика чараларын кабул итү 
һәм җибәрү камераларын реконструкцияләү»; 

- "Күчмә радиоэлемтә төзелеше. «Әлмәт» элемтә үзәге – «Белая» элемтә узелы, «Усть - 
Балык-Курган-Уфа-Әлмәт» магистраль нефть үткәргеченең «Әлмәт»-«Субханкулово» элемтә 
узелы участогында «Пермь - Әлмәт»магистраль нефтьүткәргеч янындагы участокта 
реконструкцияләү. 

 
Яңа Никольский авыл җирлегенең транспорт-коммуникация инфраструктурасын үстерү 

чаралары 2.8.1 таблицасында тәкъдим ителде. 
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Таблица 2.8.1 
Яңа Никольский авыл җирлегенең транспорт коммуникация инфраструктурасын үстерү буенча чаралар исемлеге 

№ 
п/п 

Урнашу урыны 
Объектның 

атамасы 
Чараларның төре 

Үлчǝү 
берǝмлеге 

Егǝрлек 
Гамǝлгǝ ашыру 

сроклары 

Чаралар 
чыганагы Гамǝлд

ǝге 
Яңа 

(өстǝмǝ) 

Беренче 
чиратта 
(2025 елг
а кадǝр) 

Исǝп-
хисап 

вакыты 
(2026-
2040 

еллар) 

ФЕДЕРАЛЬ ДӘРӘҖӘДӘГЕ ЧАРАЛАР 

Торбаүткәргеч транспорт 

1 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

"Чаллы-Әлмәт” 
магистральнефть 

үткәргечләре. 95-13 
км участогында (төп 

җептән) 
Реконструкция: 81,5-

88,8 км 

реконструкция - - - + - 

ТПС Федераль 
транспорт 
өлкәсендә 

(торбаүткәргеч 
транспорт 
өлешендә) 

2 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

"Чаллы-Әлмәт-2” 
магистральнефть 

үткәргечләре. 
«Кәләй төп 

станциясенә” (төп 
җепкә), 7,86 9,05 км, 

16,03-16,56 км, 
17,18-17,31 км 
реконструкция 
эшләре бара 

реконструкция - - - + - 

ТПС Федераль 
транспорт 
өлкәсендә 

(торбаүткәргеч 
транспорт 
өлешендә) 

3 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

“Пермь-Әлмәт" 
магистраль нефть 

үткәргечләре. Әлмәт 
НПС-3 нефть чыгару 
станциясенә бүлеп 

бирү». 0 км һәм 14,5 
км чистарту һәм 

реконструкция - - - + - 

ТПС Федераль 
транспорт 
өлкәсендә 

(торбаүткәргеч 
транспорт 
өлешендә) 
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№ 
п/п 

Урнашу урыны 
Объектның 

атамасы 
Чараларның төре 

Үлчǝү 
берǝмлеге 

Егǝрлек 
Гамǝлгǝ ашыру 

сроклары 

Чаралар 
чыганагы Гамǝлд

ǝге 
Яңа 

(өстǝмǝ) 

Беренче 
чиратта 
(2025 елг
а кадǝр) 

Исǝп-
хисап 

вакыты 
(2026-
2040 

еллар) 

диагностика 
чараларын кабул итү 

һәм җибәрү 
камераларын 

реконструкцияләү» 

4 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

Магистральнефть 
үткәргечләрнең 
җепселле-оптик 

элемтә системасы. 
«Әлмәт» УС – 

«Башкултай» УС 
участогында 

җепселле-оптик 
тапшыру линиясе 

төзелеше» 

Яңа төзелеш - - - + - 

ТПС Федераль 
транспорт 
өлкәсендә 

(торбаүткәргеч 
транспорт 
өлешендә) 

5 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

“Пермь-Әлмәт" 
магистральнефть 

үткәргечләре. Әлмәт 
- Агыйдел элемтә 
төене участогында 
күчмә радиоэлемтә 
челтәре төзелеше» 

Яңа төзелеш - - - + - 

ТПС Федераль 
транспорт 
өлкәсендә 

(торбаүткәргеч 
транспорт 
өлешендә) 

6 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

"Балык-Курган-Уфа-
Әлмәт" магистраль 

нефтьүткәргече. 
Әлмәт-Субканхулово 

элемтә узелы 
участогында күчмә 

Яңа төзелеш - - - + - 

ТПС Федераль 
транспорт 
өлкәсендә 

(торбаүткәргеч 
транспорт 
өлешендә) 
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№ 
п/п 

Урнашу урыны 
Объектның 

атамасы 
Чараларның төре 

Үлчǝү 
берǝмлеге 

Егǝрлек 
Гамǝлгǝ ашыру 

сроклары 

Чаралар 
чыганагы Гамǝлд

ǝге 
Яңа 

(өстǝмǝ) 

Беренче 
чиратта 
(2025 елг
а кадǝр) 

Исǝп-
хисап 

вакыты 
(2026-
2040 

еллар) 

радиоэлемтә 
челтәре төзү» 

РЕГИОНАЛЬ ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР 

Автомобиль юллары 

1 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

Рус Акташы – 
Азнакай 

реконструкция км 7,5 - + - 
Әлмәт 
муниципаль 
районы ТПС 

2 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

«Рус Акташы – 
Азнакай» - Яңа 

Никольский – «Урсай 
– Кәске» 

капиталь ремонт 
(асфальт бетон 

катламын 
урнаштыру) 

км 2,551 - + - 

Әлмәт 
муниципаль 
районы ТПС 

3 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге Иске Михайловка – 

Кәске – Салкын Алан 

капиталь ремонт 
(асфальт бетон 

катламын 
урнаштыру) 

км 2,457 - + - 

Әлмәт 
муниципаль 
районы ТПС 

4 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге «Җǝлил-Сарман» - 

Салкын Алан 

капиталь ремонт 
(асфальт бетон 

катламын 
урнаштыру) 

км 1,345 - + - 

Әлмәт 
муниципаль 
районы ТПС 

ҖИРЛЕ (РАЙОН) ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР 

Автомобиль юллары 

1 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге Иштирәк авылына 

килү 

капиталь ремонт 
(асфальт бетон 

катламын 
урнаштыру)) 

км 0,639 - + - 
Әлмәт 

муниципаль 
районы ТПС 

2 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

«Зǝй-Бохарай» -
Урсай-Әлмǝт - 

Яңа төзелеш км - 1,395 + - 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
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№ 
п/п 

Урнашу урыны 
Объектның 

атамасы 
Чараларның төре 

Үлчǝү 
берǝмлеге 

Егǝрлек 
Гамǝлгǝ ашыру 

сроклары 

Чаралар 
чыганагы Гамǝлд

ǝге 
Яңа 

(өстǝмǝ) 

Беренче 
чиратта 
(2025 елг
а кадǝр) 

Исǝп-
хисап 

вакыты 
(2026-
2040 

еллар) 

Каменка генераль планы 

3 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге Болтаево-Каменка 

Яңа төзелеш 
км - 1,218 + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

4 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

Салкын Алан авылы 
зиратына килү 

Яңа төзелеш 
км - 0,147 - + 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

5 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

Яңа Никольский 
авылы зиратына 

килү 

Яңа төзелеш 
км - 0,53 - + 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

6 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

Кече Шуган авылы 
зиратына килү 

Яңа төзелеш 
км - 0,418 - + 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

7 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

Болтаево зиратына 
килү 

Яңа төзелеш 
км - 0,125 - + 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

8 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

Яңа Никольский 
авылы янында МТП 

янына килү 

Яңа төзелеш 
км - 0,228 - + 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

ҖИРЛЕ (ҖИРЛЕК) ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР 

Автомобиль юллары аерым кулланылышта 

1 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

“ЯН” тау чаңгысы 
комплексына килү 

Яңа төзелеш км  1,83 +  

«Татнефть» 
ГАҖнең 2018 ел 
12 апреленнән 
№2375/45-11-
ПрПред(002) 

хаты. 
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№ 
п/п 

Урнашу урыны 
Объектның 

атамасы 
Чараларның төре 

Үлчǝү 
берǝмлеге 

Егǝрлек 
Гамǝлгǝ ашыру 

сроклары 

Чаралар 
чыганагы Гамǝлд

ǝге 
Яңа 

(өстǝмǝ) 

Беренче 
чиратта 
(2025 елг
а кадǝр) 

Исǝп-
хисап 

вакыты 
(2026-
2040 

еллар) 

Урам-юл челтәре 

1 
Яңа Никольский 

авылы 
Урам-юл челтәре 

капиталь ремонт 
(асфальт бетон 
катламын 
урнаштыру) 

км - 1,2 + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

2 
Салкын Алан 

авылы 
Урам-юл челтәре 

капиталь ремонт 
(асфальт бетон 
катламын 
урнаштыру) 

км - 3,5 + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

3 Иштирәк авылы 

Урам капиталь ремонт 
(асфальт бетон 
катламын 
урнаштыру) 

км - 1,92 + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

4 Каменка бистǝсе 

Урам капиталь ремонт 
(асфальт бетон 
катламын 
урнаштыру) 

км - 1,21 + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

5 
Кече Шуган 

бистǝсе 

Урам капиталь ремонт 
(асфальт бетон 
катламын 
урнаштыру) 

км - 3,15 + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

6 Болтай  бистǝсе 

Урам капиталь ремонт 
(асфальт бетон 
катламын 
урнаштыру) 

км - 0,8 + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 
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2.9. Яңа Никольский авыл җирлегендә чикләрне үзгәртү буенча чаралар 
 
Торак пунктларның чикләрен үзгәртү 
Россия Федерациясе Җир кодексының 84 маддәсе  1 өлешенең 1 пункты нигезендә 

торак пунктларның чикләрен билгеләү яки үзгәртү булып тиешле муниципаль берәмлек 
чикләрендә урнашкан торак пунктларның чикләрен күрсәтә торган шәһәр округы, җирлекнең 
генераль планын раслау яисә үзгәртү тора. 

«Җир кишәрлекләрен бер категориядән икенче категориягә күчерү турында» гы  
21.12.2004 ел  № 172-ФЗ Федераль законның 8 статьясы 1 өлеше нигезендә (үзгәрешләр 
һәм өстәмәләр белән) җир кишәрлекләрен торак пунктлар чикләренә кертү яки торак 
пунктлар чикләреннән чыгару торак пунктлар яки җир кишәрлекләре составындагы җир 
кишәрлекләрен башка категориягә күчерү яки мондый җир кишәрлекләре составында башка 
категориягә күчерү яки торак пунктлар җирләреннән башка категориягә күчерү булып тора. 

Шулай итеп, дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең 2010 ел 
16 июнендәге №14-4692-Г  хаты нигезендә, әгәр муниципаль берәмлекнең генераль планын 
раслау процедурасы бозылмаган булса, генераль планны раслау турында акт җир 
кишәрлекләрен яки җир кишәрлекләрен күчерү турында акт булып тора.  

2012 елда Яңа Никольский авыл җирлеге Советының 27.12.2012 елдан №79  карары 
белән расланган, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетында килештерү 
процедурасын үткәрмичә һәм күчерелергә тиеш. 

2015 елда Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Яңа Никольский авыл 
җирлеге башкарма комитетының 2015 ел 15 июлендәге №185 карары белән расланган Яңа 
Никольский авыл җирлеге генераль планына үзгәрешләр кертү проекты башкарылды.  

 
Югарыда әйтелгәннәргә бәйле рәвештә, хәзерге вакытта Яңа Никольский авыл 

җирлеге генераль планының яңа проекты эшләнә. 
Торак пунктлар өчен, гамәлдәге чикләр буларак, «торак пунктлар җирләре» 

категориясендәге җир кишәрлекләре чикләре кадастр кварталлары чикләрен исәпкә алып, 
Татарстан Республикасы буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль 
хезмәте идарәсе мәгълүматлары буенча, чикләр кабул ителде. 

Яңа Никольский авыл җирлеге генераль планы проекты белән- Яңа Никольский, 
Завод бистәсе чикләрен үзгәртү тәкъдим ителә; Сосновка һәм Кече Шуган, Салкын Алан 
авылларында-минималь рөхсәт ителгән торбаүткәргеч транспорт объектларына кадәр, 
Иштирәк авылында урнашкан җир участокларыннан тыш, «Яңа Никольский участогы», 
Поташ Аланы авыллары торак пункты чикләренә кертелүгә бәйле рәвештә. Болтай һәм 
Каменка авыллары чикләрен үзгәртү күздә тотылмый. 

 
Яңа Никольский авыл җирлеге чикләрен үзгәртү 
Җир кишәрлеге 16:45:0201:312 кадастр номеры белән урнашу сәбәпле, Яңа 

Никольский авыл җирлеге һәм «Әлмәт шәһәре» муниципаль берәмлеге генераль планы 
нигезендә Әлмәт шәһәре, Яңа Никольский авыл җирлеге территориясендә урнашкан «торак 
пунктлар җирләре»категориясендә кадастр исәбенә куелган "торак пункт җирләре" 
категориясендә Яңа Никольский авыл җирлеге һәм "Әлмәт шәһәре" муниципаль берәмлеге 
чикләрен үзгәртү тәкъдим ителә.  
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Таблиөа 2.9.1. 

 
Торак пунктлар территориясе чигеннән төшеп калдырыла торган һәм чиккә кертелә торган җир кишәрлекләре (тулы) исемлеге 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

Яңа Никольский авылының  

КЕРТЕЛӘ ТОРГАН ҖИР КИШӘРЛЕКЛӘРЕ 

1 

16:07:010007:223 
Авыл хуҗалыгы 

җитештерүе өчен 

Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендәге 

җирләр 
52700 52700 

Торак пункт 
җирләре 

Шәхси торак 
төзелеше өчен 

16:07:010007:224 
Авыл хуҗалыгы 

җитештерүе өчен 

Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендәге 

җирләр 
53000 53000 

Торак пункт 
җирләре 

Шәхси торак 
төзелеше өчен 

2 

16:07:230001:192
6 

Авыл хуҗалыгы 
җитештерүе өчен 

Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендәге 

җирләр 
78711 78711 

Торак пункт 
җирләре 

Шәхси торак 
төзелеше өчен 

16:07:230001:197
5 

Авыл хуҗалыгы 
җитештерүе өчен 

Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендәге 

җирләр 
39237 39237 

Торак пункт 
җирләре 

Шәхси торак 
төзелеше өчен 

3 16:07:010007:230 
Авыл хуҗалыгы 

җитештерүе өчен 

Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендәге 

җирләр 
53000 53000 

Торак пункт 
җирләре 

Шәхси торак 
төзелеше өчен 

  

 
ЯҢА НИКОЛЬСКИЙ АВЫЛЫ БУЕНЧА БАРЛЫК  

КЕРТЕЛГӘННӘР 
 

276648 276648     
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Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

 Кече Шуган бистәсе 

3 16:07:01001:231 
Шәхси ярдәмче 

хуҗалык алып бару 
өчен 

Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендәге 

җирләр 
1141 1141 

Торак пункт 
җирләре 

Шәхси торак 
төзелеше өчен 

  КЕЧЕ ШУГАН бистәсе буенча барлык  кертелгәннәр 1141 1141     

ПОТАШ  АЛАНЫ бистәсе 

5 

16:07:000000:793
7 

Рекреацион 
эшчәнлекне тормышка 

ашыру 

Урман фонды 
җирләре 

76000 76000 
Торак пункт 

җирләре 

Ял (рекреация) шул 
исәптән ял 

йортларын, шулай ук 
аларда вакытлыча 

яшәү өчен 
файдаланыла торган 

башка биналарны 
урнаштыру 

16:07:000000:491
4 

Рекреацион 
эшчәнлекне тормышка 

ашыру 

Урман фонды 
җирләре 

137702 137702 
Торак пункт 

җирләре 

Ял (рекреация) шул 
исәптән ял 

йортларын, шулай ук 
аларда вакытлыча 

яшәү өчен 
файдаланыла торган 

башка биналарны 
урнаштыру 

  ПОТАШ  АЛАНЫ бистәсе буенча  барлык кертелгәннәр 213702 213702     

ЗАВОД бистәсе 

6 16:07:010013:103 
Шәхси ярдәмче 

хуҗалык алып бару 
өчен 

Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендәге 

җирләр 
1612 1612 

Торак пункт 
җирләре 

Шәхси торак 
төзелеше өчен 
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Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:010013:119 
Авыл хуҗалыгы 
кулланышы өчен 

Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендәге 

җирләр 
3327 3327 

Торак пункт 
җирләре 

Шәхси торак 
төзелеше өчен 

16:07:010013:111 
Авыл хуҗалыгы 

җитештерүе өчен 

Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендәге 

җирләр 
17706 17706 

Торак пункт 
җирләре 

Шәхси торак 
төзелеше өчен 

8 

16:07:010013:39 
Шәхси ярдәмче 

хуҗалык алып бару 
өчен 

Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендәге 

җирләр 
1139 1139 

Торак пункт 
җирләре 

Шәхси торак 
төзелеше өчен 

16:07:010013:40 
Шәхси ярдәмче 

хуҗалык алып бару 
өчен 

Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендәге 

җирләр 
1200 1200 

Торак пункт 
җирләре 

Шәхси торак 
төзелеше өчен 

  ЗАВОД бистәсе буенчабарлык  кертелгәннәр  24984 24984     

  БАРЛЫК  КЕРТЕЛГӘН ҖИР КИШӘРЛЕКЛӘРЕ  516475 516475     

ЧЫГАРЫЛУЧЫ ҖИР КИШӘРЛЕКЛӘРЕ 

Иштирәк авылы 

5 16:07:230301:34 Чокырлы елга  
Торак пункт 

җирләре 
5434 5434 

Урман фонды 
җирләре 

Урманнардан 
файдалану 

  Иштирәк авылы буенча чыгарылулар  5434 5434     

 Кече Шуган бистәсе 

2 16:07:010401:126 
Шәхси ярдәмче 

хуҗалык алып бару 
өчен 

Торак пункт 
җирләре 

3600 3600 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

-ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 
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Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

  Кече Шуган бистәсе  буенча  чыгарылулар 3600 3600     

Наратлык бистәсе 

1 

16:07:230001:222
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:222
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:222
6 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:222
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:222
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:222
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:223
0 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 
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Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:223
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:223
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:223
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:223
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1532 1532 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:223
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1963 1963 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:223
6 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

11084 11084 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:223
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

86367 86367 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 
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Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:223
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:223
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

  16:07:07: 
230001:2240 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:224
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:224
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:224
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:224
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 
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Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:224
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:224
6 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:224
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:224
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:224
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:225
0 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:225
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 
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Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:225
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:225
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:225
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:225
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:225
6 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:225
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:225
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



48 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:225
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:226
0 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:226
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:226
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:226
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:226
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:226
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



49 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:07: 
230001:2266 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:226
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:226
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:226
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:227
0 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:227
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:227
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



50 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:227
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:227
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:227
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:227
6 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:227
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:227
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:227
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



51 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:228
0 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:228
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:228
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1648 1648 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:228
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:228
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:228
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:228
6 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



52 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:228
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:228
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:228
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:229
0 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:229
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:229
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:229
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



53 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:229
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:229
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1481 1481 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:229
6 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:229
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:229
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:229
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:230
0 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



54 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:230
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:230
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:230
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:230
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:230
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:230
6 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:230
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



55 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:230
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1215 1215 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:230
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:231
0 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:231
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:231
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:231
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:231
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



56 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:231
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:231
6 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:231
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:231
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:231
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:232
0 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:232
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1067 1067 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



57 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:232
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:232
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:232
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:232
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:232
6 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:232
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:232
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



58 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:232
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1580 1580 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:233
0 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:233
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:210
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:210
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:210
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:07: 
230001:2106 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



59 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:210
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:210
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:210
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:211
0 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:211
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:211
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1398 1398 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:211
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1400 1400 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



60 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:211
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1400 1400 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:211
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1300 1300 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:211
6 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1300 1300 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:211
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1300 1300 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:211
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1300 1300 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:211
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:212
0 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



61 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:212
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:212
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:212
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:212
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:212
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:212
6 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:212
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



62 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:212
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:212
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:213
0 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:213
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:213
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:213
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:213
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1115 1115 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



63 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:213
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:213
6 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:213
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1001 1001 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:213
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:213
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:07: 
230001:2140 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:214
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



64 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:214
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:214
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:07: 
230001:2144 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:214
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:214
6 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:214
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:214
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



65 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:214
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:07: 
230001:2150 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:215
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:215
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:215
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:215
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:215
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



66 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:215
6 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:215
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:215
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:215
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:216
0 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:216
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:216
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



67 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:216
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:216
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:216
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:07: 
230001:2166 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:216
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:216
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:216
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



68 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:217
0 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:217
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:217
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:217
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:217
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:217
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:217
6 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



69 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:217
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:217
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:217
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:218
0 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:218
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:218
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:218
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



70 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:218
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:218
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:218
6 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:218
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:218
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:218
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:219
0 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



71 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:219
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:219
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:219
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:219
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:219
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:219
6 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:219
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



72 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:219
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:219
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:220
0 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:220
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:220
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:220
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:220
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



73 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:220
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:07: 
230001:2206 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:220
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:220
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:220
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:221
0 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:221
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



74 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:221
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:221
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:221
4 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:221
5 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:221
6 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:221
7 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:221
8 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 



75 

 

 

Схе-
ма 

буен
ча 

уч-к   
№  

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр, 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м. 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

16:07:230001:221
9 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:222
0 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:222
1 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:222
2 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

16:07:230001:222
3 

Индивидуаль торак 
төзелеше өчен 

Торак пункт 
җирләре 

1000 1000 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Авыл хуҗалыгы 
кулланышы 

  Наратлык бистәсе буенча чыгарылулар 330451 330451     

  Барлыгы чыгарылучы җир кишәрлекләре  335885 335885     

Искәрмә.  Кадастр номерлары булган җир кишәрлекләре 16:07:010701:55, 16:07:010701:54 чикләрнең координаталарыннан  Гавәми 
кадастр картасында. 

* дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе (Росреестр идарәсе) 
мәгълүматлары буенча 

** РФ Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 1 сентябреннән № 540 «Рөхсәт ителгән җир кишәрлекләреннән файдалану төрләре 
классификаторын раслау турында»боерыгы нигезендә. 
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2.9.2 нче таблица 

 
Җир кишәрлекләре чикләре һәм торак пунктлар территориясе чигеннән төшереп калдырыла торган өлешләр исемлеге 

Схе-
ма 

буен-
ча 

уч-к 
 № 

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр,. 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

КЕРТЕЛӘ ТОРГАН ҖИР КИШӘРЛЕКЛӘРЕ 

ЗАВОД бистәсе 

7 16:07:010013:120 
Авыл хуҗалыгы 

җитештерүе өчен 

Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендәге 

җирләр 
4717 4511,3 

Торак пункт 
җирләре 

Шәхси торак 
төзелеше өчен 

  ЗАВОД бистәсе буенча кертелгәннәр 4717 4511,3     

 
БАРЛЫК  КЕРТЕЛҮЧЕ ҖИР КИШӘРЛЕКЛӘРЕ  4717 4511,3     

ЧЫГАРУЛУЧЫ  ҖИР КИШӘРЛЕКЛӘРЕ 

ЗАВОД бистәсе 

7 

16:07:000000:737
5 

Торак зоналарда 
рөхсәт ителгән һәм 
классификаторда 
санап үтелмәгән 

башка объектларны 
урнаштыру өчен 

Торак пункт 
җирләре 

768 739,5 
Авыл хуҗалыгы 
билгеләнешендә

ге җирләр 

Кыр участокларында 
шәхси ярдәмче 

хуҗалык алып бару 

16:07:000000:737
4 

Торак зоналарда 
рөхсәт ителгән һәм 
классификаторда 
санап үтелмәгән 

башка объектларны 
урнаштыру өчен 

Торак пункт 
җирләре 

46074 32643,52 

Саклана торган 
табигый 

территорияләр 
җирләре 

Ял (ял)  

  
ЗАВОДЫ бистәсе буенча барлык чыгарылучы  җир 

кишәрлекләре  
46842 33383,06     
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Схе-
ма 

буен-
ча 

уч-к 
 № 

Җир 
кишәрлегенең 

кадастр номеры 

Рөхсәт ителгән 
куллану* 

Җир категориясе 

Кадастр,. 
буенча 
барлык 

җир 
кишәрлеге

нең 
мәйданы,  

кв. м 

Кертелүче/төше-
реп калдырыла 

торган җир 
кишәрлеге 

мәйданы, кв. м 

Планлаштырыл-
ган категория 

Планлаштырылган 
рөхсәт ителгән 

куллану** 

  БАРЛЫГЫ ЧЫГАРЫЛУЧЫ ҖИР КИШӘРЛЕКЛӘРЕ 46842 33383,06     

Искәрмә: * дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе (Росреестр идарәсе) 
мәгълүматлары буенча 

** РФ Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 1 сентябреннән № 540 «Рөхсәт ителгән җир кишәрлекләреннән файдалану төрләре 
классификаторын раслау турында»боерыгы нигезендә. 
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2.9.3 нче таблица 
 

Торак пунктларның чикләрен билгеләү буенча тәкъдимнәр, га  

Т
. 

п
. 

и
с
е

м
е
 

Расланган 
генераль 

план 
нигезендә 

торак 
пункт 

территори
яләренең 
гамәлдәге 
чикләре 

чикләрен-
дә җир 

кишәрлек-
ләре 

Генераль план 
белән расланган 
торак пунктлар 

территориясеннән 
читтә урнашкан 

җир 
кишәрлекләре 

Торак пункт территориясенең 
гамәлдәге чигеннән төшереп 

калдыруга тәкъдим ителә торган 
җирләр 

Торак пунктларның проект 
чикләренә кертү тәкъдим ителә 

торган җирләр 

Торак пунктларның проект 
чикләрен формалаштыру 
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 Яңа 
Никольск-
ий авылы 

103,2 - - - - - - - - 27,7 - - - 
130,

9 
103,2 0,0 27,7 

 Кече 
Шуган 
бистәсе 

71,8 - 0,4 - - - - 5,8 - 0,1 - - - 65,7 71,8 6,2 0,1 

Поташ 
Аланы  
бистәсе 

11,30 - - - - - - - - - 21,4 - 0,02 32,7 11,3 0,0 21,4 

Завод 
бистәсе 

32,3 - 3,3 - - - - - - 2,9 - - 
0,18

9 
32,1 32,3 3,3 3,1 
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Т
. 

п
. 

и
с
е

м
е
 

Расланган 
генераль 

план 
нигезендә 

торак 
пункт 

территори
яләренең 
гамәлдәге 
чикләре 

чикләрен-
дә җир 

кишәрлек-
ләре 

Генераль план 
белән расланган 
торак пунктлар 

территориясеннән 
читтә урнашкан 

җир 
кишәрлекләре 

Торак пункт территориясенең 
гамәлдәге чигеннән төшереп 

калдыруга тәкъдим ителә торган 
җирләр 

Торак пунктларның проект 
чикләренә кертү тәкъдим ителә 

торган җирләр 

Торак пунктларның проект 
чикләрен формалаштыру 
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Иштирәк 
авылы 

13,4 - 0,5 - - - - - - - - - - 12,9 13,4 0,5 0,0 

Наратлыкб
истәсе 

194,8 - 
33,
0 

- - - - - - - - - - 
161,

8 
194,8 33,0 0,0 

Салкын 
Алан 
авылы 

57,5 - - - - - - 0,07 0,0 - - - - 57,4 57,5 0,07 0,0 

Кәминкә 
бистәсе 

12,6   - - - - - - - - - - - 12,6 12,6 - - 

Болтай 
бистәсе 

13,0   - - - - - - - - - - - 13,0 13,0 - - 

Барлыгы
  

509,9 - 
37,
3 

- - 
0,00

0 
- 5,9 0,0 30,7 21,4 - 0,2 

519,
1 

509,9 43,2 52,3 
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2.9.4 нче таблица 

 
Яңа Никольский авыл җирлегендә торак пунктларның чикләрен билгеләү буенча чаралар исемлеге 

 

№ 
т/с 

 
Торак пункт 

Объектның 
исеме 

Чара төре 
Үлчәү 

берәмле-
ге 

Егәрлек 
Тормышка ашыру 

сроклары 

Чара чыганагы 
Гамәлд

әге 
Яңа 

(өстәмә) 

Беренче 
чират 
(2025 
елга 

кадәр) 

Исәп-
хисап 
срогы  
(2026-
2040 
елла) 

ҖИРЛЕ ӘҺӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР (ҖИРЛЕК) 

1 
 Яңа 

Никольский 
авылы 

торак пункт 
территориясе 

җир кишәрлекләрен торак 
пунктның проект чикләренә 

кертү 
га - 27,7 + - 

 Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

генераль планы 

2 
Кече Шуган 

авылы 
торак пункт 

территориясе 
җир кишәрлекләрен торак 

пункт чигеннән чыгару 
га 6,2 - + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

3 
Кече Шуган 

авылы 
торак пункт 

территориясе 

җир кишәрлекләрен торак 
пунктның проект чикләренә 

кертү 
га - 0,1 + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

4 
Поташ Аланы 

бистәсе 
торак пункт 

территориясе 

җир кишәрлекләрен торак 
пунктның проект чикләренә 

кертү 
га - 21,4 + - Әлмәт МР ТПС 

5 Завод бистәсе 
торак пункт 

территориясе 
җир кишәрлекләрен торак 

пункт чигеннән чыгару 
га 3,3 - + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

генераль планы 
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№ 
т/с 

 
Торак пункт 

Объектның 
исеме 

Чара төре 
Үлчәү 

берәмле-
ге 

Егәрлек 
Тормышка ашыру 

сроклары 

Чара чыганагы 
Гамәлд

әге 
Яңа 

(өстәмә) 

Беренче 
чират 
(2025 
елга 

кадәр) 

Исәп-
хисап 
срогы  
(2026-
2040 
елла) 

6 Завод бистәсе 
торак пункт 

территориясе 

җир кишәрлекләрен торак 
пунктның проект чикләренә 

кертү 
га - 3,1 + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

7 Иштирәк авылы 
торак пункт 

территориясе 
җир кишәрлекләрен торак 

пункт чигеннән чыгару 
га 0,5 - + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

8 
Наратлык 
бистәсе 

торак пункт 
территориясе 

җир кишәрлекләрен торак 
пункт чигеннән чыгару 

га 33,0 - + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 

9 
Салкын Алан 

авылы 
торак пункт 

территориясе 
җир кишәрлекләрен торак 

пункт чигеннән чыгару 
га 0,07 - + - 

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
генераль планы 
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2.10. Экологик хәлне оптимальләштерү чаралары 
2.9.1 нче таблица 

 
Яңа Никольский авыл җирлегендә тормышка ашыру өчен тәкъдим ителә торган чаралар исемлеге 

Объектларның исеме Чара төре 

Төзелеш чираты 

Искәрмә  

1 нче чират исәп-хисап срогы 

Территорияләрне рекультивацияләү белән 
каты көнкүреш калдыклары чүплеген бетерү оештыру чарасы +   

Завод бистәсе янындагы теплицаны 
оптимальләштерү, аның санитар-саклау зонасы 

күләмен торак төзелеше чикләренә кадәр 
киметү максаты белән 

Инженер-техник чаралар +   

Салкын Алан бистәсе янында МТП  ны  
оптимальләштерү, аның санитар-саклау зонасы 

күләмен торак төзелеше чикләренә кадәр 
киметү максаты белән 

Инженер-техник чаралар +   

 Яңа  Ниикольский авылы янында ремонт 
остаханәсен оптимальләштерү (6 берәмлек 

техника), аның санитар-саклау зонасы күләмен 
торак төзелеше чикләренә кадәр киметү 

максаты белән 

Инженер-техник чаралар +   

«Балтай» ГРСын оптимальләштерү, аның 
санитар-саклау зонасы күләмен торак 

төзелеше чикләренә кадәр киметү максаты 
белән 

Инженер-техник чаралар +   

Яңа Никольский авылы янында эре мөгезле 
терлек фермасын оптимальләштерү максаты 
белән аның санитар-саклау зонасы күләмен 

торак төзелеше чикләренә кадәр киметү 

Инженер-техник чаралар +   

Салкын Алан авылы, Кече Шуган авылы 
зиратларының өске су объектларының су 

саклау зоналарында урнашкан өлешен ябу 
оештыру чарасы +   

Урман Зәе елгасының су саклау зонасында 
урнаштыру сәбәпле, Яңа Никольский  авылы оештыру чарасы +   
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Объектларның исеме Чара төре 

Төзелеш чираты 

Искәрмә  

1 нче чират исәп-хисап срогы 

зиратын ябу 

 Салкын  Алан  авылы һәм Кече Шуган бистәсе  
янындагы зиратларның санитар-саклау 

зонасында урнашкан объектларны (МТП, 
нефть чыгару скважинасы) үзгәртеп төзү 

оештыру чарасы   физик тузу буенча 

Салкын Алан т. п. янында резерв авыл 
хуҗалыгы мәйданчыгы өчен 50 метрдан 
артмаган күләмдә санитар-саклау зонасын 
оештыру 

оештыру чарасы +   

"Татнефть" ҖАҖнең перспективалы бораулау 
мәйданчыклары өчен 300 метрдан артмаган 
күләмдә санитар-саклау зонасын оештыру» 

оештыру чарасы +   

Биотермик чокырларның санитар-яклау 
зонасын оештыру һәм үтәү буенча чаралар 

үткәрү 
оештыру чарасы +   

Чаралар үткәрү  
санитар-яклау зоналарын оештыру һәм 

аларның режимын үтәү  
"Татнефть» ҖАҖ нефть чыгару объектларын 

торак төзелешенә йогынты ясамау 
максатларында 

оештыру чарасы +   

СП тарафыннан билгеләнгән магистраль һәм 
промысел торбаүткәргечләренең минималь 
рөхсәт ителгән зонасын оештыру һәм үтәү 

буенча чаралар үткәрү  СП 36.13330.2012 һәм 
СП 284.1325800.2016 

оештыру чарасы +   

Яр буе полосалары чикләрендә халыкның су 
объектына үтемлелеген тәэмин итүне оештыру 

оештыру чарасы +   

Яшелләндерү системасын оештыру  оештыру чарасы +   
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2.11. Инженерлык инфраструктурасын үстерү буенча чаралар 

Су белән тәэмин итү буенча чаралар исемлеге 

2.11.1 нче таблица 
 

№ 
т/с 

 
Фоторепортаж 

Объектның 
исеме 

Чараның исеме Чара төре 
Үлчәү 

берәмлег
ее 

Егәрлек 

Тормышка ашыру 
сроклары 

Чара чыганагы 
1 нче 
чират  

Исәп-
хисап 
срогы  

1 
Яңа Нникольский 
авылы  

су алу - ТАБЫН шт 1 + + 
Яңа Никольский 

авыл җирлегенең 
генераль планы 

2 Наратлык бистәсе  су алу - ТАБЫН шт 1 + + 
Яңа Никольский 

авыл җирлегенең 
генераль планы 

3 
Яңа Нникольский 
авылы 

Су белән 
тәэмин итү 
челтәрләре 

- төзелеш км - + + 
Яңа Никольский 

авыл җирлегенең 
генераль планы 

4 Наратлык бистәсе  
Су белән 

тәэмин итү 
челтәрләре 

- төзелеш км - + + 
Яңа Никольский 

авыл җирлегенең 
генераль планы 

5 Завод бистәсе 
Су белән 

тәэмин итү 
челтәрләре 

- төзелеш км - + + 
Яңа Никольский 

авыл җирлегенең 
генераль планы 

6 
Яңа Никольский 
авылы 

Су белән 
тәэмин итү 
челтәрләре 

- 
Капиталь 
ремонт 

км 1,0 +  
Яңа Никольский 

авыл җирлегенең 
генераль планы 

7 
Авыл җирлеге 
территориясе 

су чистарту 
станциясе 

- төзелеш шт - + + 
Яңа Никольский 

авыл җирлегенең 
генераль планы 

8 
Су белән тәэмин 
итү системасы 

Су куллануны 
исәпкә алу 
төеннәре 

- оештыру шт - + + 
Яңа Никольский 

авыл җирлегенең 
генераль планы 
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Канализация буенча чаралар исемлеге  
2.11.2 нче таблица 

 

№ 
т/с 

 
Фоторепортаж 

Объектның 
исеме 

Чараның 
исеме 

Чара төре 
Үлчәү 

берәмлеге 
Егәрлек 

Тормышка ашыру 
сроклары 

Чара чыганагы 
1 нче 
чират  

Исәп-
хисап 
срогы  

1 
Авыл җирлеге 
территориясе 

Автоном 
канализация 
системасы 

 төзелеш шт - + + 
Яңа Никольский 

авыл җирлегенең 
генераль планы 

 
 
 

Территорияне санитар чистарту буенча чаралар исемлеге 
2.11.3 нче таблица 

 

№ 
т/с 

 
Фоторепортаж 

Объектның 
исеме 

Чараның исеме Чара төре 
Үлчәү 

берәмлеге 
Егәрлек 

Тормышка ашыру 
сроклары 

Чара 
чыганагы 1 нче 

чират  

Исәп-
хисап 
срогы  

1 
Авыл җирлеге 
территориясе 

- 

территорияне 
планлы-даими 

санитар 
чистарту 

оештыру данә 1 + + 

Яңа 
Никольский 

авыл 
җирлегенең 

генераль 
планы 

2 
Авыл җирлеге 
территориясе 

Контейнерлар оештырылучы  
Контейнерлар

, шт 
36 +  

Яңа 
Никольский 

авыл 
җирлегенең 

генераль 
планы 
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№ 
т/с 

 
Фоторепортаж 

Объектның 
исеме 

Чараның исеме Чара төре 
Үлчәү 

берәмлеге 
Егәрлек 

Тормышка ашыру 
сроклары 

Чара 
чыганагы 1 нче 

чират  

Исәп-
хисап 
срогы  

3 
Авыл җирлеге 
территориясе 

Контейнерлар оештырылучы  
Контейнерлар 

шт 
39  + 

Яңа 
Никольский 

авыл 
җирлегенең 

генераль 
планы 

 

Җылылык белән тәэмин итү буенча чаралар исемлеге 
2.11.4 нче таблица 

 

№ 
т/с 

 
Фоторепортаж 

Объектның 
исеме 

Чараның 
исеме 

Чара төре 
Үлчәү 

берәмлеге 
Егәрлек 

Тормышка ашыру 
сроклары 

Чара чыганагы 
Беренч
е чират  

Исәп-
хисап 
срогы  

1 
 Яңа Никольский  

авылы 

Блок-модульле 
котельный 

(БМК) 

БМК  
30 урынлык 

балалар 
бакчасы өчен  

төзелеш данә 1  + 
Яңа Никольский 

авыл җирлегенең 
генераль планы 

2 
Яңа Никольский  

авылы 

Блок-модульле 
котельный 

(БМК) 

БМК 
Иҗтимагый 
үзәк өчен  

төзелеш данә 1  + 
Яңа Никольский 

авыл җирлегенең 
генераль планы 

3 
Наратлык 
Бистәсе 

Блок-модульле 
котельный 

(БМК) 

БМК 
“Башлангыч 

мәктәп-
балалар 
бакчасы " 
комплексы 

өчен » 
 

төзелеш данә 1 +  
Яңа Никольский 

авыл җирлегенең 
генераль планы 
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№ 
т/с 

 
Фоторепортаж 

Объектның 
исеме 

Чараның 
исеме 

Чара төре 
Үлчәү 

берәмлеге 
Егәрлек 

Тормышка ашыру 
сроклары 

Чара чыганагы 
Беренч
е чират  

Исәп-
хисап 
срогы  

4 
Наратлык 
бистәсе 

Блок-модульле 
котельный 

(БМК) 

БМК 
Иҗтимагый 
үзәк өчен  

төзелеш данә 1  + 
Яңа Никольский 

авыл җирлегенең 
генераль планы 
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Газ белән тәэмин итү буенча чаралар исемлеге 
2.11.5 нче таблица 

 

№ 
т/с 

 
Фоторепортаж 

Объектның 
исеме 

Чараның исеме Чара төре 
Үлчәү 
берәм-

леге 
Егәрлек 

Тормышка ашыру 
сроклары 

Чара чыганагы 
Беренч
е чират  

Исәп-
хисап 
срогы  

1 
Наратлык 
бистәсе 

ГРПБ 
Газ регуляторы 

пункты төзелеше 
төзелеш данә - +  

"Газпромтрансгаз 
Казан» ҖЧҖ,  

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

генераль планы 

2 
Наратлык 
бистәсе 

Газ белән 
тәэмин итү 
челтәрләре 

Газ белән тәэмин 
итү челтәрләрен 

төзү 
төзелеш км - +  

"Газпромтрансгаз 
Казан» ҖЧҖ,  

Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

генераль планы 

3 
Кече Шуган 

авылы 
ГРПБ 

Газ регулятор 
пункты төзелеше 

төзелеш данә - +  
"Газпром трансгаз 

Казан" ҖЧҖ» 

4 
Кече Шуган 

авылы 

Газ белән 
тәэмин итү 
челтәрләре 

Газ белән тәэмин 
итү челтәрләрен 

төзү 
төзелеш км - +  

"Газпром трансгаз 
Казан" ҖЧҖ» 

5 
Яңа Никольский 

авылы 
ГРПШ 

Газ регулятор 
пункты төзелеше 

төзелеш данә - + + 

 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

генераль планы 

6 
 Яңа Никольский 

авылы 

Газ белән 
тәэмин итү 
челтәрләре 

Газ белән тәэмин 
итү челтәрләрен 

төзү 
төзелеш км - + + 

 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 

генераль планы 
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7 
Яңа Никольский 

авылы 

Газ белән 
тәэмин итү 
челтәрләре 

Яшьләр урамы, 
Чишмә урамы 
буенча түбән 
басымлы газ 

белән тәэмин итү 
челтәрләренең 

диаметрын 
арттыру 

төзелеш км 0,7 + + 
"Газпромтрансгаз 

Казан" ҖЧҖ» 

8 Завод бистәсе 
Газ белән 
тәэмин итү 
челтәрләре 

Түбән басымлы 
газ белән тәэмин 
итү челтәрләрен 

төзү 

төзелеш км - +  

"Газпром трансгаз 
Казан» ҖЧҖ, Яңа 
Никольский авыл 
җирлеге генераль  

 планы 

 
 

Электр белән тәэмин итү буенча чаралар исемлеге 
2.11.6 нче таблица 

 

№ 
т/с 

 
Фоторепортаж 

Объектның 
исеме 

Чараның исеме Чара төре 
Үлчәү 

берәмлеге 
Егәрлек 

Тормышка ашыру 
сроклары 

Чара 
чыганагы 1 нче 

чират  

Исәп-
хисап 
срогы  

1 
Яңа Никольский 

т.п. 
Трансформатор 

подстанциясе (ТП) 

6/0,4 кВ 
көчәнешле 
комплектлы 

трансформатор 
подстанциясен 

төзү 

төзелеш куа 384,04 +  

Яңа 
Никольский 

авыл 
җирлегенең 

генераль 
планы 

2 
Яңа Никольский 

т.п. 
Электр линияләре  

6 кВ һәм 0,4 кВ 
көчәнешле электр 

тапшыру 
линияләрен төзү 

төзелеш км - + + 

Яңа 
Никольский 

авыл 
җирлегенең 

генераль 
планы 
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3 
Салкын Алан    

т. п. 
Электр линияләре  

0,4 кВ көчәнешле 
электр тапшыру 
линияләрен төзү 

төзелеш км - + + 

Яңа 
Никольский 

авыл 
җирлегенең 

генераль 
планы 

 Завод т. п. Электр линияләре  
0,4 кВ көчәнешле 
электр тапшыру 
линияләрен төзү 

төзелеш км - + + 

Яңа 
Никольский 

авыл 
җирлегенең 

генераль 
планы 

 Наратлык т. п. Электр линияләре  
0,4 кВ көчәнешле 
электр тапшыру 
линияләрен төзү 

төзелеш км - + + 

Яңа 
Никольский 

авыл 
җирлегенең 

генераль 
планы 
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Аз токлы  челтәрләр буенча чаралар исемлеге 

2.11.7 нче таблица 
 

№ 
т/с 

 
Фоторепортаж 

Объектның 
исеме 

Чараның 
исеме 

Чара 
төре 

Үлчәү берәмлеге Егәрлек 

Тормышка ашыру 
сроклары 

Чара чыганагы 
1 нче 
чират  

Исәп-
хисап 
срогы  

1 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
территориясе 

Телефон  оештыру 

Проектлана торган 
торак төзелешендә 

телефоннарга 
булган ихтыяҗ саны 

84 +  

Яңа Никольский 
авыл 

җирлегенең 
генераль планы 

2 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
территориясе 

Телефон  оештыру 

Проектлана торган 
торак төзелешендә 

телефоннарга 
булган ихтыяҗ саны 

154  + 

Яңа Никольский 
авыл 

җирлегенең 
генераль планы 

3 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
территориясе 

Җепселле-оптик 
элемтә 

линияләре 
(ВОЛС) 

ВОЛС 
төзелеше 

төзелеш км - + + 

Яңа Никольский 
авыл 

җирлегенең 
генераль планы 

4 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
территориясе 

Автоматлаштыр
ылган телефон 

станциясе (АТС) 

АТС 
төзелеше 

төзелеш шт - + + 

Яңа Никольский 
авыл 

җирлегенең 
генераль планы 

5 
Яңа Никольский 
авыл җирлеге 
территориясе 

Әлмәт-УС 
Башколтай УС 

тапшыру 
җепселле-оптик 

линиясе 

ВОЛП 
төзелеше 

төзелеш км  +  

РФ  ТПС, 
(Транснефть 
прикамье,  23 

октябрь 2018ел 
№ТПК-01-01-03-

9/42520 хат  
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2.12. Территорияне инженерлык әзерләү чаралары 
2.12.1 нче таблица 

 
Эрозия процессларына каршы көрәш чаралары 

№ 
п/п 

 
Фоторепортаж 

 

Куркыныч табигать 
күренешләр  

Чара 

1 Наратлык бистәсе 

Агым  эрозиясе 
Яр ныгытмалары, бетонлаштыру исәбенә сул ярны 
тәртипкә салу һәм ныгыту 

Авышу процесслары 
Яр авыша торган урыннарда ныгытмалар кую. Яр 
авышкан урыннарда текәлеген үзгәрту, авышмаларны 
террасалау.  

 
 

2.12.2 нче таблица 
 

Су басудан инженерлык яклау чаралары  

№ 
п/п 

Фоторепортаж 
 

Куркыныч табигать 
барыш 

Чара 

1 Салкын Алан авылы 

Су басу  
Дренаж, территорияне киптерү, елга төбен тирәнәйтү, елга 

үзәнен чистарту 

2 Наратлык бистәсе 

3  Яңа Никольский  авылы 

4 Завод бистәсе 

5 Кече Шуган 
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2.13. Гражданнар оборонасы чаралары, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү буенча чаралар исемлеге 

2.13.1 нче таблица 
 

№ 
т/с 

 
Фоторепортаж 

Объектның 
исеме 

Чараның 
исеме 

Чара 
төре 

Ед. 
үлчәү 

Егәрлек 
Тормышка ашыру сроклары 

Чара чыганагы 1 нче 
чират  

Исәп-хисап срогы  

1 
Яңа Никольский авыл 
җирлеге территориясе 

Сиреналы 
сөйләм 

җайланмасы 
 

Яңа 
төзелеш 

Шт. 10 +  
Яңа Никольский авыл 
җирлегенең генераль 

планы 

2 
Яңа Никольский авыл 
җирлеге территориясе 

Хәбәр итү 
системасы 

 оештыру   + + 
Яңа Никольский авыл 
җирлегенең генераль 

планы 

3 Яңа Никольский авылы Янгын депосы  
Яңа 

төзелеш 
Шт. 1 + + 

Яңа Никольский авыл 
җирлегенең генераль 

планы 

 
 

Муниципаль район  
урынбасары башлыгы                                                                            А.А. Зимин 
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