
 

 

 

 

 

 
Тел.: (843) 264-74-01, факс: (843) 292-07-26. mkrt@tatar.ru, mincult.tatarstan.ru 

 

 

 

       ПРИКАЗ                                            г.Казань                                   БОЕРЫК 

 

26.12.2016                                                                                № 1125од 

 

Алабуга шәһәре 

территориясендә 

урнашкан төбәк 

әһәмиятендәге мәдәни 

мирас объектлары 

территорияләре чикләрен 

раслау турында  

 

«Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи һәм 

мәдәни ядкәрләре) турында» 2002 ел, 25 июнь, 73-ФЗ номерлы Федераль 

закон, «Татарстан Республикасының мәдәни мирас объектлары турында» 

2005 ел, 1 апрель, 60-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасының Законына 

нигезләнеп, төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объектларын һәм махсус 

җайга салына торган шәһәр төзелеше эшчәнлеге объектлары буларак аларның 

территорияләрен саклауны һәм дәүләт тарафыннан саклап тотуны тәэмин итү 

максатларында, 

 

БОЕРАМ: 

 

1. Алабуга шәһәре территориясендә урнашкан төбәк әһәмиятендәге 

мәдәни мирас объектлары территорияләре чикләрен расларга (1 нче 

кушымта); 

2. Алабуга шәһәре территориясендә урнашкан төбәк әһәмиятендәге 

мәдәни мирас объектлары территорияләрен файдалану реимын расларга (2 

нче кушымта). 

3. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 

 

 

Министр                                                                                А.М. Сибагатуллин 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул. Пушкина, д. 66/33, г. Казань, 420015 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘДӘНИЯТ МИНИСТРЛЫГЫ 
 

Пушкин ур., 66/33нче йорт, Казан ш., 420015 



 

 

_____ел _______ боерыкка  

1 нче кушымта  

 

 

 

Алабуга шәһәре территориясендә урнашкан төбәк әһәмиятендәге мәдәни 

мирас объектлары территорияләре  

ЧИКЛӘРЕ 

 

 

Алабуга ш., Зур Покров ур., 2, 4 й. адресы буенча урнашкан «Акционерлык 

җәмгыяте биналары комплексы, XIX йөзнең I яртысы: торак йорт, флигель» 

төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләре картасы 

(схема) 

 

 
 

 

Шартлы билгеләр:  

                

                   Мәдәни мирас объекты 
                                              

                  Мәдәни мирас объекты территориясе  

 



 

 

 

Алабуга ш., Зур Покров ур., 2, 4 й. адресы буенча урнашкан «Акционерлык 

җәмгыяте биналары комплексы, XIX йөзнең I яртысы: торак йорт, флигель» 

төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләрен 

картографик тасвирлама 

 
 

Алабуга ш., Зур Покров ур., 2, 4 й. адресы буенча урнашкан «Акционерлык 

җәмгыяте биналары комплексы, XIX йөзнең I яртысы: торак йорт, флигель» 

төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә:   

 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: Мәдәни мирас бинасы стенасы буйлап (3-4-5 н.), 

койма чикләрендә (6 н.). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: Койма чикләрендә (7 н.), мәдәни мирас бинасы 

стенасы буйлап (8-9 н.). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  Койма чикләрендә (9-10-11 н.), мәдәни мирас 

бинасы стенасы буйлап (12-13 н.). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: Мәдәни мирас бинасы стенасы буйлап (1-2 н.). 
 

 

Алабуга ш., Зур Покров ур., 2, 4 й. адресы буенча урнашкан «Акционерлык 

җәмгыяте биналары комплексы, XIX йөзнең I яртысы: торак йорт, флигель» 

төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең  

борылыш нокталары таблицасы 

 

 

Нокта № 
МСК-16да нокталарның 

координаталары 

1084 елгы бөтендөнья 

геодезик координаталар 

системасында (WGS-84)  

нокталарның координатлары 

  X Y Широта, B Долгота, L 

1 471914 2301385.6 55°45'16.89'' 52°03'13.82'' 

2 471909.93 2301404.18 55°45'16.76'' 52°03'14.89'' 

3 471907.22 2301415.92 55°45'16.67'' 52°03'15.56'' 

4 471903.55 2301432.61 55°45'16.56'' 52°03'16.52'' 

5 471890.61 2301429.28 55°45'16.14'' 52°03'16.33'' 

6 471890.72 2301428.8 55°45'16.14'' 52°03'16.30'' 



7 471856.27 2301419.54 55°45'15.03'' 52°03'15.77'' 

8 471846.56 2301416.6 55°45'14.71'' 52°03'15.60'' 

9 471865.02 2301395.99 55°45'15.31'' 52°03'14.42'' 

10 471866.8 2301393.83 55°45'15.37 52°03'14.29'' 

11 471868.11 2301392.32 55°45'15.41'' 52°03'14.21'' 

12 471879.56 2301379.55 55°45'15.78'' 52°03'13.47'' 
 

 

 

 

Алабуга ш., Зур Покров ур., 9 й. адресы буенча урнашкан «Беренче өяз 

училищесы бинасы, XIX йөзнең I яртысы» төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас 

объекты территориясе чикләре картасы (схема) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Шартлы билгеләр:  



                

                   мәдәни мирас объекты 
                                              

                  мәдәни мирас объекты территориясе  

Алабуга ш., Зур Покров ур., 9 й. адресы буенча урнашкан «Беренче өяз 

училищесы бинасы, XIX йөзнең I яртысы» төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас 

объекты территориясе чикләрен картографик тасвирлама 
 

 

Алабуга ш., Зур Покров ур., 9 й. адресы буенча урнашкан «Беренче өяз 

училищесы бинасы, XIX йөзнең I яртысы» төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас 

объекты территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: Койма буйлап (5-8 н.). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: Койма буйлап (8-9 н.). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  Мәдәни мирас бинасы буйлап (9-2 н.). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: Торак йорт булмаган каралты буйлап (2-3 н.), койма 

буйлап (3-5 н.). 

 

Алабуга ш., Зур Покров ур., 9 й. адресы буенча урнашкан «Беренче өяз 

училищесы бинасы, XIX йөзнең I яртысы» төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас 

объекты территориясе чикләренең  

борылыш нокталары таблицасы 

 

Нокта 

№  

МСК-16да 

нокталарның 

координаталары 

1084 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS-84)  

нокталарның координатлары 

  X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 471904.25 2301525.86 55°45'16,57" 52°03'21,84" 

2 471919.72 2301529.43 55°45'17,07" 52°03'22,05" 

3 471947.23 2301536.09 55°45'17,96" 52°03'22,43" 

4 471946.75 2301538.17 55°45'17,95" 52°03'22,55" 

5 471961.09 2301541.42 55°45'18,41" 52°03'22,73" 

6 471955.68 2301566.95 55°45'18,24" 52°03'24,20" 

7 471944.42 2301564.40 55°45'17,87" 52°03'24,05" 

8 471944.53 2301563.91 55°45'17,88" 52°03'24,02" 

9 471898.49 2301553.34 55°45'16,39" 52°03'23,42" 

 

 



Алабуга ш., Зур Покров ур., 19, 21 й. адресы белән урнашкан «Сәүдәгәр 

утары, XIX йөзнең II яртысы: торак йорт, флигель»  

төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләре картасы 

(схема) 
 

 

 
 

 

 
Шартлы билгеләр:  

                

                   мәдәни мирас объекты 
                                              

                  мәдәни мирас объекты территориясе  

 

 

 

Алабуга ш., Зур Покров ур., 19, 21 й. адресы белән урнашкан «Сәүдәгәр 

утары, XIX йөзнең II яртысы: торак йорт, флигель»  



төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

картографик тасвираламасы 
 

 

 

Алабуга ш., Зур Покров ур., 19, 21 й. адресы белән урнашкан «Сәүдәгәр 

утары, XIX йөзнең II яртысы: торак йорт, флигель»  

төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләре түбәндәгечә 

үтә: 

 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: Юл аша чыгып мәдәни мирас бинасы почмагына 

таба (7-8 н.), мәдәни мирас бинасы стенасы буеннан (8-9 н.).  

Көньяк-көнчыгыш өлеш: Мәдәни мирас бинасы стенасы буеннан (10-11 н.), 

койма чикләрендә (11-12 н.). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  Мәдәни мирас бинасы стенасы буеннан (12-13-1 н.), 

торак корылмасы стенасы буеннан (1-2-3-4 н.). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: Юл аша чыгып корылма почмагына таба (4-5 н.), 

торак корылмасы стенасы буеннан (5-6 н.), торак булмаган каралты стенасы 

буеннан (6-7 н.). 

 

Алабуга ш., Зур Покров ур., 19, 21 й. адресы белән урнашкан «Сәүдәгәр 

утары, XIX йөзнең II яртысы: торак йорт, флигель»  

төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең  

борылыш нокталары таблицасы 

 

 

Нокталар №  
МСК-16да нокталарның 

координаталары 

1084 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында 

(WGS-84)  нокталарның 

координатлары 

  X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 471861.92 2301722.51 55°45'15.21" 52°03'33.14" 

2 471873.37 2301725.06 55°45'15.58" 52°03'33.28" 

3 471873.47 2301724.61 55°45'15.58" 52°03'33.26" 

4 471889.58 2301728.11 55°45'16.10" 52°03'33.46" 

5 471913.77 2301727.67 55°45'16.88" 52°03'33.43" 

6 471929.98 2301730.72 55°45'17.41" 52°03'33.61" 

7 471926.44 2301749.56 55°45'17.29" 52°03'34.69" 



8 471921.95 2301780.93 55°45'17.15" 52°03'36.49" 

9 471919.6 2301794.55 55°45'17.07" 52°03'37.27" 

10 471848.88 2301780.36 55°45'14.78" 52°03'36.45" 

11 471852.72 2301763.15 55°45'14.91" 52°03'35.47" 

12 471855.12 2301752.31 55°45'14.99" 52°03'34.85" 

13 471859.63 2301731.62 55°45'15.13" 52°03'33.66" 

Алабуга ш., Зур Покров ур, 42 й. адресы белән урнашкан «Элеккеге Покров 

чиркәве бинасы. 1810 елда төзелгән» төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас 

объекты территориясе чикләре картасы (схема)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Шартлы билгеләр:  



                

                   мәдәни мирас объекты 
                                              

                  мәдәни мирас объекты территориясе  

 

 

 

Алабуга ш., Зур Покров ур, 42 й. адресы белән урнашкан «Элеккеге Покров 

чиркәве бинасы. 1810 елда төзелгән» төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас 

объекты территориясе чикләренең картографик тасвирламасы  
 

 

Алабуга ш., Зур Покров ур, 42 й. адресы белән урнашкан «Элеккеге Покров 

чиркәве бинасы. 1810 елда төзелгән» төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас 

объекты территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: Торак йорт булмаган каралты буйлап (6-10 н.). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш:  Койма буйлап һәм торак йорт булмаган каралты 

буйлап (10-12 н.). 

Көньяк-көнбатыш өлеш: Койма буйлап (12-2 н.),  каралты буйлап (2-4 н.). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: Койма буйлап (4-5 н.). 

 

 

Алабуга ш., Зур Покров ур, 42 й. адресы белән урнашкан «Элеккеге Покров 

чиркәве бинасы. 1810 елда төзелгән» төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас 

объекты территориясе чикләренең  

борылыш нокталары таблицасы 

 

 

Нокталар 

№  

МСК-16да 

нокталарның 

координаталары 

1084 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS-84)  

нокталарның координатлары 

  X Y Широта, B Долгота, L 

1 471653.53 2302396.24 55°45'08,46" 52°04'11,74" 

2 471656.23 2302396.97 55°45'08,54" 52°04'11,78" 

3 471689.63 2302403.63 55°45'09,62" 52°04'12,16" 

4 471692.60 2302402.88 55°45'09,72" 52°04'12,12" 

5 471721.62 2302450.92 55°45'10,66" 52°04'14,87" 

6 471714.78 2302479.47 55°45'10,43" 52°04'16,51" 

7 471715.59 2302494.90 55°45'10,46" 52°04'17,40" 

8 471695.77 2302499.11 55°45'09,82" 52°04'17,64" 



9 471693.08 2302494.13 55°45'09,73" 52°04'17,35" 

10 471692.68 2302490.47 55°45'09,72" 52°04'17,14" 

11 471662.22 2302492.39 55°45'08,73" 52°04'17,25" 

12 471659.41 2302442.84 55°45'08,64" 52°04'14,41" 

13 471649.65 2302442.00 55°45'08,33" 52°04'14,36" 

14 471650.34 2302423.99 55°45'08,35" 52°04'13,33" 

Алабуга ш., Говоров ур., 9, 11 й. адресы буенча урнашкан «Хәзерләү-сәүдә 

йорты, XIX йөзнең II яртысы: торак йорт, флигель» төбәк әһәмиятендәге 

мәдәни мирас объекты территориясе чикләре картасы (схема) 

 

 
 

 

 



 

 
Шартлы билгеләр:  

                

                   мәдәни мирас объекты 
                                              

                  мәдәни мирас объекты территориясе  

 

 

 

Алабуга ш., Говоров ур., 9, 11 й. адресы буенча урнашкан «Хәзерләү-сәүдә 

йорты, XIX йөзнең II яртысы: торак йорт, флигель» төбәк әһәмиятендәге 

мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең картографик 

тасвирламасы 

 

 

Алабуга ш., Говоров ур., 9, 11 й. адресы буенча урнашкан «Хәзерләү-сәүдә 

йорты, XIX йөзнең II яртысы: торак йорт, флигель» төбәк әһәмиятендәге 

мәдәни мирас объекты территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: Койма чикләрендә (8-9 н.), мәдәни мирас бинасы 

стенасы буеннан (9-10-11 н.). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: Мәдәни мирас бинасы почмагыннан мәдәни мирас 

бинасы почмагына (11-12 н.), мәдәни мирас бинасы стенасы буеннан (12-1-2 

н.), торак йорт булмаган корылма стенасы буеннан (2 н.). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  торак йорт булмаган корылма стенасы буеннан (3-4 

н.), торак йорт булмаган корылма почмагыннан торак йорт почмагына (4-5 н.). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: торак йорт стенасы буеннан (5-6 н.), лапас буеннан 

(6-7 н.), торак йорт булмаган корылма стенасы буеннан (7-8 н.). 

 

Алабуга ш., Говоров ур., 9, 11 й. адресы буенча урнашкан «Хәзерләү-сәүдә 

йорты, XIX йөзнең II яртысы: торак йорт, флигель» төбәк әһәмиятендәге 

мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең  

борылыш нокталары таблицасы 

 

 

Нокталар 

№  

МСК-16да нокталарның 

координаталары 

1084 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында 

(WGS-84)  нокталарның 

координатлары 



  X Y Широта, B Долгота, L 

1 472415.24 2301318.53 55°45'33.10" 52°03'09.98" 

2 472419.69 2301298.79 55°45'33.25" 52°03'08.85" 

3 472427.54 2301264.55 55°45'33.50" 52°03'06.89" 

4 472433.15 2301265.83 55°45'33.68" 52°03'06.96" 

5 472439.62 2301270.15 55°45'33.89" 52°03'07.21" 

6 472448.41 2301272.14 55°45'34.17" 52°03'07.32" 

7 472447.63 2301275.96 55°45'34.15" 52°03'07.54" 

8 472442.1 2301298.8 55°45'33.97" 52°03'08.85" 

9 472439.25 2301310.21 55°45'33.88" 52°03'09.51" 

10 472436.28 2301323.22 55°45'33.78" 52°03'10.25" 

11 472424.2 2301320.46 55°45'33.39" 52°03'10.09" 

12 472420.65 2301319.76 55°45'33.28" 52°03'10.05" 

 

 

 

 

Алабуга ш., Гассар ур., 3 й. адресы белән урнашкан «Торак йорт, XIX  йөз 

башы» төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

картасы (схема) 

 

 



 
 

 

 

 

 
Шартлы билгеләр:  

                

                   мәдәни мирас объекты 
                                              

                  мәдәни мирас объекты территориясе  

 

 

Алабуга ш., Гассар ур., 3 й. адресы белән урнашкан «Торак йорт, XIX  йөз 

башы» төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

картографик тасвирламасы 

 

 



Алабуга ш., Гассар ур., 3 й. адресы белән урнашкан «Торак йорт, XIX  йөз 

башы» төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: Койма буйлап (6-7 н.), Торак йорт буеннан һәм 

мәдәни мирас бинасы буйлап (7-1 н.). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: Мәдәни мирас бинасы буйлап (т.1-3). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  Койма буйлап (т.3-4). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: Койма буйлап (т.4-6). 

 
 

Алабуга ш., Гассар ур., 3 й. адресы белән урнашкан «Торак йорт, XIX  йөз 

башы» төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

борылыш нокталары таблицасы 

 

 

Нокталар 

№  

МСК-16да 

нокталарның 

координаталары 

1084 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS-84)  

нокталарның координатлары 

  X Y Широта, B Долгота, L 

1 472022.70 2301388.59 55°45'20,41" 52°03'13,97" 

2 472026.15 2301373.97 55°45'20,52" 52°03'13,13" 

3 472029.23 2301361.21 55°45'20,62" 52°03'12,40" 

4 472037.02 2301329.94 55°45'20,87" 52°03'10,61" 

5 472068.19 2301339.93 55°45'21,88" 52°03'11,18" 

6 472061.83 2301361.61 55°45'21,67" 52°03'12,43" 

7 472051.78 2301395.99 55°45'21,35" 52°03'14,40" 

 

Алабуга ш., Гассар ур., 4 й. адресы буенча урнашкан «Өяз казначылыгы 

(капкалары һәм коймалары белән «Зельва» рестораны), 1870 еллар., арх. 

Ф.Росляков» төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләре картасы (схема) 

 

 

 



 
 

 

 
Шартлы билгеләр:  

                

                   мәдәни мирас объекты 
                                              

                  мәдәни мирас объекты территориясе  

Алабуга ш., Гассар ур., 4 й. адресы буенча урнашкан «Өяз казначылыгы 

(капкалары һәм коймалары белән «Зельва» рестораны), 1870 еллар., арх. 

Ф.Росляков» төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләренең картографик тасвирламасы 
 

 



Алабуга ш., Гассар ур., 4 й. адресы буенча урнашкан «Өяз казначылыгы 

(капкалары һәм коймалары белән «Зельва» рестораны), 1870 еллар., арх. 

Ф.Росляков» төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: Торак булмаган корылма буйлап (4-5 н.), койма 

буйлап (5-6 н.). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: Койма буйлап (6-8 н.). 

Көньяк-көнбатыш өлеш: Койма буйлап (8-1 н.), мәдәни мирас бинасы буйлап 

(т.1-2). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: Койма буйлап (2-4 н.). 

 

 

Алабуга ш., Гассар ур., 4 й. адресы буенча урнашкан «Өяз казначылыгы 

(капкалары һәм коймалары белән «Зельва» рестораны), 1870 еллар., арх. 

Ф.Росляков» төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләре борылыш нокталары таблицасы 

 

 

№ 

точки 

МСК-16да 

нокталарның 

координаталары 

1084 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS-84)  

нокталарның координатлары 

  X Y Широта, B Долгота, L 

1 471997.61 2301404.05 55°45'19,59" 52°03'14,86" 

2 472016.15 2301408.21 55°45'20,19" 52°03'15,10" 

3 472039.34 2301413.47 55°45'20,94" 52°03'15,40" 

4 472028.49 2301434.09 55°45'20,59" 52°03'16,58" 

5 472019.98 2301449.77 55°45'20,32" 52°03'17,48" 

6 472011.80 2301471.83 55°45'20,05" 52°03'18,74" 

7 471983.79 2301463.62 55°45'19,15" 52°03'18,27" 

8 471990.21 2301435.97 55°45'19,35" 52°03'16,69" 

 

 

 

Алабуга, Яр буе ур., 14 й. адресы буенча урнашкан «Спас соборы һәм 

чиркәү манарасы. 1820 елда төзелгән» төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас 

объекты территориясе чикләре  



картасы (схема) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Шартлы билгеләр:  

                

                   мәдәни мирас объекты 
                                              

                  мәдәни мирас объекты территориясе  

 

 

 

 

 

Алабуга, Яр буе ур., 14 й. адресы буенча урнашкан «Спас соборы һәм 

чиркәү манарасы. 1820 елда төзелгән» төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас 

объекты территориясе чикләренең картографик тасвирламасы 

 

 



Алабуга, Яр буе ур., 14 й. адресы буенча урнашкан «Спас соборы һәм 

чиркәү манарасы. 1820 елда төзелгән» төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас 

объекты территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: Киртә буйлап (4-9 н.), торак йорт корылмасы 

территориясе буйлап (9-11 н.). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: Торак йорт корылмасы территориясе буйлап (11-12 

н.), киртә буйлап (12-13 н.). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  Киртә буйлап  (13-2 н.). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: Торак йорт корылмасы территориясе буйлап (2-3 н.), 

киртә буйлап (3-4 н.). 

 

 

Алабуга, Яр буе ур., 14 й. адресы буенча урнашкан «Спас соборы һәм 

чиркәү манарасы. 1820 елда төзелгән» төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас 

объекты территориясе чикләренең  

борылыш нокталары таблицасы 

 

 

 

№ 

точки 

МСК-16да 

нокталарның 

координаталары 

1084 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS-84)  

нокталарның координатлары 

  X Y Широта, B Долгота, L 

1 471765.84 2301505.57 55°45'12,10" 52°03'20,67" 

2 471772.32 2301506.29 55°45'12,31" 52°03'20,72" 

3 471805.96 2301511.35 55°45'13,40" 52°03'21,01" 

4 471802.88 2301584.65 55°45'13,30" 52°03'25,21" 

5 471805.01 2301584.75 55°45'13,36" 52°03'25,21" 

6 471804.67 2301592.81 55°45'13,35" 52°03'25,68" 

7 471802.50 2301592.72 55°45'13,28" 52°03'25,67" 

8 471801.74 2301610.58 55°45'13,26" 52°03'26,70" 

9 471795.66 2301622.12 55°45'13,06" 52°03'27,36" 

10 471784.94 2301638.95 55°45'12,71" 52°03'28,32" 

11 471757.40 2301634.30 55°45'11,82" 52°03'28,05" 

12 471716.30 2301625.53 55°45'10,50" 52°03'27,55" 

13 471719.75 2301602.47 55°45'10,61" 52°03'26,23" 



14 471748.62 2301549.42 55°45'11,54" 52°03'23,19" 

15 471765.61 2301516.22 55°45'12,09" 52°03'21,28" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ел _______ 

боерыкка  

2 нче кушымта  

 



 
 

Алабуга шәһәре территориясендә урнашкан төбәк әһәмиятендәге мәдәни 

мирас объектлары территорияләре чикләрендә  

файдалану режимы 

 

Төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объектлары территорияләре 

чикләрендә түбәндәгеләр рөхсәт ителә:  

 

мәдәни мирас обектларын ремонтлау, консервацияләү һәм реставрацияләү; 

мәдәни мирас объектларының бөтенлегенә зыян салмаган һәм бозылу, 

җимерелү яки юкка чыгу куркыныч янамаган хуҗалык эшчәнлеге алып бару;  

саклау предметын тәшкил иткән үзенчәлекләрен үзгәртмичә генә, рөхсәт 

ителгән функциональ файдалану төрләренә нигезләнеп, мәдәни мирас 

объектларын заманча файдалануга яраклаштыру; 

моңарчы булган инженерлык инфраструктурасы обектларына 

(суүткәргечнең тышкы челтәре, канализация, җылылык, газ һәм электр белән 

тәэмин итү, телефонлаштыру) капиталь ремонт ясау; 

төзекләндерү: мәйданчыкларга, якын килү һәм транспорт узу урыннарына 

традицион материаллар (таш, гранит һәм табигый булып күренә торган башка 

материаллар) түшәү, тарихи мохит элементлары характеристикаларына җавап 

бирә торган аерым урнаштырылган яктырту җайланмасыннан файдалану; 

яшелләндерү: агачларның кыйммәтле төрләрен саклау; 

мәдәни мирас объектының беренче катыннан югары булмаган биеклектә 

мәгълүмат кыры 0,4 кв.м.дан да зур булмаган мәйданда мәдәни мирас 

объекты фасадына мәгълүмати язулар һәм билгеләр, мемориаль такталар кую; 

оешмаларның элмә такталарын, «Кулланучы хокукларын яклау турында» 

1992 ел, 7 февраль, 2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законы нигезендә, 

әзерләүченең (башкаручы, сатучы) исеме, чыккан урыны (адресы) һәм эш 

сәгатьләре турында мәгълүматны кулланучыга җиткерә торган вывескаларны 

һәм реклама конструкцияләрен бинаның, корылманың яки каралтының беренче 

катыннан югары булмаган биеклектә урнаштыру;  

тарихи-архив эзләнүләре нигезендә махсус эшләнгән проектлар буенча 

киосклар, лапаслар; кече архитектура формалары кую; 

булган капиталь төзелеш объектларын, шулай ук, җир кишәрлекләрен 

(капиталь төзелеш объектлары салмыйча һәм вакытлы корылмалар 

урнаштырмыйча) рөхсәт ителгән куллану төрләрене нигезендә файдалану:  

- торак төзелеше (код 2.0); 

- сәламәтлек саклау (код 3.4); 



- мәгариф һәм мәгърифәт (код 3.5); 

- мәдәни үсеш (код 3.6);  

- дини файдалану (код 3.7); 

- иҗтимагый идарә (код 3.8);  

- фәнни эшчәнлекне тәэмин итү (код 3.9); 

- эшлекле идарә (код 4.1); 

- кибетләр (код 4.4); 

- җәмәгать туклануы (код 4.6); 

- кунакханә хезмәте күрсәтү (код 4.7); 

- ял итү (рекреация) (код 5.0); 

- керүчеләр өчен гел ачык торган һәм түләү алынмый торган парклар, 

скверлар, мәйданчыклар, бульварлар, яр буе урыннары булдыру (код 12.0). 

Югарыда күрсәтелгән барлык эшләр Татарстан Республикасы Мәдәният 

министрлыгы тарафыннан килештерелгән проект документациясен әзерләү һәм 

эшләр башкару буенча йөкләмәләргә нигезләнеп бирелгән мәдәни мирас 

объектын саклау эшләре үткәрүгә язмача рөхсәт һәм, шулай ук, дәүләт тарихи-

мәдәни экспертизасының уңай нәтиҗәләре булган проект документациясе 

нигезендә башкарыла; әлеге эшләр Татарстан Республикасы Мәдәният 

министрлыгының контроле астында үткәрелә.  

 

Төбәк (республика) әһәмиятендәге мәдәни мирас объектының 

территориясе чикләрендә түбәндәгеләр тыела: 

 

Капиталь төзелеш объектларын һәм аларның өлешләрен урнаштыру, 

шулай ук, җир төзелеше эшләрен, җир, төзелеш, хуҗалык эшләрен һәм мәдәни 

мирас объектларын саклауга бәйле булмаган башка эшләрне проектлау, үткәрү; 

мәдәни мирас объекты фасадына һәм түбәсенә кондиционерлар, эре 

габаритлы антенналар һәм инженерлык җиһазларының башка элементларын 

кую; 

инженерлык инфрастурктурасын (суүткәргечнең тышкы челтәре, 

канализация, җылылык, газ һәм электр белән тәэмин итү, телефонлаштыру) 

җир өстеннән үткәрү;  

машина кую урыннары көйләү. 

Агачларның кыйммәтле төрләрен кисү, санитар чистартулар гына 

искәрмә булып тора ала.  

 

 
 

 


