
 
 
 
 
 
 

 

 

             ПРИКАЗ                                                                            БОЕРЫК   
 
     27.03.2018                   г. Казань                                   №  235 од 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“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, Татарстан Министрлар Кабинетының 2016 елның 10 
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, 2015 елның 25 декабрендәге дәүләт тарихи-мәдәни экспертизасының 
уңай нәтиҗәсе нигезендә боерам: 

   
1. Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Копылов ур., 2а йорт адресы буенча 

урнашкан  «В.И. Ленин исемендәге Мәдәният йорты, 1950-нче еллар»  ачыкланган 
мәдәни мирас объектын Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас 

Татарстан Республикасы, Казан 
шәһәре, Копылов ур., 2а йорт адресы 
буенча урнашкан  «В.И. Ленин 
исемендәге Мәдәният йорты, 1950-
нче еллар»  ачыкланган мәдәни мирас 
объектын Россия Федерациясе 
халыкларының мәдәни мирас 
объектлары (тарих һәм мәдәният 
һәйкәлләре) бердәм дәүләт Реестрына 
«В.И. Ленин исемендәге Мәдәният 
йорты», 191-1954-нче еллар төбәк 
әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты 
сыйфатында кертү һәм сак 
предметын, чикләрен һәм мәдәни 
мирас объекты территорияләреннән 
файдалану режимын раслау турында 

 

 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
  МӘДӘНИЯТ МИНИСТРЛЫГЫ 

 



объектлары (тарих һәм мәдәният һәйкәлләре) бердәм дәүләт Реестрына Татарстан 
Республикасы, Казан шәһәре, Копылов ур., 2а йорт адресы буенча «В.И. Ленин 
исемендәге Мәдәният йорты», 191-1954-нче еллар төбәк әһәмиятендәге мәдәни 
мирас объекты сыйфатында кертергә һәм мәдәни мирас объектының төрен – тарих, 
архитектура һәм шәһәр төзелеше һәйкәлен расларга.  

2. Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Копылов ур., 2а йорт адресы буенча 
«В.И. Ленин исемендәге Мәдәният йорты», 191-1954-нче еллар төбәк әһәмиятендәге 
мәдәни мирас объектының сак предметын расларга, (1-нче кушымта). 

3. Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Копылов ур., 2а йорт адресы буенча 
«В.И. Ленин исемендәге Мәдәният йорты», 191-1954-нче еллар төбәк әһәмиятендәге 
мәдәни мирас объектының территориясе чикләрен расларга, (2-нче кушымта). 

4. Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Копылов ур., 2а йорт адресы буенча 
«В.И. Ленин исемендәге Мәдәният йорты», 191-1954-нче еллар төбәк әһәмиятендәге 
мәдәни мирас объекты территориясен куллану режимын  расларга, (3-нче кушымта). 

5. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 

 
 
Министр                                                                                               А.М. Сибагатуллин 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Татарстан Республикасы 

Мәдәният 
министрылыгының 
2018 ел_________ 
боерыгына 
1- нче кушымта 
 

 
 
 
Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Копылов ур., 2а йорт адресы буенча «В.И. 

Ленин исемендәге Мәдәният йорты», 191-1954-нче еллар төбәк әһәмиятендәге 
мәдәни мирас объектының  

сак предметы 
 

Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Копылов ур., 2а йорт адресы буенча «В.И. 
Ленин исемендәге Мәдәният йорты», 191-1954-нче еллар төбәк әһәмиятендәге 
мәдәни мирас объектының сак предметы буларак түбәндәгеләр тора: 
 
№ 
п/п 

Сак предметы 
төре 

Сак предметы 
элементлары 

Фототеркәү 

1. Шәһәр 
планлаштыру 
структурасында 
шәһәр төзелеше 
урыны 

Бинаның “Серго 
Орджоникидзе ис. 
Бистә (Соцгород)” 
– Копылов урамы 
мәйданы 
композицион 
төзелешендә 
урнашуы;көньяк 
һәм көнчыгыштан 
объект 
территориясе 
“Совет канатлары” 
паркы 
территорииясе 
белән чиктәш 

 



2. Киңлек-
планлаштыру 
чишелеше 

4-5 катлы 
(алмашынучан 
катлылык)  планы 
буенча П-
образындагы 
бинаның 
габаритлары һәм 
конфигурациясе 15 
тәрәзә күчәрендә  
симметрияле 
композициле, үзәк 
ризалитлы, бөтен 
фасад өчен бердәм 
булган, киң фризда 
өчпочмаклы 
фронтан белән 
төгәлләнүче 
антаблементлы; ян 
ризалитлар белән; 
тигез түбәдән 
күтәрелеп торучы 
театр залы сәхнә 
тартмасы һәм 
китапханә киңлеге; 
зал бүлмәләренең 
һәм ячейка 
структуралы 
бүлмәләрнең 
түгәрәкләр һәм 
хакимият  
эшчәнлеген күздә 
тотып беренчел 
планлаштырылуы; 
яссы түбәдә 
декоратик вазонлы 
эчке ишегалдында 
җилләтү камерасы 
киңлеге белән; 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. конструктив схема фундамент монолит тимербетон, дивар һәм 

баганалар астыннан ленталы 
  Сакланып калган  

капиталь кирпеч 
тышкы һәм эчке 
тотып торучы 
диварлар 

диварлар силикат кирпеченнән 

  Тотып торучы 
тимербетон 
баганалар 

 

  Балкалы тимер 
түшәмәләр 

 

  Икемаршлы 
баскычлар – 9 
(тугыз), үзәк ачык 
баскыч беренче кат 
биеклегеннән 
өченче катка кадәр 
(конструкциясе – 
тимербетон 
җыелма баскычлар 
металл  косоурлар 
буйлап   

  Киртә – яссы, 
мәрмәр белән 
түшәлгән, 1-нче 
катта һәм  арадагы 
мөйданчыкларда 
киртә 
баганачыклары; 2-
нче һәм 3-нче 
катларда декоратив 
мәрмәр вазоннар 

 



  катлаулы 
конфигурацияле 
тигез түбә,  
түбә материалы –
фальцка охшаш 
металл 

 
4.  архитектур-

художество 
чишелеше 

Фасадларны бизәү 
материалы –декор 
әвәләү 
элементлары 
булган 
штукатурка; 
беренчел тәрәзә 
һәм ишек 
эчлекләре 
урнашуы, 
габаритлары 
конфигурациясе, 
тәрәзә эчлекләрен 
тутыру материалы 
– иторик 
геометрияле агач 
рамнарда 
үтәкүренмәле 
тутырылыш; 
төп һәм төньяк 
фасадлардагы 
икекапкачлы 10 
(ун) керү ишегенең 
характеры, 
геометриясе һәм 
пропорцияләре, 
материалы – агач 
(имән); 
ишек тоткалары 
һәм йозакларын 
беркетүдә 
сакланып калган 
латунь элементлар; 
фасадларның 1-нче 
катындагы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



диварлар 
өслекләренең 
үлчәмнәре һәм 
руст элементлары 
профилировкасы; 
 

 
5. Фасадларның 

архитектур-
декоратив 
җиһазланышы 

6 баскычлы төп 
фасадның үзәк 
керү болдырының 
габаритлары һәм 
геометриясе, 
материалы – 
гранит; 
 
 
 
 
 
 

  Үзәк ризали тның 
антаблементын 
һәм барлык 
фасадлар буйлап 1-
нче катны  
төгәлләүче 
профильләштерелг
ән кәрниз; 
 
 
 
 



  Төп фасадның керү 
үзәге өстендәге төп 
фасад 
ризалитының 2-нче 
катында урнашкан   
балюстрада; 
 
 
 
 
 
 
 

  3-нче кат 
тәрәзәләре астында 
әвәләп эшләнгән   
декоратив- 
архитектур 
элементлар 
(тәрәзәләр астында 
декоратив түгәрәк 
розетка һәм аның 
белән 
чагыштырганда 
яссы симметрик, 
канелюралы 
панельләр); тәрәзә 
билләренең 
сакланып калган 
профильләре; 

  Фасад 
ризалитларының 
төгәлләнеше – 
капительле 
өлешләре 
стильләштереп 
бизәлгән 
пилястралар; 
раскреповкалы 
профильләштерел-
гән кәрниз; 
үсемлек 
орнаментлы бил 
бизәлешле яссы 
фриз (төп һәм ян 
фасадларда); 

 



  Кәрниз һәм 
фронтанның 
очланып килүче 
иониклары 
күчешле профиль; 

 

  Төп ризалитның 
керү урынында 
эретеп беркетелгән 
яктырткычлар – 4 
данә, төньяк фасад 
ягыннан –  
2 данә; 

 
6. Интерьерларның 

декоратик 
җиһазланышы 

  

 1 кат Бүлмәләрнең билгеләнеше һәм урнашуы 1956 елгы 
сызымнар буенча кабул ителгән 



 
  5.2  

Биллиард 
бүлмәсенең дивар 
язулары Мәрмәр 
зал»    – бүлмә 9-13, 
В-М күчәрләрендә)  

 

 
 

 
 



 
 

 
 

  5.3 
Кинотеатрның 
касса вестибюле 
(бүлмә 17-18, А-В 
күчәрләрендә) – 
сакланып калган 
түбә 
яктырткычлары – 2 
данә;  
 
 
 
 
 
Сакланып калган 
мәрмәр тәрәзә 
төпләре – 2 данә; 

 
 

 

  5.4 
Кинотеатрның 
фойесы (бүлмә 13-
17, А-В 
күчәрләрендә) – 
сигез мөгезле түбә 
яктырткычлары – 
12 данә, пыяла 
плафоннарның 
формасы һәм 
стилистикасы; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Сакланып калган 
мәрмәр тәрәзә 
төпләре – 3 данә  
 
 
 
 
 
сакланып калган 
тәрәзә һәм ишек 
тутырылышларыны
ң геометриясе, , 
материалы – агач; 
дивар һәм 
баганалар 
битләүләренең 
сакланып калган 
материалы – 
мәрмәр;  
сакланып калган 
идәннәрнең 
геометриясе, 
рәсеме, материалы 
– гранит плитә; 

 
 

  5.5 
Кинозал 
хакимиятенең 
хезмәт бүлмәләре  
(бүлмәләр  Б-В, 17-
1 күчәрләрендә) –  
Сакланып калган 
түбә 
яктырткычлары, 10 
данә., 
Пыяла плафон 
формасы; 

 

  5.6 
Үзәк баскыч (1 – 3 
катлар В-М, 6-8); 
Баскыч маршлары 
һәм басмаларының 
геометриясе, 
материалы, битләү 
материалы – 
мәрмәр; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Баскыч 
чикләрендәге 
тумбларда 
сакланып декоратив 
элементлар – 
мәрмәр вазоннар - 4 
данә; чикләрне 
биләү материалы – 
мәрмәр; 
 
сакланып калган 
ике мөгезле, бронза 
аслыклы дивар  
яктырткычлары – 
бралар  2 данә, 
пыяла 
плафоннарның 
форма һәм 
стилистика, түбә 
яктырткычларының 
сакланып калган 
агач каркасы һәм 
бронза билчеге  
– 8 данә; 
 
 
 сакланып калган 
«Тюльпан» 
тибында түбә 
яктырткычы – 
2 данә; 
 
 
 
 
 
Баскыч 
мәйданчыкларының 
сакланып калган 
дивар язулары; 
язмаларны 
рамлаучы сакланып 
калган декоратив 
билмәләрнең 
геометриясе; 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
  5.7  

Касса вестибюле 
күчәрләрендә); 
сакланып калган 
түбә 
яктырткычларының 
геометриясе, 
стилистик 
чишелеше (планда 
квадрат) – 6 данә; 

 

 
  5.8 

вестибюль (бүлмәГ-
 
 



Л, 4/3-6 
күчәрләрендә); 
сакланып калган 
түбә 
яктырткычларының 
геометриясе, 
стилистик 
чишелеше (планда 
квадрат) – 14 данә; 
 
 
сакланып калган, 
агач аслыклы дивар 
яктырткычлары 
(планда түгәрәк) – 8 
данә; 
 
 
сакланып калган 
түбә 
яктырткычларының 
геометриясе, 
стилистик 
чишелеше (планда 
турыпочмаклы) – 
10 данә; 

 

 
 
 
 

 

 
 

  5.9  
Кинотеатрның 200 
урынлы тамаша 
залы (бүлмә А-В,6-
13 түбә рәсеме, 
потолка, 
кессоннарның нечкә 
профильләштерел-
гән түбә 
тартылышлары; 
 
 
сакланып калган 
түбә 
яктырткычлары – 9 
данә; 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Сакланып калган 
ишек 
тутырылышлары-
ның геометриясе, 
материалы (агач); 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
2 кат 

 
 
 
 
 
 
 
 
бүлмәләрнең билгеләнеше һәм урнашуы 1956 елгы 
сызымнар буенча кабул ителгән 
 

 
  5.10 

Театр фойесы 
(бүлмә 8-13, В-М 

 
 
 



күчәрләрендә);  
сакланып калган 
«Тюльпан» 
тибында түбә 
яктырткычы – 
8 данә; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сакланып калган 
12-мөгезле түбә 
яктырткычлары – 
16 данә; 
 
түбә рәсеме, 
нечкә 
профильләштерел-
гән түбә 
тартылышлары; 
 

 

 
 

 
 

 

  5.11 
Театрның тамаша 
залы; 
түбә рәсеме, 
профильләштерел-
гән түбә 
тартылышлары, 
кәрнизләр; 
сакланып калган 
үзәк, купьяруслы 
купмөгезле, 

 
 
 



хрусталь эленмәле 
яктырткыч; 
 
сакланып калган 
түбә 
яктырткычлары  
(планда түгәрәк) 
бельэтажда – 8 
данә, 
пыяла 
плафоннарның 
формасы һәм 
стилистикасы; 
 
 
сакланып икалган, 
икемөгезле дивар 
яктырткычлары (б 
тибында, төре 1) –8 
данә, 
пыяла 
плафоннарның 
формасы һәм 
стилистикасы; 
 
 
икемөгезле дивар 
яктырткычларының 
стилистик 
чишелеше (бра 
тибында, төре 2) – 8 
данә; 
 
сакланып калган 
«Тюльпан» 
тибында түбә 
яктырткычы – 
8 данә; 
 
 
 
 
 
Балкон һәм 
бельэтаж 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



чикләнешләрендәге 
нечкә 
профильләштерел-
гән картиналарның  
рәсеме, 
геометриясе; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сәхнә порталының 
габариты, 
геометриясе, нечкә 
профильләштерел-
гән бизәлеше; 
бизәлеш материалы 
– гипслап бизәү; 
 

 
 

 
 

 
 

 
  5.12.  

күргәзмә залы 
(бүлмә В-М, 2- 6\ 
күчәрләрендә); 
нечкә 
профильләштерел-
гән түбә 
тартылышларының, 
розеткаларның 
рәсеме, 
геометриясе,  
розеток; 
сакланып калган 
сигезмөгезле түбә 
яктырткычлары – 
10 данә, 
пыяла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



плафоннарның 
формасы һәм 
стилистикасы; 
 
 
 
 
 
 
 
Баганаара 
киңлекнең 
геометриясе, 
рәсеме, тутырылыш 
материалы – агач; 
 
 
 
 
Идән түшәлешенең 
геометриясе,  
рәсеме, материалы 
– җыелма имән 
паркеты; 
 
портрет-барельеф – 
4 данә, 
К.А. Чаплыгин, 
К.В. Циолковский, 
В. Н. Жуковский, 
М.В. Ломоносов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Җылылык 
радиаторларының 
киртә 
панельләренең 
геометриясе, 
материалы – 
агач; 

 

 

 

  5.13  
Баскыч холлы 
(бүлмә 6/5-6, Г- 
күчәрләрендә); 
сакланып калган 
агач каркас һәм 
түгәрәк түбә 
яктырткычларының 
бронза биләве – 
11 данә; 

 
 
 
 

 
 

 3 кат  бүлмәләрнең билгеләнеше һәм урнашуы 1956 елгы 
сызымнар буенча кабул ителгән  



 
 

   
5.14  
баскыч холлы 
(бүлмә  6-8, Е-К 
күчәрләрендә); 
сакланып калган 
агач каркас һәм 
түгәрәк түбә 
яктырткычларының 
бронза биләве – 
13 данә; 
 
 
Сакланып калган 
икемөгезле дивар 
яктырткычларының
стилистик 
чишелеше (бра 
тибында) – 2 данә; 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 4 кат бүлмәләрнең билгеләнеше һәм урнашуы 1956 елгы 

сызымнар буенча кабул ителгән  
 



 
 

  5.15  
холл; сакланып 
калган розеткалы 
түбә 
яктырткычлары – 4 
данә, 
пыяла 
плафоннарның 
формасы һәм 
стилистикасы;  

  5.16   
Китапханә; уку 
залындагы 
антресольдәге 
баскыч 
геометриясе, 
материалы; 
 
 
 
В.И. Ульянов-
Ленин портреты; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Мәрмәр тәрәзә 
төпләре;  
Җылылык 
радиаторларының 
киртә 
панельләренең 
геометриясе, 
материалы – 
агач; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сакланып калган 
сигезмөгезле түбә 
яктырткычлары  – 
12 данә, пыяла 
плафоннарның 
формасы һәм 
стилистикасы; 
 
 
 
Сакланып калган 
агач аслыклы 
яктырткычлар 
(балкон астында) – 
6 данә., 
пыяла 
плафоннарның 
формасы һәм 
стилистикасы; 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  5.17 
Төркемләп 
шөгыльләнү 

 
 
 



бүлмәсе (бию 
залы); 
сакланып калган 
розеткалы түбә 
яктырткычлары – 
10 данә, пыяла 
плафоннарның 
формасы һәм 
стилистикасы; 
 
 
дивар язулары – 2 
данә; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудитория киртәсе 
витражлары 
геометриясе, 
материалы – агач; 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  5.18 

252 урынлык 
аудитория (бию 
залы); 

 
 
 
 



Сакланып калган 
түбә 
яктырткычлары – 
10 данә, пыяла 
плафоннарның 
формасы һәм 
стилистикасы; 
 
 
 
 
портрет-барельеф – 
2 данә,  
 В.И. Ленин,  
 К. Маркс; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сакланып калган 
икемөгезле дивар 
яктырткычлары – 5 
данә, пыяла 
плафоннарның 
формасы һәм 
стилистикасы; 
 
 
 
сакланып калган 
зал каймасы 

 
 

 
 

 
 

 
 



панельләренең 
габаритлары, 
материалы - агач; 
геометрия, 
җылылык 
радиаторларының 
киртә 
панельләренең 
геометриясе, 
материалы – 
агач; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Татарстан Республикасы 

Мәдәният 
министрылыгының 
2018 ел_________ 
приказына 
2 - нче кушымта 
 

 
 

Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Копылов ур., 2а йорт адресы буенча  
«В.И. Ленин исемендәге Мәдәният йорты», 191-1954-нче еллар 

 төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты 
 территориясе чикләре  

 
 

Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Копылов ур., 2а йорт адресы буенча  
«В.И. Ленин исемендәге Мәдәният йорты», 191-1954-нче еллар 

 төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең   
картасы (схемасы)  



 
 

 мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

 мәдәни мирас объекты 
 

   
 

Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Копылов ур., 2а йорт адресы буенча 
«В.И. Ленин исемендәге Мәдәният йорты», 191-1954-нче еллар төбәк әһәмиятендәге 
мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең  картографик тасвирламасы 

 
Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Копылов ур., 2а йорт адресы буенча «В.И. 
Ленин исемендәге Мәдәният йорты», 191-1954-нче еллар төбәк әһәмиятендәге 
мәдәни мирас объекты территориясе чикләре түбәндәгечә үтә:  

 
Төньяк-көнчыгыш өлеш: О. Кошевой урамының машиналар юлы өлеше 

буйлап (2 – 4 борылыш нокталары); 
Көньяк-көнчыгыш өлеш: мәдәни мирас бинасының көньяк дивары буйлап 

(5 – 1 борылыш нокталары); 
Төньяк-көнбатыш өлеш: мәдәни мирас бинасының көнбатыш дивары 

буйлап (1 –  борылыш нокталары). 
 

           

 

 



Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Копылов ур., 2а йорт адресы буенча «В.И. 
Ленин исемендәге Мәдәният йорты», 191-1954-нче еллар төбәк әһәмиятендәге 
мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең  борылыш нокталары таблицасы 
  
 

Нокта 
№  

МСК 16  нокта 
координаталары 

1984 елгы Бөтендөнья геодезик 
координаталар системасында нокта 

координаталары (WGS 8) 

  X Y киңлек, B озынлык, L 
1 482917.94 1303394.98 55°51'12,49"N 49°05'09,22"E 
2 483005.48 1303399.36 55°51'15,32"N 49°05'09,48"E 
3 483001.48 1303512.26 55°51'15,19"N 49°05'15,97"E 
4 483000.38 1303536.4 55°51'15,15"N 49°05'17,35"E 
5 482913.22 1303534.74 55°51'12,34"N 49°05'17,25"E 

 
 
 
 
 
 
 
 Татарстан Республикасы 

Мәдәният 
министрылыгының 
2018 ел_________ 
приказына 
3 - нче кушымта 
 

 
 
 

 
Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Копылов ур., 2а йорт адресы буенча 

 «В.И. Ленин исемендәге Мәдәният йорты», 191-1954-нче еллар төбәк 
әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясен 

 файдалану режимы 
Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Копылов ур., 2а йорт адресы буенча 

«В.И. Ленин исемендәге Мәдәният йорты», 191-1954-нче еллар төбәк әһәмиятендәге 
мәдәни мирас объекты территориясендә түбәндәгеләр рөхсәт ителә: 
 

 мәдәни мирас объектының физик яктан саклануын тәэмин итүгә юнәлтелгән 
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; 
 булган капиталь төзелеш объектларын, шулай ук җир биләмәләрен файдалану 

(капиталь төзелеш объектларын төзүдән һәм капиталь булмаган корылмадар 
урнаштырудан тыш); 
 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): 

сәламәтлек саклау (код 3.4),  
белем бирү һәм мәгариф (код 3.5); 
мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем бирү (код 3.5.1), 
мәдәни үсеш (код 3.6),  
иҗтимагый идарә (код 3.8),  
эшлекле идарә (код 4.1), 
банк һәм иминият эшчәнлеге (код 4.5), 
иҗтимагый туклану (код 4.6), 
күңел ачу (код 4.8); 
 

 мәдәни мирас объектының югалган элементларын һәм өлешләрен гамәлдәге 
сызымнар, үлчәмнәр һәм тарихи аналоглар буенча реставрации юлы белән тергезү 
(яңадан торзыгу); 
 мәдәни мирас объектының тулылыгын боза торган вакытла корылмаларны 

һәм объектларны сүтү; 
 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; 
- агачларның һәм куаклыкларның кыйммәтле токымнарын утырту; чәчәк 

түтәлләре һәм газоннар ясау; 
мәдәни мирас объекты фасадында мәгълүмати язулар һәм билгеләмәләрне, 

мемориаль такталарны  мәдәни мирас объектының 1 нче катыннан югарырак 
күтәрмичә урнаштыру; 
 кулланучылар игътибарына оешмаларның җитештерүче (башкаручы, сатучы), 

җитештерү урыны (адресы) һәм эшләү вакыты турындагы мәгълүматны җиткергән 
элмә такталарын, 1992 нче елның 7 нче февралендә кабул ителгән 2300-1 номерлы 



“Кулланучылар хокукларын яклау” турындагы Федераль законы нигезендә, мәдәни 
мирас объектының 1 нче катыннан югарырак күтәрмичә урнаштыру. Югарыда 
күрсәтелгән мәгълүмати конструкцияләрнең биеклеге фриз биеклегенең 2/3 нән һәм 
катлардагы тәрәзә аралары чикләре  теге яки бу конструкцияне урнаштыруның 
регламентлаштыру кысаларына туры китереп урнаштырыла. Аркалы тәрәзәләр 
булган очракта бина катлары тәрәзәләре арасында урнашкан конструкцияләрнең 
биеклеге 2/1гә кадәр кими. Мәгълүмати конструкцияләрнең киңлеге, теге яки бу 
конструкцияне урнаштыруны регламентлаштыру чикләрендә каралганча, дивар 
киңлегенең 2/3 өлешеннән дә артык булмаска тиеш;   
 мәдәни мирас объекты фасадларын төнге яктырту җайланмаларын файдалану; 

эшләр археология белән берлектә алып барылганда территориянең директив 
дәрәҗәсен түбәнәйтү,  ишек алды территорияләрен вертикаль планлаштыру. 
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, Копылов ур., 2а йорт адресы буенча 
«В.И. Ленин исемендәге Мәдәният йорты», 191-1954-нче еллар төбәк әһәмиятендәге 
мәдәни мирас объекты территориясендә түбәндәгеләр 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; 

 җир казу, төзелеш, мелиоратив һәм башка эшләрне археологик эшләрдән 
башка алып бару; 
 капиталь төзелеш объектларын һәм аларның өлешләрен төзү һәм һәйкәл 

территориясендә булган капиталь төзелеш объектларының күләм-киңлек 
характеристикаларын арттыру;  
 мәдәни мирас объекты фасадына һәм түбәсенә кондиционерлар, зур габаритлы 

антенналар һәм инженерлык җиһазларының башка элементларын кую; 
 мәдәни мирас объектында, шулай ук аның территориясендә тышкы реклама 

чараларын урнаштыру; 
 фасадларда тышкы мәгълүмат чаралары (элмәләр) урнаштырганда яктыртуның 

ачык алымын куллану; 
 җир өстеннән инженерлык инфраструктурасы объектларын (тышкы суүткәргеч 

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

 киосклар, павильоннар, өслекләр, кече архитектура формалары кую, юкка 
чыкканнарын торгызу искәрмә булып тора; 

 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;  
 парковкалар урнаштыру. 

 
 
 


