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“Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи һәм мәдәни 
ядкәрләре) турында”гы 2002 елның 25 июнендә кабул ителгән 73-ФЗ номерлы 
законы, “Татарстан Республикасында мәдәни мирас объектлары турында”гы 2005 
елның 1 апрелендә кабул ителгән 60-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законы, 
Татарстан Министрлар Кабинетының 2016 елның 10 нчы июнендә кабул ителгән 
“Төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объектын яки җирле (муниципаль) әһәмияттәге 
мәдәни мирас объектын Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас 
объектлары (тарих һәм мәдәният һәйкәлләре) бердәм дәүләт реестрына төбәк 
әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты сыйфатында кертү турында карар кабул итү 
тәртибе турындагы Нигезләмәне раслау турында”гы 393 нче карары, 2014-нче 

 
Татарстан Республикасы, Казан 
шәһәре, Ленин бакчасы, Пушкин, 
Держинский, Лобачевский урамнары 
һәм Казан Федераль Университеты 
корпуслары белән чикләнгән 
территориясе чикләрендә урнашкан 
«Амурлар рәвешендәге  XIX гасыр 
фонтаны, 1894 ел» ачыкланган 
иәдәни мирас объектын Россия 
Федерациясе халыкларының   
мәдәни мирас объектлары (тарих һәм 
мәдәният һәйкәлләре) бердәм дәүләт 
реестрына җирле (муниципаль) 
әһәмияттәге мәдәни мирас объекты 
сыйфатында истәлекле урын төре 
буларак кертү һәм сак предметын, 
чикләрен һәм мәдәни мирас объекты 
территорияләреннән файдалану 
режимын раслау турында 
 
 

 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
  МӘДӘНИЯТ МИНИСТРЛЫГЫ 

 



елның 15-нче декабрендәге дәүләт тарихи-мәдәни экспертизасының уңай нәтиҗәсе 
нигезендә боерам:  

   
 
  

1. Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Ленин бакчасы, Пушкин, Держинский, 
Лобачевский урамнары һәм Казан Федераль Университеты корпуслары белән 
чикләнгән территориясе чикләрендә урнашкан «Амурлар рәвешендәге  XIX гасыр 
фонтаны, 1894 ел» ачыкланган мәдәни мирас объектын Россия Федерациясе 
халыкларының   мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният һәйкәлләре) бердәм 
дәүләт реестрына җирле (муниципаль) әһәмияттәге мәдәни мирас объекты 
сыйфатында истәлекле урын төре буларак кертергә. 

 
2. Казан шәһәре, Ленин бакчасы адресы буенча урнашкан “Фонтан”, 1894 ел 

төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объектының сак предметын расларга (1нче 
кушымта). 

3. Казан шәһәре, Ленин бакчасы адресы буенча урнашкан “Фонтан”, 1894 ел 
төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләрен расларга (2нче 
кушымта). 

4. Казан шәһәре, Ленин бакчасы адресы буенча урнашкан “Фонтан”, 1894 ел 
төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объектыннан файдалану режимын расларга 
(3нче кушымта). 

5. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 
 
 
Министр                                                                                               А.М. Сибагатуллин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Татарстан Республикасы 

Мәдәният министрлыгының 
2017нче елның 31 
гыйнварыннан № 63 од 
боерыгына                                                                     
1- нче кушымта 
 

 
 
Казан шәһәре, Ленин бакчасы адресы буенча урнашкан “Фонтан”, 1894 ел төбәк 
әһәмиятендәге мәдәни мирас объектының сак предметы 

 
Казан шәһәре, Ленин бакчасы адресы буенча урнашкан “Фонтан”, 1894 ел төбәк 
әһәмиятендәге мәдәни мирас объектының сак предметы булып түбәндәгеләр тора: 

- скульптур композициянең урнашкан урыны, тарихи парк структурасында 
шәһәр төзелеше һәм композиция характеристикалары (Ленин бакчасы 
паркының композиция үзәген беркетә); 

- конструктив карар, тарихи конфигурация, фонтан янындагы бассейнның 
геометриясе (планда һәр якта ярымтүгәрәк чыгынтылар белән квадрат), 
бассейнның тышкы яктан профилирланган бортлары; 

- скульптур композиция: 
- беренче кат (нигезе) – өскә таба берсеннән-берсе профилирланган күчеш беләг 

кечерәя бара торган өч цилиндр; 
- икенче кат – драпировкалы ике канатлы амур; 
- өченче кат – кыска аяклы ике катлы чәшкә; чәшкә кабарып тора торган рельф 

белән эшләнгән, чәшкәнең киң кырыйлары кабарып тора торган орнамент 
белән бизәлгән; 

- өске кат – ваза  
- материал – бронза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 



Татарстан Республикасы 
Мәдәният министрлыгының 
2017нче елның 31 
гыйнварыннан № 63 од 
боерыгына                                                                     
2- нче кушымта 
 
 

Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Ленин бакчасы адресы буенча урнашкан 
төбәк әһәмиятендәге «Фонтан», 1894 ел мәдәни мирас объекты территориясенең 

чикләре 
 

Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Ленин бакчасы адресы буенча урнашкан 
төбәк әһәмиятендәге «Фонтан», 1894 ел мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләре картасы (схемасы) 
 

 
 

 Мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 
 

 Мәдәни мирас объекты  
   

Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Ленин бакчасы адресы буенча урнашкан 
төбәк әһәмиятендәге «Фонтан», 1894 ел мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләренең картографик тасвирламасы 
 

Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Ленин бакчасы адресы буенча урнашкан 
төбәк әһәмиятендәге «Фонтан», 1894 ел мәдәни мирас объекты территориясенең 
чикләре түбәндәгечә үтә: 
 

төньяк-көнчыгыш өлеш: Дзержинский урамы буйлап (8 - 12 борылыш 
нокталары); 

көньяк-көнчыгыш өлеш: Пушкин урамы буйлап (12 – 1 борылыш 
нокталары); 

көньяк-көнбатыш өлеш: Лобачевский 4а адресы буенча урнашкан бинаның 
төньяк фасады буйлап (1 – 5 борылыш нокталары); 

төньяк-көнбатыш өлеш: Лобачевский урамы буйлап (5 – 8 борылыш 
нокталары). 

 
 

Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Ленин бакчасы адресы буенча урнашкан 

төбәк әһәмиятендәге «Фонтан», 1894 ел мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләренең борылыш нокталары таблицасы 

  



Нокта 
№  

МСК 16 та ноктаның 
координатлары  

 

1984 елгы геодезик координаталар 
системасында  (WGS) нокталарның 

координаталары 
 

  X Y Киңлек, B Озынлык, L 
1 476299.27 1305709.32 55°47'38,41"N 49°07'21,76"E 
2 476301 1305703.98 55°47'38,46"N 49°07'21,46"E 
3 476304.75 1305699.81 55°47'38,59"N 49°07'21,22"E 
4 476309.87 1305697.52 55°47'38,75"N 49°07'21,09"E 
5 476315.48 1305697.51 55°47'38,93"N 49°07'21,09"E 
6 476320.61 1305699.79 55°47'39,10"N 49°07'21,22"E 
7 476324.37 1305703.95 55°47'39,22"N 49°07'21,46"E 
8 476326.1 1305709.29 55°47'39,28"N 49°07'21,76"E 
9 476325.52 1305714.86 55°47'39,26"N 49°07'22,08"E 

10 476322.72 1305719.73 55°47'39,17"N 49°07'22,36"E 
11 476318.19 1305723.03 55°47'39,02"N 49°07'22,55"E 
12 476312.71 1305724.2 55°47'38,84"N 49°07'22,62"E 
13 476307.22 1305723.04 55°47'38,66"N 49°07'22,55"E 
14 476302.68 1305719.75 55°47'38,52"N 49°07'22,36"E 
15 476299.87 1305714.89 55°47'38,43"N 49°07'22,08"E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Татарстан Республикасы 
Мәдәният министрлыгының 
2017нче елның 31 
гыйнварыннан № 63 од 
боерыгына                                                                     
3- нче кушымта 
 
 

 
 

Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Ленин бакчасы адресы буенча урнашкан 
төбәк әһәмиятендәге «Фонтан», 1894 ел мәдәни мирас объекты территориясеннән 

файдалану режимы 
 

Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Ленин бакчасы адресы буенча урнашкан 
төбәк әһәмиятендәге «Фонтан», 1894 ел мәдәни мирас объекты территориясендә 
түбәндәге эшләр рөхсәт ителә: 

 мәдәни мирас объектының физик яктан саклануын тәэмин итүгә юнәтелгән 
саклау эшләрен башкару, шул исәптән, консервацияләү, ремонтлау, реставрацияләү 
һәм  заманча файдалануга яраклаштыру; 

 мәдәни мирас объектының бөтенлеген тәэмин итү таләпләренә каршы 
килмәгән һәм мәдәни мирас объектының бүгенге шартларда кулланылышын тәэмин 
итү мөмкинлеген биргән хуҗалык эшчәнлеге алып бару; 

 җир биләмәсен файдалану, мәдәни мирас объектын  җир биләмәсен һәм 
капиталь төзелеш объектларын түбәндәге рөхсәт ителгән файдалану төрләре буенча 
заманча куллануга яраклаштыру (рөхсәт ителгән файдалану төрләре кодлары Россия 
Федерациясе икътисади үсеш министрлыгының 2014 елның 1 нче сентябрендә кабул 
ителгән 540 нчы номерлы “Җир биләмәләрен фадалануның рөхсәт ителгән төрләре 
классификаторын раслау турынлагы” боерыгы нигезендә күрсәтелгән): 
               гомум кулланылыштагы җир кишәрлекләре (территорияләре) (код 12.0); 
 башкарылучы эшләрнең (шул исәптән динамик йогынты) мәдәни мирас 

объектына йогынты ясамау шарты белән гамәлдәге инженер инфраструктурасы 
объектларын капиталь ремонтлау (тышкы суүткәргеч челтәрен, канализация, 
җылылык, газ һәм электр белән тәэмин итү, телефон элемтәсе белән тәэмин итү); 
 территориядә мәдәни мирас объектын саклауга, файдалануга һәм  

популярлаштыруга юнәлтелгән төзекләндерү эшләре; 
 мәйданчыкларны, юл чыгу урыннарын түшәүдә традицион материаллар (таш, 

гранит һәм табигый материалга охшаш башка материаллар) куллану, 
 тарихи мохит элементлары характеристикаларына җавап бирә торган аерым 

урнаштырылган яктырту җайланмаларын куллану; 
 чәчәк түтәлләре һәм газоннар ясау; 
 мәдәни мирас объекты фасадларын төнге яктырту җайланмаларын файдалану; 

Югарыда атап үтелгән барлык эшләр мәдәни мирас объектларын саклау эшләренә 
мәдәни мирас объектын саклау буенча вәкаләтле орган тарафыннан бирелгән язмача 
рөхсәт нигезендә, мәдәни мирас объектын саклау буенча вәкаләтле орган белән 



килештерелгән мәдәни мирас объектларын саклап калу буенча проект 
документларын әзерләү һәм эшләр башкару буенча йөкләмәгә, шулай ук проект 
документациясенә туры китерелеп башкарыла. 
 
Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Ленин бакчасы адресы буенча урнашкан 
төбәк әһәмиятендәге «Фонтан», 1894 ел мәдәни мирас объекты территориясендә 
түбәндәге эшләр тыела: 
 мәдәни мирас объектын яки аның аерым элементларын, мәдәни мирас 

объектының тарихи-шәһәр төзелеше тирәлеген саклау белән бәйле булмаган 
җир казу, төзелеш, мелиоратив һәм башка эшләр башкару; 

- капиталь төзелеш объектларын һәм аларның өлешләрен төзү; 
- мәдәни мирас объектында, шулай ук аның территориясендә тышкы реклама 

чараларын урнаштыру; 
- җир өстеннән инженерлык инфраструктурасы объектларын (тышкы 

суүткәргеч челтәрен, канализация, җылылык, газ һәм электр белән тәэмин итү, 
телефонлаштыру) үткәрү; 

- мәдәни мирас объекты һәм аның янәшәсендәге корылмаларга динамик 
йөкләнеш тудыручы технологияләр файдалану; 

- мәдәни мирас объекты территориясен теләсә кайсы төрдәге һәм формадагы 
көнкүреш калдыклары белән чүпләү; 

- мәдәни мирас объектын, мәдәни мирас объектының тарихи элементларын һәм 
территориясен аларның җимерелү куркынычын тудыручы, мәдәни мирас 
объектына, шулай ук әйләнә-тирәдәге корылмаларга тискәре йогынты ясаучы 
куллану төрләрендә файдалану;  

- агачларның кыйммәтле токымнарын кисү, санитария максатыннан кисүләр 
искәрмә булып тора; 

- парковкалар урнаштыру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


