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 “1941 елда хәрби-сәяси 
 училищеда патриот-шагыйрь, 
 Советлар Союзы Герое Муса  
Җәлил укыган йорт”   төбәк  
әһәмиятендәге мәдәни мирас 
 объектының сак зонасы территориясе 
 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 законынының 20.2, 34.1 һәм 63нче маддәләре, “Татарстан 
Республикасында мәдәни мирас объектлары турында”гы 2005 елның 1 апрелендә 
кабул ителгән 60-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законының 4нче 
маддәсенең 9.3 пункты   нигезендә, боерам:  

1. Татарстан Республикасы,   Минзәлә шәһәре, М.Җәлил урамы,18нче  йорт 
адресы буенча урнашкан “1941 елда хәрби-сәяси училищеда патриот-
шагыйрь, Советлар Союзы Герое Муса Җәлил укыган йорт”   төбәк 
әһәмиятендәге мәдәни мирас объектының сак зонасы территориясе 
чикләрен Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрын алып бару өчен 
билгеләнгән координатлар исемлеге белән,  әлеге боерыкның 1нче 
кушымтасына яраклы рәвештә, расларга 

2. Татарстан Республикасы,   Минзәлә шәһәре, М.Җәлил урамы,18нче  йорт 
адресы буенча урнашкан “1941 елда хәрби-сәяси училищеда патриот-
шагыйрь, Советлар Союзы Герое Муса Җәлил укыган йорт”   төбәк 
әһәмиятендәге мәдәни мирас объектының сак зонасы территориясе 
чикләренең файдалану режимын Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрын 
алып бару  өчен билгеләнгән координатлар исемлеге белән,  әлеге 
боерыкның 2нче кушымтасына яраклы рәвештә расларга 
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3. Археология һәм объектларны исәпкә алу бүлегенә (А.Г.Нуриев) әлеге 
боерыкның күчермәсен Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында гамәлдәге 
законнарга яраклы рәвештә теркәү  өчен теркәү органына җибәрергә;  бу боерыкны 
“Интернет” челтәренең Татарстан Республикасының Мәдәни мирас объектларын 
саклау комитеты сайтында урнаштыру эшен оештырырга 

4. Боерыкның үтәлешен тикшереп  торуны үз өстемә алам. 
 

 
Рәис          И.Н. Гущин 
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 Татарстан Республикасы 

Мәдәни мирас объектларын 
саклау   комитетының   
18.03.2019 ел  
32-П  нче номерлы 
боерыгына                                                    
1нче кушымта 
  

Татарстан Республикасы, Минзәлә муниципаль районы, Минзәлә шәһәре, М.Җәлил 
урамы,18нче  йорт адресы буенча урнашкан “1941 елда хәрби-сәяси училищеда 

патриот-шагыйрь, Советлар Союзы Герое Муса Җәлил укыган йорт”   төбәк 
әһәмиятендәге мәдәни мирас объектының 

сак зонасы территориясе чикләре 
  

Татарстан Республикасы, Минзәлә муниципаль районы, Минзәлә шәһәре, М.Җәлил 
урамы,18нче  йорт адресы буенча урнашкан “1941 елда хәрби-сәяси училищеда 

патриот-шагыйрь, Советлар Союзы Герое Муса Җәлил укыган йорт”   төбәк 
әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясе сак зонасы чикләренең  

картасы (схемасы) 
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Татарстан Республикасы, Минзәлә муниципаль районы, Минзәлә шәһәре, М.Җәлил 

урамы,18нче  йорт адресы буенча урнашкан “1941 елда хәрби-сәяси училищеда 
патриот-шагыйрь, Советлар Союзы Герое Муса Җәлил укыган йорт”   төбәк 
әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты сак зонасы территориясе чикләренең 

картографик тасвирламасы 
 

Сак зонасы территориясенең чикләре “1941 елда хәрби-сәяси училищеда 
патриот-шагыйрь, Советлар Союзы Герое Муса Җәлил укыган йорт”   төбәк 
әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты территориясенең Татарстан Республикасының 
2014 елның 25 мартында кабул ителгән 184 номерлы “Татарстан Республикасының 
Минзәлә районында урнашкан төбәк (республика) әһәмиятендәге мәдәни мирас 
объектларының территория чикләрен һәм аларның файдалану режимын раслау 
турындагы” карары белән расланган тыш чикләренннән 100 м ераклыкта 
билгеләнгән. 

 
 
  
Татарстан Республикасы, Минзәлә муниципаль  районы, Минзәлә шәһәре, 

М.Җәлил урамы,18нче  йорт адресы буенча урнашкан “1941 елда хәрби-сәяси 
училищеда патриот-шагыйрь, Советлар Союзы Герое Муса Җәлил укыган йорт”   

төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объектының сак зонасы территориясе 
чикләренең борылыш нокталары 

 
 Нокталарның 
билгеләнеше 

МСК-16 системасында нокталарның координатлары  
X Y 

1 468818,19 2367200,34 
2 468785,98 2367211,39 
3 468826,19 2367302,46 
4 46850,00 2367241,92 
5 468565,76 2367256,37 
6 468494,00 2367182,26 
7 468449,39 2367097,56 
8 468405,51 2367044,28 
9 468458,79 2367020,11 
10 468460,14 2367019,47 
11 468458,63 2367016,26 
12 468647,00 2366926,96 
13 468648,94 2366931,19 
14 468655,85 2366928,01 
15 468655,94 2366928,21 
16 468697,62 2366908,44 



Татарстан Республикасы 
Мәдәни мирас объектларын 
саклау   комитетының   
18.03.2019 ел  
32-П  нче номерлы  
номерлы боерыгына                                                    
2нче кушымта 

 
Татарстан Республикасы, Минзәлә муниципаль районы, Минзәлә шәһәре, М.Җәлил 

урамы,18нче  йорт адресы буенча урнашкан “1941 елда хәрби-сәяси училищеда 
патриот-шагыйрь, Советлар Союзы Герое Муса Җәлил укыган йорт”    

төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объектының 
сак зонасы территориясеннән  файдалану режимы 

 
Әлеге   Режим белән параметрларын (биеклеген, этажлар санын, мәйданын) 

үзгәртүне күздә тотып  капиталь төзелеш объектларын төзү һәм реконструкцияләү 
тыела; линия объектларын төзү һәм реконструкцияләү  искәрмә булып тора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


