
 
 
 
 
 
 

 

 

             ПРИКАЗ                                                                            БОЕРЫК   
 
            27.06.2018                       г. Казань          №       709 од     
 
 
 

 
Татарстан Республикасының Кама 
Тамагы районы территориясендә 
урнашкан төбәк әһәмиятендәге 
мәдәни мирас объектлары 
территорияләренең чикләрен һәм 
файдалану режимын 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, федераль әһәмияткә ия мәдәни мирас объектларын һәм аларның 
территорияләрен саклауны һәм дәүләт тарафыннан саклап тотуны тәэмин итү 
максатларында, боерам: 
 
 

1. Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә урнашкан төбәк 
әһәмиятендәге мәдәни мирас объектлары территорияләренең чикләрен расларга 
(1нче кушымта). 

2. Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә урнашкан төбәк 
әһәмиятендәге мәдәни мирас объектлары территорияләреннән файдалану режимын 
расларга (2нче кушымта). 

3. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 
 
 
Министр                                                                                                         И.Х. Аюпова  
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
  МƏДƏНИЯТ МИНИСТРЛЫГЫ 
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 Татарстан Республикасы 

Мәдәният министрлыгының 

27.06.2018 № 709 од 

боерыгына 1нче кушымта 

 
 
 
 
Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә урнашкан төбәк әһәмиятендәге 

мәдәни мирас объектлары территорияләренең чикләре 
 

 
1. Татарстан Республикасы, Кама Тамагы районы, Красновидово авыл җирлеге, 

Красновидово авылы, Горький урамы, 17нче йорт адресы буенча урнашкан 
“Революционер-халык иреклесе М.А.Ромасьның сәүдә лавкасы, биредә 1888 елның 
июнь-декабрь айларында А.М.Горький (1868 - 1936) яшәгән” төбәк әһәмиятенә ия 

мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең картасы (схемасы) 
(Кама Тамагы, Красновидово авылы) 1 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
(1)  Мәдәни мирас объектының урнашкан урыны аны дәүләт саклавына кую турындагы дәүләт хакимияте 
органы акты нигезендә күрсәтелгән (Татарстан республикасы) Министрлар Кабинетының 1996 елның 19 
апрелендә имзаланган 301нче карары 
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Шартлы билгеләр: 

 мәдәни мирас объектының чикләре 
 мәдәни мирас объекты территориясе  
 борылыш нокталары 

 
 

Татарстан Республикасы, Кама Тамагы районы, Красновидово авыл җирлеге, 
Красновидово авылы, Горький урамы, 17нче йорт адресы буенча урнашкан 
“Революционер-халык иреклесе М.А.Ромасьның сәүдә лавкасы, биредә 1888 
елның июнь-декабрь айларында А.М.Горький (1868 - 1936) яшәгән” төбәк 
әһәмиятенә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең картографик 
тасвирламасы 

 
Татарстан Республикасы, Кама Тамагы районы, Красновидово авыл җирлеге, 

Крановидово авылы, Горький урамы, 17нче йорт адресы буенча урнашкан 
“Революционер-халык иреклесе М.А.Ромасьның сәүдә лавкасы, биредә 1888 елның 
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июнь-декабрь айларында А.М.Горький (1868 - 1936) яшәгән” төбәк әһәмиятенә ия 
мәдәни мирас объекты территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 
 
              төньяк-көнчыгыш өлеш: агач койма буенча, аннары тимерчыбыктан 
ясалган койма буенча, соңыннан бина дивары буенча (1 – 2 – 3 борылыш 
нокталары); 
              көньяк-көнчыгыш өлеш: торак булмаган бина дивары буенча аннары 
бина дивары буенча, соңыннан металл койма буенча (3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 борылыш 
нокталары); 
              көньяк-көнбатыш өлеш: металл койма буенча (8 – 9 – 10 борылыш 
нокталары); 
              төньяк-көнбатыш өлеш: тимерчыбыктан ясалган койма буенча (10 – 11 – 1 
борылыш нокталары). 
 
 
 

Татарстан Республикасы, Кама Тамагы районы, Красновидово авыл җирлеге, 
Красновидово авылы, Горький урамы, 17нче йорт адресы буенча урнашкан 

“Революционер-халык иреклесе М.А.Ромасьның сәүдә лавкасы, биредә 1888 елның 
июнь-декабрь айларында А.М.Горький (1868 - 1936) яшәгән” төбәк әһәмиятенә ия 

мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең борылыш нокталары таблицасы 
 
 

№№ 
п/п №№  

МСК-16 координаталар 
системасы 

Нокталарның WGS-84 
системасындагы 
координаталары 

 

Х У Төньяк 
киңлек В 

Көнчыгыш 
озынлык L 

1 Т.1 428227.965 1303334.459 55° 21' 44.11" 49° 5' 3.33" 

2 Т.2 428197.752 1303390.445 55° 21' 43.14" 49° 5' 6.50" 

3 Т.3 428192.853 1303397.869 55° 21' 42.98" 49° 5' 6.92" 

4 Т.4 428189.997 1303395.741 55° 21' 42.88" 49° 5' 6.80" 

5 Т.5 428184.629 1303392.505 55° 21' 42.71" 49° 5' 6.62" 

6 Т.6 428184.263 1303390.217 55° 21' 42.70" 49° 5' 6.49" 

7 Т.7 428178.235 1303390.110 55° 21' 42.50" 49° 5' 6.48" 

8 Т.8 428170.454 1303384.918 55° 21' 42.25" 49° 5' 6.19" 
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9 Т.9 428185.355 1303360.625 55° 21' 42.73" 49° 5' 4.81" 

10 Т.10 428191.134 1303363.587 55° 21' 42.92" 49° 5' 4.98" 

11 Т.11 428211.374 1303324.529 55° 21' 43.58" 49° 5' 2.76" 
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1. Татарстан Республикасы, Кама Тамагы районы, Уразлы авыл җирлеге, Кече 

Карамалы авылы, Кече урам, 1а йорт адресы буенча урнашкан “Мәчет”, 1910 ел 
төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең картасы 
(схемасы) 

(Кама Тамагы районы, Кече Карамалы авылы) 1 
 

 
Шартлы билгеләр: 

 мәдәни мирас объектының чикләре 
 мәдәни мирас объекты территориясе  
 борылыш нокталары 

 
 
___________ 
(1)  Мәдәни мирас объектының урнашкан урыны аны дәүләт саклавына кую турындагы дәүләт хакимияте 
органы акты нигезендә күрсәтелгән (Татарстан республикасы) Министрлар Кабинетының 1996 елның 19 
апрелендә имзаланган 301нче карары 
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Татарстан Республикасы, Кама Тамагы районы, Уразлы авыл җирлеге, Кече 
Карамалы авылы, Кече урам, 1а йорт адресы буенча урнашкан “Мәчет”, 1910 ел 

төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең картографик 
тасвирламасы 

 
Татарстан Республикасы, Кама Тамагы районы, Уразлы авыл җирлеге, Кече 

Карамалы авылы, Кече урам, 1а йорт адресы буенча урнашкан “Мәчет”, 1910 ел 
төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 
 

төньяк-көнчыгыш өлеш: агач койма буенча (2 – 3 борылыш нокталары); 
көньяк-көнчыгыш өлеш: агач койма буенча (3 – 4 борылыш нокталары); 
көньяк-көнбатыш өлеш: агач койма буенча (4 – 5 борылыш нокталары); 
көнбатыш өлеш: агач койма буенча (5 – 1 – 2 борылыш нокталары). 
 

 
 

Татарстан Республикасы, Кама Тамагы районы, Уразлы авыл җирлеге, Кече 
Карамалы авылы, Кече урам, 1а йорт адресы буенча урнашкан “Мәчет”, 1910 ел 
төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең борылыш 

нокталары таблицасы 
 

 
 

№№ 
п/п №№  

МСК-16 координаталар 
системасы 

Нокталарның WGS-84 
системасындагы 
координаталары 

 

Х У Төньяк 
киңлек В 

Көнчыгыш 
озынлык L 

1 Т.1 409884.412 1308271.728 55° 11' 50.74" 49° 09' 41.69" 

2 Т.2 409885.471 1308275.871 55° 11' 50.77" 49° 09' 41.93" 

3 Т.3 409875.735 1308296.210 55° 11' 50.46" 49° 09' 43.08" 

4 Т.4 409851.373 1308290.000 55° 11' 49.67" 49° 09' 42.72" 

5 Т.5 409859.102 1308261.575 55° 11' 49.92" 49° 09' 41.12" 
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2. Татарстан Республикасы, Кама Тамагы районы, Тенеки авыл җирлеге, Татарстан 

зона тәҗрибә станциясе, Яр буе урамы, 115нче йорт адресы буенча урнашкан 
“Тенеки утарлары белән идарә итүче князь Гагарин конторасы” төбәк әһәмиятенә 

ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең картасы (схемасы) 
(Кама Тамагы районы, Тенеки авылы) 1 

 
 
Шартлы билгеләр: 

 мәдәни мирас объектының чикләре 
 мәдәни мирас объекты территориясе  
 борылыш нокталары 

 
 
 (1)  Мәдәни мирас объектының урнашкан урыны аны дәүләт саклавына кую турындагы дәүләт хакимияте 
органы акты нигезендә күрсәтелгән (Татарстан республикасы) Министрлар Кабинетының 1997 елның 23 
июлендә имзаланган 509нчы карары 
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3. Татарстан Республикасы, Кама Тамагы районы, Тенеки авыл җирлеге, Татарстан 

зона тәҗрибә станциясе, Яр буе урамы, 115нче йорт адресы буенча урнашкан 
“Тенеки утарлары белән идарә итүче князь Гагарин конторасы” төбәк әһәмиятенә 
ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең картографик тасвирламасы 

 
 
Татарстан Республикасы, Кама Тамагы районы, Тенеки авыл җирлеге, Татарстан 
зона тәҗрибә станциясе, Яр буе урамы, 115нче йорт адресы буенча урнашкан 
“Тенеки утарлары белән идарә итүче князь Гагарин конторасы” төбәк әһәмиятенә ия 
мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең түбәндәгечә үтә: 

 
             төньяк-көнчыгыш өлеш: җир кишәрлегенең квартал эчендәге чикләре 
буенча (1 – 2 – 3 борылыш нокталары); 
              көньяк өлеш: җир кишәрлегенең квартал эчендәге чикләре буенча (3 – 4 – 5 
борылыш нокталары); 
              көньяк-көнбатыш өлеш: җир кишәрлегенең квартал эчендәге чикләре 
буенча (5 – 6 борылыш нокталары); 
              төньяк-көнбатыш өлеш: җир кишәрлегенең квартал эчендәге чикләре 
буенча (6 – 7 – 8 – 1 борылыш нокталары ). 
 
    

Татарстан Республикасы, Кама Тамагы районы, Тенеки авыл җирлеге, Татарстан 
зона тәҗрибә станциясе, Яр буе урамы, 115нче йорт адресы буенча урнашкан 

“Тенеки утарлары белән идарә итүче князь Гагарин конторасы” төбәк әһәмиятенә ия 
мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең борылыш нокталары таблицасы 
 
 

№№ 
п/п №№  

МСК-16 координаталар 
системасы 

Нокталарның WGS-84 
системасындагы 
координаталары 

 

Х У Төньяк 
киңлек В 

Көнчыгыш 
озынлык L 

1 Т.1 435832,280 1298865,679 55° 25' 50.04" 49° 0' 49.52" 

2 Т.2 435823,544 1298872,058 55° 25' 49.76" 49° 0' 49.88" 

3 Т.3 435772,192 1298883,699 55° 25' 48.10" 49° 0' 50.55" 

4 Т.4 435768,204 1298867,622 55° 25' 47.97" 49° 0' 49.63" 

5 Т.5 435766,887 1298843,448 55° 25' 47.92" 49° 0' 48.26" 

6 Т.6 435803,497 1298833,721 55° 25' 49.11" 49° 0' 47.70" 
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7 Т.7 435822,989 1298859,767 55° 25' 49.74" 49° 0' 49.18" 

8 Т.8 435829,657 1298860,365 55° 25' 49.95" 49° 0' 49.22" 
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Татарстан Республикасы 

Мәдәният министрлыгының 

27.06.2018 № 709 од 

боерыгына 2нче кушымта 
 
 

Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә урнашкан төбәк 
әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясеннән файдалану режимы 

 
Төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләрендә 

түбәндәгеләр рөхсәт ителә: 
- Торгызу өчен җитәрлек күләм фәнни мәгълүматлар булган очракта 

мемориаль һәм архитектура-ансамбль мөнәсәбәтендә  кыйммәтле саналган 
(бина, корылма, кече архитектур формалар, коймалар, капкалар) юкка 
чыккан тарихи элементларны торгызу; 

- Сүтү өчен җитәрлек күләм фәнни мәгълүматлар һәм хокуый сәбәпләр 
булган оракта мәдәни мирас объектын кирәкмәгән биналардан азат итү 
максатында корылма, бина яки аларның аерым өлешләрен, 
конструкцияләрен сүтү; 

- 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 турындагы” боерыгы нигезендә күрсәтелгән): 

торак төзелеше (код 2.0); 
шәхси торак төзелеше өчен  (код 2.1); 
аз катлы күпфатирлы торак төзелеше (код 2.1.1); 
урта катлы торак төзелеше (код 2.5); 
торак корылмаларга хезмәт күрсәтү (код 2.7); 
капиталь төзелеш объектларыннан иҗтимагый файдалану (код 3.0); 
социаль хезмәт күрсәтү (код 3.2); 
капиталь төзелеш объектларына көнкүреш хезмәте күрсәтү (код 3.3); 
сәламәтлек саклау (код 3.4); 
мәгариф һәм юелем бирү (код 3.5); 
мәдәни үсеш (код 3.6);  
дини файдалану (код 3.7) (2 пункты өчен); 
иҗтимагый идарә (код 3.8);  
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фәнни эшчәнлекне тәэмин итү (код 3.9); 
ветеринар хезмәте күрсәтү (код 3.10); 
эшмәкәрлек (код 4.0); 
эшлекле идарә (код 4.1); 
кибетләр (код 4.4); 
банклар 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 бөтенлеген тәэмин итү таләпләренә каршы 
килмәгән һәм мәдәни мирас объектының бүгенге шартларда кулланылышын 
тәэмин итү мөмкинлеген биргән хуҗалык эшчәнлеге алып бару; 

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

- 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); 

- төзекләндерү: 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; 

- яшелләндерү: 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, 1999 нчы 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 
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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; 

- 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. 

Төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объектыны территориясе чикләрендә 
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; 

- агачларның кйммәтле токымнарын кисү, санитар кисүләр искәрмә булып тора; 
- мәдәни мирас объекты территориясен теләсә кайсы төрдәге һәм формадагы 

көнкүреш калдыклары белән чүпләү; 
- парковкалар төзү. 
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