
 

 

 

 

 

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

 

 

       ПРИКАЗ                                            г.Казань                                   БОЕРЫК 

 

05.12.2017                                                                                    1140 од 
 

 

Зәй муниципаль районы 

территориясендә урнашкан җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни 

мирас объектлары территорияләре 

чикләрен раслау турында 

 

 

 

“Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи һәм 

мәдәни ядкәрләре) турында”гы 2002 елның 25 июнендә кабул ителгән 73-ФЗ 

номерлы законына, “Татарстан Республикасында мәдәни мирас объектлары 

турында”гы 2005 елның 1 апрелендә кабул ителгән 60-ЗРТ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы нигезендә, махсус җайга салына торган шәһәр төзелеше 

эшчәнлеге объектлары буларак, төбәк  әһәмиятенә ия мәдәни мирас 

объектларын һәм аларның территорияләрен саклауны һәм дәүләт тарафыннан 

саклап тотуны тәэмин итү максатларында,  

Боерам 

 

1. Зәй  муниципаль районы территориясендә урнашкан җирле (муниципаль)  

әһәмияткә ия мәдәни мирас объектлары территорияләре чикләрен расларга (1 

нче кушымта). 

2. Зәй  муниципаль районы территориясендә урнашкан җирле (муниципаль)  

әһәмияткә ия мәдәни мирас объектлары территорияләреннән файдалану 

режимын 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 



 05.12.2017 ел 

№ 1140 од 

Татарстан Республикасы 

мәдәният министрлыгы 

боерыгына                                                                                      

1 нче кушымта 

 

1. Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Поручик авыл 

җирлеге, Нератовка авылы адресы буенча  урнашкан ”Алпавыт Нератов 

йорты, XIX гасыр азагы» җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни 

мирас объекты территориясе чикләре картасы (схемасы) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Поручик авыл җирлеге, 

Нератовка авылы адресы буенча  урнашкан ”Алпавыт Нератов йорты, XIX 

гасыр азагы» җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең катографик тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Поручик авылы җирлеге, 

Нератовка авылы адресы буенча  урнашкан ”Алпавыт Нератов йорты, XIX 

гасыр азагы» җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк өлеш: Нератовка авылы муниципаль милек җире буйлап (борылыш 

нокталары 1 – 2); 

Көнчыгыш өлеш: Нератовка авылы муниципаль милек җире буйлап 

(борылыш нокталары 2 – 3); 

Көньяк өлеш: Нератовка авылы муниципаль милек җире буйлап (борылыш 

нокталары 3 – 4); 

Көнбатыш өлеш: Нератовка авылы муниципаль милек җире буйлап (борылыш 

нокталары 4 – 1). 

 

Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Поручик авылы җирлеге, 

Нератовка авылы адресы буенча  урнашкан ”Алпавыт Нератов йорты, XIX 

гасыр азагы» җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең борылыш нокталары таблицасы 

 

№№ 

п/п 
№№  

Координаты точки в системе 

МСК-16 

Координаты точки в 

системе WGS-84 

Х У 
Северная широта 

В 

Восточная 

долгота L 

1 Т.1 410990.569 2284115.072 55° 12' 25.984" 51° 46' 56.075" 

2 Т.2 410998.070 2284144.771 55° 12' 26.230" 51° 46' 57.753" 

3 Т.3 410975.356 2284150.508 55° 12' 25.497" 51° 46' 58.082" 

4 Т.4 410967.854 2284120.809 55° 12' 25.251" 51° 46' 56.404" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Төги авыл җирлеге, 

Төги авылы, Мәктәп ур., 100-нче йорт адресы буенча урнашкан “Земство 

карамагындагы мәктәп, XIX гасыр» җирле (муниципаль)  әһәмияткә ия 

мәдәни мирас объекты территориясе чикләре картасы (схемасы) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Төги авыл җирлеге, Төги 

авылы, Мәктәп ур., 100-нче йорт адресы буенча урнашкан “Земство 

карамагындагы мәктәп, XIX гасыр» җирле (муниципаль)  әһәмияткә ия 

мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең  

картографик тасвирламасы 

Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Төги авыл җирлеге, Төги 

авылы, Мәктәп ур., 100-нче йорт адресы буенча урнашкан “Земство 

карамагындагы мәктәп, XIX гасыр» җирле (муниципаль)  әһәмияткә ия 

мәдәни мирас объекты территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: Төги  авылы муниципаль милек җирлеге буйлап 

(борылыш нокталары 1 – 2); 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: Төги  авылы муниципаль милек җирлеге буйлап 

(борылыш нокталары 2 – 3); 

Көньяк-көнбатыш өлеш: Төги  авылы муниципаль милек җирлеге буйлап 

(борылыш нокталары 3 – 4); 

Төньяк-көнбатыш өлеш: Төги авылы муниципаль милек җирлеге буйлап 

(борылыш нокталары 4 – 1). 

Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Төги авыл җирлеге, Төги 

авылы, Мәктәп ур., 100-нче йорт адресы буенча урнашкан “Земство 

карамагындагы мәктәп, XIX гасыр» җирле (муниципаль)  әһәмияткә ия 

мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең борылыш нокталары 

таблицасы 
 

№№ 

п/п 
№№  

Координаты точки в системе 

МСК-16 

Координаты точки в 

системе WGS-84 

Х У 
Северная широта 

В 

Восточная 

долгота L 

1 Т.1 402649.463 2284415.271 55° 07'  56.293" 51° 47' 14.714" 

2 Т.2 402623.208 2284433.641 55° 07' 55.446" 51° 47' 15.756" 

3 Т.3 402602.396 2284402.774 55° 07' 54.769" 51° 47' 14.018" 

4 Т.4 402628.204 2284383.997 55° 07' 55.602" 51° 47' 12.953" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Зәй шәһәре, Горький 

урамы, 22 “б” йорт адресы буенча урнашкан “Земство табибы йорты”, 

XIX гасыр,  җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең картасы (схемасы) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Зәй шәһәре, Горький урамы, 

22 “б” йорт адресы буенча урнашкан “Земство табибы йорты”, XIXгасыр,  

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләренең картографик тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Зәй шәһәре, Горький урамы, 

22 “б” йорт адресы буенча урнашкан “Земство табибы йорты”, XIXгасыр,  

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк өлеш: металл киртә буйлап (борылыш нокталары 1 – 2); 

Көнчыгыш өлеш: металл киртә буйлап (борылыш нокталары 2 – 3); 

Көньчяк өлеш: металл киртә буйлап, кеше тормый торган таш корылмалар 

дивары буйлап (борылыш нокталары 3 – 4 – 5); 

Көнбатыш өлеш: металл киртә буйлап (борылыш нокталары 5 – 6 – 1). 

 

Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Зәй шәһәре, Горький урамы, 

22 “б” йорт адресы буенча урнашкан “Земство табибы йорты”, XIXгасыр,  

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләренең борылыш нокталары таблицасы 

 

№№ 

п/п 
№№  

Координаты точки в системе 

МСК-16 

Координаты точки в 

системе WGS-84 

Х У 
Северная широта 

В 

Восточная 

долгота L 

1 Т.1 424457.416 2301932.872 55° 19' 42.379" 52° 3' 43.933" 

2 Т.2 424459.027 2301996.542 55° 19' 42.430" 52° 3' 47.545" 

3 Т.3 424381.169 2301992.506 55° 19' 39.913" 52° 3' 47.314" 

4 Т.4 424382.490 2301954.749 55° 19' 39.956" 52° 3' 45.172" 

5 Т.5 424382.781 2301931.702 55° 19' 39.966" 52° 3' 43.865" 

6 Т.6 424400.739 2301933.608 55° 19' 40.546" 52° 3' 43.974" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.   Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Зәй шәһәре, Кызыл 

мәйдан  урамы, 3 “а” йорт адресы буенча урнашкан “Волость  башкарма 

комитеты бинасы”, XIXгасыр,  җирле (муниципаль) әһәмияткә ия 

мәдәни мирас объекты территориясе чикләре картасы (схемасы) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Зәй шәһәре, Кызыл мәйдан  

урамы, 3 “а” йорт адресы буенча урнашкан “Волость  башкарма комитеты 

бинасы”, XIXгасыр,  җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең картографик тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Зәй шәһәре, Кызыл мәйдан  

урамы, 3 “а” йорт адресы буенча урнашкан “Волость  башкарма комитеты 

бинасы”, XIXгасыр,  җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

Төньяк өлеш: металл киртә буйлап (борылыш нокталары 1– 2 – 3 – 4 – 5); 

Көнчыгыш өлеш: металл киртә буйлап (борылыш нокталары 5 – 6); 

Көньяк өлеш: металл киртә буйлап (борылыш  нокталары 6 – 7 – 8 – 9); 

Көнбатыш өлеш: металл киртә буйлап (борылыш нокталары 9 – 10 – 11 – 1). 

 

Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Зәй шәһәре, Кызыл мәйдан  

урамы, 3 “а” йорт адресы буенча урнашкан “Волость  башкарма комитеты 

бинасы”, XIX гасыр,  җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең борылыш нокталары таблицасы 

 

№№ 

п/п 
№№  

Координаты точки в системе 

МСК-16 

Координаты точки в 

системе WGS-84 

Х У 
Северная широта 

В 

Восточная 

долгота L 

1 Т.1 423192.552 2301948.948 55° 19' 1.478" 52° 3' 44.815" 

2 Т.2 423191.233 2301960.289 55° 19' 1.435" 52° 3' 45.458" 

3 Т.3 423196.637 2301960.636 55° 19' 1.610" 52° 3' 45.478" 

4 Т.4 423190.361 2302005.147 55° 19' 1.406" 52° 3' 48.002" 

5 Т.5 423184.803 2302026.165 55° 19' 1.226" 52° 3' 49.194" 

6 Т.6 423156.947 2302021.613 55° 19' 0.325" 52° 3' 48.935" 

7 Т.7 423165.214 2301969.556 55° 19' 0.593" 52° 3' 45.983" 

8 Т.8 423158.858 2301968.490 55° 19' 0.388" 52° 3' 45.923" 

9 Т.9 423163.059 2301942.390 55° 19' 0.524" 52° 3' 44.443" 

10 Т.10 423166.177 2301943.064 55° 19' 0.625" 52° 3' 44.481" 

11 Т.11 423166.645 2301942.510 55° 19' 0.640" 52° 3' 44.450" 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Зәй шәһәре, 

Орджоникидзе  урамы, 55-нче йорт  адресы буенча урнашкан “Сәүдәгәр 

Бекетов И.Н. йорты”, XIX гасыр,  җирле (муниципаль) әһәмияткә ия 

мәдәни мирас объекты территориясе чикләре картасы (схемасы) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Зәй шәһәре, 

Орджоникидзе  урамы, 55-нче йорт  адресы буенча урнашкан “Сәүдәгәр 

Бекетов И.Н. йорты”, XIX гасыр,  җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни 

мирас объекты территориясе чикләре картографик тасвирламасы 

Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Зәй шәһәре, 

Орджоникидзе  урамы, 55-нче йорт  адресы буенча урнашкан “Сәүдәгәр 

Бекетов И.Н. йорты”, XIX гасыр,  җирле (муниципаль) әһәмияткә ия 

мәдәни мирас объекты территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк өлеш: сәүдәгәр  Бекетов И.Н. йорты дивары буйлап, таш койма буйлап, 

кеше яшәми торган таш бина дивары буйлап (борылыш нокталары 1 – 2); 

Көнчыгыш өлеш: кеше яшәми торган таш бина бивары буйлап, тимер-бетон 

койма буйлап (борылыш нокталары  2 – 3 – 4 – 5 – 6); 

Көньяк өлеш: Үзәк район хастаханәсенең ике этажлы таш бинасы төньяк 

дивары буйлап, бизәүле тимер-бетон койма буйлап (борылыш нокталары 6 – 7 – 

8 – 9); 

Көнбатыш өлеш: бизәүле тимер-бетон койма буйлап, Орджоникидзе урамы 

ягыннан сәүдәгәр Бекетов йортының болдыры буйлап  (борылыш нокталары 9 – 

10 – 11). 

 

Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Зәй шәһәре, Орджоникидзе  

урамы, 55-нче йорт  адресы буенча урнашкан “Сәүдәгәр Бекетов И.Н. йорты”, 

XIX гасыр,  җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең  

борылыш нокталары  таблицасы 

 

№№ 

п/п 
№№  

Координаты точки в системе 

МСК-16 

Координаты точки в 

системе WGS-84 

Х У 
Северная широта 

В 

Восточная 

долгота L 

1 Т.1 423204.660 2302180.769 55° 19' 1.866" 52° 3' 57.961" 

2 Т.2 423198.051 2302229.640 55° 19' 1.651" 52° 4' 0.732" 

3 Т.3 423180.049 2302227.772 55° 19' 1.069" 52° 4' 0.625" 

4 Т.4 423180.742 2302215.935 55° 19' 1.092" 52° 3' 59.954" 

5 Т.5 423178.064 2302210.198 55° 19' 1.005" 52° 3' 59.629" 

6 Т.6 423170.777 2302209.676 55° 19' 0.770" 52° 3' 59.599" 

7 Т.7 423173.797 2302185.689 55° 19' 0.868" 52° 3' 58.239" 



8 Т.8 423175.791 2302183.461 55° 19' 0.932" 52° 3' 58.113" 

9 Т.9 423176.067 2302180.109 55° 19' 0.941" 52° 3' 57.923" 

10 Т.10 423188.100 2302181.646 55° 19' 1.330" 52° 3' 58.010" 

11 Т.11 423188.465 2302178.736 55° 19' 1.342" 52° 3' 57.845" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Зәй шәһәре, Толстой  

урамы, 39-нчы йорт  адресы буенча урнашкан “Земство карамагындагы 

мәктәп”, 1910 ел,  җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас 

объекты территориясе чикләре картасы (схемасы) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Зәй шәһәре, Толстой  урамы, 

39-нчы йорт  адресы буенча урнашкан “Земство карамагындагы мәктәп”, 

1910 ел,  җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең картографик тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Зәй шәһәре, Толстой  урамы, 

39-нчы йорт  адресы буенча урнашкан “Земство карамагындагы мәктәп”, 

1910 ел,  җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк өлеш: Зәй шәһәре муниципаль милек җире буйлап, өч этажлы кирпеч 

бина дивары буйлап (борылыш нокталары 1 – 2); 

Көнчыгыш өлеш: Зәй шәһәре муниципаль милек җире буйлап  (борылыш 

нокталары 2 – 3); 

Көньяк өлеш: металл койма буйлап (борылыш нокталары 3 – 4); 

Көнбатыш өлеш: Толстой урамы ягыннан металл койма буйлап  (борылыш 

нокталары 4 – 5 – 1). 

 

Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Зәй шәһәре, Толстой  урамы, 

39-нчы йорт  адресы буенча урнашкан “Земство карамагындагы мәктәп”, 

1910 ел,  җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең борылыш нокталары таблицасы 

 

 

 

 

№№ 

п/п 
№№  

Координаты точки в системе 

МСК-16 

Координаты точки в 

системе WGS-84 

Х У 
Северная широта 

В 

Восточная 

долгота L 

1 Т.1 423076.505 2302619.845 55° 18' 57.714" 52° 4' 22.854" 

2 Т.2 423071.282 2302663.351 55° 18' 57.545" 52° 4' 25.320" 

3 Т.3 422970.834 2302651.749 55° 18' 54.297" 52° 4' 24.659" 

4 Т.4 422976.264 2302612.495 55° 18' 54.473" 52° 4' 22.434" 

5 Т.5 422978.291 2302611.470 55° 18' 54.539" 52° 4' 22.376" 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.  Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Зәй шәһәре, Островский  

урамы, 18/2-нче  йорт  адресы буенча урнашкан “1957- 1971 елларда 2-нче 

номерлы квартирасында  Суббух Рәфыйков яшәгән йорт”, җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

картасы (схемасы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Зәй шәһәре, Островский  

урамы, 18/2-нче  йорт  адресы буенча урнашкан “1957- 1971 елларда 2-нче 

номерлы квартирасында  Суббух Рәфыйков яшәгән йорт”, җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

картографик тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Зәй шәһәре, Островский  

урамы, 18/2-нче  йорт  адресы буенча урнашкан “1957- 1971 елларда 2-нче 

номерлы квартирасында  Суббух Рәфыйков яшәгән йорт”, җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк өлеш: металл койма буйлап, кеше яшәми торган  металл корылма 

дивары буйлап (борылыш нокталары 1 – 2 – 3 – 4); 

Көнчыгыш өлеш: кеше яшәми торган  металл корылма дивары буйлап, металл 

койма буйлап (борылыш нокталары 4 – 5 – 6 – 7); 

Көньяк өлеш: металл койма буйлап, кеше яшәми торган агач корылмаларның 

дивары буеннан (борылыш нокталары 7 – 8 – 9); 

Көнбатыә өлеш: агач койма буйлап,, металл койма буйлап, Рәфыйков йорты 

дивары буеннан агач койма буйлап (борылыш нокталары 9 – 1). 

 

Татарстан Республикасы, Зәй муниципаль районы, Зәй шәһәре, Островский  

урамы, 18/2-нче  йорт  адресы буенча урнашкан “1957- 1971 елларда 2-нче 

номерлы квартирасында  Суббух Рәфыйков яшәгән йорт”, җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең  

 борылыш нокталары таблицасы 

 

№№ 

п/п 
№№  

Координаты точки в системе 

МСК-16 

Координаты точки в 

системе WGS-84 

Х У 
Северная широта 

В 

Восточная 

долгота L 

1 Т.1 419497.126 2297486.298 55° 17' 1.967" 51° 59' 31.893" 

2 Т.2 419495.376 2297502.502 55° 17' 1.911" 51° 59' 32.811" 

3 Т.3 419493.461 2297502.903 55° 17' 1.849" 51° 59' 32.834" 

4 Т.4 419492.961 2297505.923 55° 17' 1.833" 51° 59' 33.005" 

5 Т.5 419479.326 2297503.676 55° 17' 1.392" 51° 59' 32.878" 

6 Т.6 419462.196 2297502.153 55° 17' 0.838" 51° 59' 32.793" 



7 Т.7 419445.336 2297500.186 55° 17' 0.293" 51° 59' 32.682" 

8 Т.8 419445.864 2297491.279 55° 17' 0.309" 51° 59' 32.177" 

9 Т.9 419446.986 2297480.854 55° 17' 0.346" 51° 59' 31.586" 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05.12.2017 ел 

№ 1140 од Татарстан 

Республикасы мәдәният 

министрлыгы боерыгына                                                                                      

2 нче кушымта 

 

Зәй муниципаль районы территориясендә урнашкан җирле (муниципаль ) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территорияләреннән файдалану 

режимы 

 

Мәдәни мирас объектының территориясе чикләрендә түбәндәгеләр рөхсәт 

ителә: 

мәдәни мирас объектының мемориаль һәм архитектура-ансамбль ягыннан 

кыйммәтле юкка чыккан  өлешләрен (биналар, корылмалар, кече архитектура 

формалары, коймалар, капкалар) моның өчен җитәрлек фәнни  мәгълүмәтләр 

булганда элеккеге хәленә кайтару;  

мәдәни мирас объекты территориясен рөхсәтсез төзелгән корылмалардан 

азат итү өчен, моның өчен җитәрлек фәнни мәгълүмәт яки хокукый нигез 

булганда,   корылмаларны, биналарны  яки аларның аерым өлешләрен сүтү;  

 

түбәндәге рөхсәт ителгән җир кишәрлекләрен һәм капиталь объектларын  

куллану төрләре нигезендә җир кишәрлекләрен файдалану, мәдәни мирас 

объектын заманча файдалануга яраклаштыру (рөхсәт ителгән куллану төрләре 

кодлары Россия Федерациясенең икътисадый үсеш министрлыгының 2014 

елның 1 сентябрендә кабул ителгән  “Җир кишәрлекләрен рөхсәт ителгән 

куллану  төрләре классификаторын раслау турында”гы  540-нчы номерлы 

боерыгына яраклы рәвештә күрсәтелгән): 

торак төзелеше (код 2.0);  

индивидуаль торак төзелеше (код 2.1) 

аз этажлы күп фатирлы торак төзелеше (код 2.1.1); 

урта этажлы торак төзелеше (код 2.5); 

торак төзелешенә хезмәт күрсәтү (код 2.7); 

капиталь төзелеш  объектларын иҗтимагый файдалану (код 3.0); 

иҗтимагый хезмәт күрсәтү (код 3.2); 

капиталь төзелеш  объектларына көнкүреш хезмәте күрсәтү (код 3.3); 

сәламәтлек саклау (код 3.4); 

мәгариф һәм мәгърифәт (код 3.5); 

мәдәни үсеш (код 3.6);  

дини файдалану (код 3.7); 

иҗтимагый идарә итү (код 3.8);  

фәнни эшчәнлекне тәэмин итү (код 3.9); 

ветеринария хезмәте күрсәтү (код 3.10); 

эшмәкәрлек (код 4.0); 

эшлекле идарә итү (код 4.1); 

кибетләр (код 4.4); 



банк һәм иминият эшчәнлеге (код 4.5); 

җәмәгать туклануы (код 4.6); 

кунакханә хезмәте күрсәтү (код 4.7); 

күңел ачу (код 4.8); 

спорт (код 5.1); 

җиңел сәнәгать (код 6.3); 

азык сәнәгате (код 6.4); 

тарихи-мәдәни эшчәнлек (код 9.3); 

мәдәни мирас объектының бөтенлегенә зыян салмаган һәм аңа ватылу,  

җимерелү яки юкка чыгару куркынычы янамаган  хуҗалык эшчәнлеге алып 

бару;  

мәдәни мирас объектын, саклау предметын тәшкил иткән үзенчәлеген 

үзгәртмичә,  консервацияләү, ремонтлау, реставрацияләү һәм заманча 

файдалануга яраклаштыру;  

булган объектларның инженерлык инфраструктурасын (су белән тәэмин итү, 

канализация, җылылык, газ, электр белән тәэмин итү, телефон кертү буенча 

тышкы челтәрләрне) капиталь ремонтлау; 

 төзекләндерү: мәйданчыкларга, якын килү һәм транспорт узу 

урыннарына традицион материаллар (таш, гранит һәм табигый булып күренә 

торган башка материаллар) түшәү;  

 тарихи мохит элементлары характеристикаларына туры килгән аерым 

урнаштырылган яктырту җайланмаларыннан файдалану;  

 яшелләндерү: агачларның кыйммәтле төрләрен саклау (санитар кисүдән 

тыш); ябалдашлары мәдәни мирас объектларын күзаллауга комачауламау 

шартында  агачларның яңа кыйммәтле төрләрен утырту (ылыслылардан тыш),; 

куаклар утырту, газоннар һәм чәчәклекләр бүлү; 

 Фасадта мәгълүмәти язулар һәм билгеләмәләр, мемориаль такталарны 

мәдәни мирас объектының беренче этажыннан  югары итмичә урнаштыру;  

  

 1992 елның  7 февралендә кабул ителгән “Кулланучыларның хокукларын 

саклау турында”гы  2300-1 номерлы Федераль закон нигезендә,  оешма 

алтакталарын, җитештерүченең исеме (башкаручысы, сатучысы),   

урнашкан урыны (адресы) һәм эш режимы турындагы мәгълүмәтне 

кулланучыларга җиткерү өчен билгеләнгән алтакталарны  мәдәни мирас 

объектының беренче этажыннан югары итми кую; 

 Югарыда белдерелгән мәглүмәти конструкцияләрнең биеклеге теге яки бу 

конструкцияне кую чикләрен  регламентацияләнгән фриз, этаж тәрәзәләре 

арасы  биеклегенең 2/3 өлешеннән зуррак  булырга тиеш түгел. Аркасыман 

тәрәзәләр булганда этаж тәрәзәләре арасында урнашкан конструкцияләрнең 

биеклеге  ½ өлешкә  кадәр  азая.  

 Декоратив-нәфис паннодан тыш, мәгълүмәти конструкцияләрнең киңлеге 

теге яки бу конструкцияне кую чиген регламентицияләүче стена арасы 

киңлегенең 2/3 өлешеннән зур булмаска тиеш; 



 археологик белешмәләр булган очракта территориянең директив 

дәрәҗәсен түбәнәйтү, ишегалды территориясен вертикаль 

планлаштыру 

 

Югарыда аталган барлык эшләр Зәй шәһәре муниципаль берәмлеге 

башкарма комитеты  тарафыннан килештерелгән мәдәни мирас объектын 

саклау буенча проект документларын әзерләү һәм эшләр башкару буенча 

йөкләмәләр, аталган эшләрнең үтәлешен Татарстан Республикасы Мәдәният 

министрлыгы контрольдә тоткан очракта – проект документлары нигезендә, 

Зәй шәһәре муниципаль берәмлеге башкарма комитеты  тарафыннан мәдәни 

мирас объектын саклау эшләре үткәрергә язмача рөхсәт кәгазе нигезендә 

башкарыла. 

 

Төбәк (республика) әһәмияткә ия мәдәни мирас объектының территориясе 

чикләрендә түбәндәгеләр тыела: 

 

мәдәни мирас объектларын яки аерым элементларын саклауга, мәдәни мирас 

объектының тарихи шәһәр төзелеш тирәлеген саклауга бәйле булмаган җир, 

төзелеш, мелиорация белән бәйле һәм башка эшләр башкару; 

археологик юлламадан башка җир, төзелеш, мелиорация белән бәйле  һәм 

башка эшләр башкару; 

капиталь төзелеш объектлары сафка бастыру һәм ядкарь территориясендә 

урнашкан капиталь төзелеш объектларының күләм-пространство 

характеристикасын арттыру;  

мәдәни мирас объекты фасадына һәм түбәсенә кондиционерлар, эре 

габаритлы антенналар һәм инженерлык җиһазларының башка элементларын 

урнаштыру; 

мәдәни мирас объектларында, шулай ук аның территориясендә  тышкы реклама 

чараларын урнаштыру; 

фасадларга тышкы мәгълүмәт чаралары  (алтакталар )урнаштырганда 

яктыртуның ачык алымнарын куллану; 

инженерлык инфараструктурасын (суүткәргечнең тышкы челтәре, 

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

җир өстеннән үткәрү; 

киосклар, павильоннар, өслекләр, юкка чыкканнарны торгызудан тыш, 

кече архитектура формалары кую;  

мәдәни мирас объектына һәм аның әйләнә-тирәсендәге корылмаларга динамик 

тәэсир итүче технологияләрдән файдалану; 

, агачларның кыйммәтле төрләрен кисү ( санитар кисүдән тыш); 

мәдәни мирас объекты территориясен төрле көнкүреш калдыклары белән 

чүпләү; 

парковкалар көйләү. 

 
 


