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Татарстан Республикасы Мәдәният
министрлыгының 2015 елның 7
августында кабул ителгән 850 од
номерлы
“Татарстан
Республикасы,
Казан
шәһәре,
Калинин урамы, 5нче йорт адресы
буенча
урнашкан
“Шамов
хастаханәсе бинасы, арх. К.С
Олешкевич”
төбәк (республика)
әһәмиятендәге
мәдәни мирас
объекты территориясенең чикләрен
раслау турында”гы боерыгының
2нче кушымтасына үзгәреш кертү
турында

1. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының 2015 елның
7 августында кабул ителгән 850 од номерлы “Татарстан Республикасы, Казан
шәһәре, Калинин урамы, 5нче йорт адресы буенча урнашкан “Шамов хастаханәсе
бинасы, арх. К.С Олешкевич” төбәк (республика) әһәмиятендәге мәдәни мирас
объекты территориясенең чикләрен раслау турында”гы
боерыгының 2нче
кушымтасына, яңа редакциядә бәян итеп, үзгәреш кертергә (кушымта итеп бирелә)
боерам.
2. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам.

Министр

И.Х. Аюпова

Татарстан Республикасы Мәдәният
министрлыгының 19.03.2018 ел 195
од номерлы
боерыгына
2нче кушымта
(Татарстан Республикасы Мәдәният
министрлыгының 2017 елның 7
августы
850 од номерлы
боерыгы редакциясендә)

“Казан шәһәре, Калинин урамы, 5нче йорт адресы буенча урнашкан “Шамов
хастаханәсе бинасы, арх. К.С Олешкевич” төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас
объекты территориясеннән
файдалану режимы

Төбәк әһәмиятенә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләрендә рөхсәт
ителә:
мәдәни мирас объектының физик яктан саклануын тәэмин итүгә юнәлтелгән
саклау эшләре үткәрү, шул исәптән консервацияләү, ремонтлау, реставрацияләү һәм
заманча файдалануга яраклаштыру;
мәдәни мирас объектының бөтенлегенә зыян салмаган һәм мәдәни мирас
объектының бүгенге шартларда кулланылуын тәэмин итү мөмкинлеге биргән
хуҗалык эшчәнлеге алып бару;
Югарыда аталган барлык эшләр вәкаләтле мәдәни мирас объектын саклау
органы тарафыннан килештерелгән мәдәни мирас объектын саклау буенча проект
документларын әзерләү һәм эшләр башкару буенча йөкләмәләр һәм проект
документлары нигезендә, вәкаләтле мәдәни мирас объектын саклау органы
тарафыннан бирелгән язмача рөхсәт кәгазе нигезендә башкарыла.
булган капиталь төзелеш объектларын, шулай ук җир кишәрлекләрен (капиталь
төзелеш
объектлары
сафка
бастырмыйча
Һәм
вакытлы
корылмалар
урнаштырмыйча) Россия Федерациясенең икътисадый үсеш министрлыгының 2014
елның 1 сентябрендә кабул ителгән 540нчы номерлы боерыгы белән расланган
“Җир кишәрлекләрен рәхсәт ителгән куллану төрләре классификаторы ” нигезендә
файдалану:
- иҗтимагый хезмәт күрсәтү (код 3.2);
- сәламәтлек саклау (код 3.4);
- мәгариф һәм мәгърифәт (код 3.5);
- мәдәни үсеш (код 3.6.);
- җәмгыяви идарә итү (код 3.8);
- фәнни эшчәнлекне тәэмин итү (код 3.9);

- кунакханә хезмәте (4.7);
-күңел ачу (4.8)
мәдәни мирас объектының бөтенлеген бозып торган вакытлы корылмаларны
һәм объектларны сүтү;
әлеге эшләр мәдәни мирас объектына зыян салмаса (шул исәптән, динамик
тәэсир), булган объектларның инженерлык инфраструктурасын (су белән тәэмин
итү, канализация, җылылык, газ, электр белән тәэмин итү, телефон кертү буенча
тышкы челтәрләрне) капиталь ремонтлау;
мәдәни мирас объектын саклау, файдалану һәм популярлаштыру максатыннан
территорияне тәртипкә китерү;
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;
агачларның
кыйммәтле төрләрен саклау;
тарихи-архив тикшеренүләр нигезендә махсус эшләнгән проектлар буенча
киосклар, элмәләр, кече архитектур формалар урнаштыру;
фасадта мәгълүмәти язулар һәм билгеләмәләр, мемориаль такталарны
мәдәни мирас объектының беренче этажыннан югары итмичә урнаштыру;
кануннар нигезендә, реклама характерында мәгълүмәте булмаган, дәүләт
хакимияте органнарының, урындагы үзидарә органнарының, коммерциячел
булмаган оешмаларның элмә такталарын һәм күрсәткечләрен урнаштыру, эшчәнлек
профиле турында, оешманың фирма атамасын, аның урнашкан урынын (адресын)
һәм эш режимын, шәхси эшмәкәрнең дәүләт теркәве һәм аны теркәгән органны
кулланучыларга җиткерү өчен билгеләнгән элмә такталар кую. Элмә такталарның
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. 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.
Төбәк (республика) әһәмиятенә ия мәдәни мирас объекты 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;
капиталь төзелеш объектларын 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;

тышкы реклама чараларын урнаштыру;
инженерлык инфараструктурасын (суүткәргечнең тышкы челтәре, канализация,
җылылык, газ һәм электр белән тәэмин итү, телефонлаштыру) җир өстеннән үткәрү;
мәдәни мирас объектына һәм аның әйләнә-тирәсендәге корылмаларга динамик
тәэсир итүче технологияләрдән файдалану;
мәдәни мирас объекты территориясен һәртөрле һәм формалы көнкүреш
калдыклары белән чүпләү;
автомобильләр өчен ачык һәм ябык типтагы туктау урыннары урнаштыру;
агачларның кыйммәтле төрләрен кисү (искәрмә: санитар кисүләр) .

