
 
 

                                                                                                                             
ПРИКАЗ                                                                           БОЕРЫК 

16.05.2019  № 48-П 
Казань ш. 

 
 
Татарстан Республикасы Лаеш   
муниципаль районы 
территориясендә урнашкан 
федераль әһәмияткә ия мәдәни 
мирас объектлары территорияләре 
чикләрен раслау турында 
  
 
 
“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 
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. Лаеш  муниципаль районы территориясендә урнашкан федераль  әһәмияткә ия 
мәдәни мирас объектлары территорияләре чикләрен расларга (1 нче кушымта). 
 2. Лаеш  муниципаль районы территориясендә урнашкан федераль әһәмияткә ия 
мәдәни мирас объектлары территорияләреннән файдалану режимын расларга (2 
нче кушымта). 

3. Боерыкның үтәлүен   тикшереп торуны үз өстемдә калдырам. 
 

 
Рәис                                                                                                  И.Н. Гущин

КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

 
 
 

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫӉ МӘДӘНИ 

МИРАС ОБЪЕКТЛАРЫН 
САКЛАУ КОМИТЕТЫ 

 
 



 
 
 Татарстан Республикасы  

Мәдәни мирас объектларын 
саклау комитетының 
2019 ел 16 май № 48-П 
боерыгына  
1нче кушымта 
 
 

Лаеш муниципаль районы территориясендә урнашкан федераль әһәмияткә ия 
мәдәни мирас объектлары территорияләре  ЧИКЛӘРЕ 

 
1. Татар АССР, Балык Бистәсе районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, 

Лаеш муниципаль районы, Стрюково авылыннан көнчыгышка һәм төньяк-
көнчыгышка таба) адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия «2нче 

Стрюково авылы урыны”   мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 
картасы (схемасы)  

  
 
 

 
 

Мәдәни мирас объектының топографик планы 
 

Шартлы билгеләр: 
 мәдәни мирас объекты чикләре 

борылыш нокталары 
 

Мәдәни мирас объектының урнашкан урыны  аны хакимият органнарының дәүләт 
сагына кую турындагы акты (Татар АССР Министрлар Советының 1959 елның 30нчы 
октябрендә кабул ителгән 591 номерлы  карары) нигезендә күрсәтелгән  



2 
 

 
Татар АССР, Балык Бистәсе районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, 

Лаеш муниципаль районы, Стрюково авылыннан көнчыгышка һәм төньяк-
көнчыгышка таба) адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия «2нче 

Стрюково авылы урыны”   мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 
картографик тасвирламасы 

 
Мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 1 ноктасы 55,483617º т.к., 

49,764646º к.о. географик координатларында урнашкан (WGS-84 координатлары 
системасында). Мәдәни мирас объекты территориясенең чикләре түбәндәгечә уза:  

1 ноктасыннан төньяк-кынчыгышка таба 2 ноктасына кадәр 133 м; 2 
ноктасыннан 3 ноктасына кадәр көнчыгыш-төньяк-кынчыгышка 163 м; 3 
ноктасыннан 4 ноктасына кадәр көнчыгыш-төньяк-көнчыгышка 122 м; 4 
ноктасыннан 5 ноктасына кадәр көнчыгыш-көньяк-көнчыгышка 159 м; 5 
ноктасыннан 6 ноктасына кадәр  көнчыгышка 58 м; 6 ноктасыннан 7 ноктасына 
кадәр көньяк-көнчыгышка 98 м; 7 ноктасыннан 8 ноктасына кадәр көньяк-
көнбатышка 338 м; 8 ноктасыннан 9 ноктасына кадәр  көньяк-көнбатышка 275 м; 
9 ноктасыннан 10 ноктасына кадәр  төньяк-көнбатышка 172 м; 10 ноктасыннан  11 
ноктасына кадәр  төньяк-көнчыгышка 121 м; 11 ноктасыннан 1 ноктасына кадәр 
төньяк-көнбатышка 270 м. 

  
 
Татар АССР, Балык Бистәсе районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, 

Лаеш муниципаль районы, Стрюково авылыннан көнчыгышка һәм төньяк-
көнчыгышка таба) адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия «2нче 
Стрюково авыл урыны”   мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

борылыш нокталары  
 

Нокта 

  Нокталарның  1984 елгы 
(WGS-84)  Бөтендөнья 
геодезик координатлар 

системасында координатлары 

Нокталарның җирле координатлар 
системасында координаты   (МСК-

16) 

N E X Y 
1 55,48361697 49,76464576       1346331,2 441988,35 
2 55,48451552 49,76603296 1346417,82 442089,36 
3 55,48509605 49,76841343 1346567,61 442155,52 
4 55,48528768 49,77030138 1346686,73 442178,16 
5 55,48475947 49,77264335 1346835,41 442120,84 
6 55,48487906     49,7735336       1346891,6 442134,79 
7 55,48437688 49,77480385 1346972,48 442079,76 
8 55,48191588 49,77166097 1346776,69 441803,67 
9 55,48029213 49,76837199 1346570,67 441620,67 

10 55,48126067 49,76624035 1346434,74 441727,12 
11 55,48193941 49,76773993 1346528,77          441803,6 
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2. Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы, Паново авылы, авылдан көньяк-көнчыгышка, болын 
өстендәге  киртләчнең кырые буйлап) адресы буенча урнашкан федераль 
әһәмияткә ия «Паново авылында борынгы кешеләр торган урын”   мәдәни 

мирас объекты территориясе чикләре картасы (схемасы)  
   
 

 
                                                 

Мәдәни мирас объектының топографик планы 
 

Шартлы билгеләр: 
 мәдәни мирас объекты чикләре 

борылыш нокталары 
 

Мәдәни мирас объектының урнашкан урыны  аны хакимият органнарының дәүләт 
сагына кую турындагы акты (Татар АССР Министрлар Советының 1959 елның 30нчы 
октябрендә кабул ителгән 591 номерлы  карары) нигезендә күрсәтелгән  
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Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы, Паново авылы, авылдан көньяк-көнчыгышка, болын 
өстендәге  киртләчнең кырые буйлап) адресы буенча урнашкан федераль 

әһәмияткә ия «Паново авылында борынгы кешеләр торган урын”   мәдәни мирас 
объекты территориясе чикләренең  

картографик тасвирламасы 
 
Мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 1 ноктасы 55,473631º т.к., 

49,323193º к.о. географик координатларында урнашкан (WGS-84 координатлары 
системасында). Мәдәни мирас объекты территориясенең чикләре түбәндәгечә уза:  

1 ноктасыннан төньяк-төньяк-кынчыгышка таба 2 ноктасына кадәр 95 м; 2 
ноктасыннан 3 ноктасына кадәр көнчыгыш-көньяк-кынчыгышка 118 м; 3 
ноктасыннан 4 ноктасына кадәр көньяк-көнчыгышка 112 м; 4 ноктасыннан 5 
ноктасына кадәр көньяк-көнбатышка 116 м; 5 ноктасыннан 6 ноктасына кадәр  
көнбатышка 60 м; 6 ноктасыннан 7 ноктасына кадәр төньяк-көнбатышка 96 м; 7 
ноктасыннан 1 ноктасына кадәр төньяк-төньяк-көнбатышка   69 м.  

 
  

Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы, Паново авылы, авылдан көньяк-көнчыгышка, болын 
өстендәге  киртләчнең кырые буйлап) адресы буенча урнашкан федераль 

әһәмияткә ия «Паново авылында борынгы кешеләр торган урын”   мәдәни мирас 
объекты территориясе чикләренең  

борылыш нокталары 
 

Нокта 

  Нокталарның  1984 елгы 
(WGS-84)  Бөтендөнья 
геодезик координатлар 

системасында координатлары 

  Нокталарның җирле координатлар 
системасында координаты   (МСК-

16) 

N E X Y 
1  55,473631 49,32319266 1318426,71 440671,63 
2 55,47435686 49,32398687 1318476,58 440752,67 
3 55,47398705 49,32574419 1318587,86 440711,95 
4 55,47313001    49,3266833 1318647,64 440616,78 
5  55,472381 49,32539396 1318566,48 440533,05 
6 55,47239802 49,32444203 1318506,26 440534,69 
7 55,47301349 49,32337502 1318438,51 440602,87 
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3. Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы, элеккеге Иске Рождествено авылының төньяк-көнбатыш 

өлешенә килеп тоташа, Мишә елгасының текә яры буйлап болын өстендәге 
икенче киртләчтә)   адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия 

«Рождествено авылы урыны”   мәдәни мирас объекты территориясе 
чикләренең картасы (схемасы)  

  
 

 
 

           Мәдәни мирас объектының топографик планы 
 
 

Шартлы билгеләр: 
 

 мәдәни мирас объекты чикләре 

 борылыш нокталары 
 

Мәдәни мирас объектының урнашкан урыны  аны хакимият органнарының дәүләт 
сагына кую турындагы акты (Татар АССР Министрлар Советының 1959 елның 30нчы 
октябрендә кабул ителгән 591 номерлы  карары) нигезендә күрсәтелгән  
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Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы, элеккеге Иске Рождествено авылының төньяк-көнбатыш 

өлешенә килеп тоташа, Мишә елгасының текә яры буйлап болын өстендәге 
икенче киртләчтә)   адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия 

«Рождествено авылы урыны”   мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең  
картографик тасвираламасы 

 
Мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 1 ноктасы 55,424709º т.к., 

49,34578º к.о. географик координатларында урнашкан (WGS-84 координатлары 
системасында). Мәдәни мирас объекты территориясенең чикләре түбәндәгечә уза:  

1 ноктасыннан төньяк-кынчыгышка таба 2 ноктасына кадәр 115 м; 2 
ноктасыннан 3 ноктасына кадәр көнчыгыш-төньяк-кынчыгышка 95 м; 3 
ноктасыннан 4 ноктасына кадәр көньяк-көнчыгышка 52 м; 4 ноктасыннан 5 
ноктасына кадәр көньякка  89 м; 5 ноктасыннан 6 ноктасына кадәр  көньяк-
көнбатышка 66 м; 6 ноктасыннан 7 ноктасына кадәр  көнбатышка 60 м; 7 
ноктасыннан 1 ноктасына кадәр көнбатыш-төньяк-көнбатышка  145 м.  
  
 

  
Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 

муниципаль районы, элеккеге Иске Рождествено авылының төньяк-көнбатыш 
өлешенә килеп тоташа, Мешә елгасының текә яры буйлап болын өстендәге 

икенче киртләчтә)   адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия 
«Рождествено авылы урыны”   мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

борылыш нокталары 
 

Нокта 

  Нокталарның  1984 елгы 
(WGS-84)  Бөтендөнья геодезик 

координатлар системасында 
координатлары 

Нокталарның җирле 
координатлар системасында 

координаты   (МСК-16) 

N E X Y 
1 55,42470854 49,34578006 1319879,52 435231,29 
2 55,42530222 49,34727047 1319973,56 435297,73 
3 55,42553575 49,34871575   1320065         435324,2 
4 55,42529331      49,3494283 1320110,21 435297,35 
5 55,42450541 49,34969531 1320127,51 435209,69 
6 55,42417166 49,34882527 1320072,59 435172,37 
7 55,42416151 49,34786539 1320011,82 435170,98 
1 55,42470854 49,34578006 1319879,52 435231,29 
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4. Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,   Рождествено авылы)   адресы буенча урнашкан федераль 

әһәмияткә ия «Рождествено  I һәм II каберлекләре ”   мәдәни мирас объекты 
территориясе чикләренең  

картасы (схемасы) 
  
 

 
 

           Мәдәни мирас объектының топографик планы 
 
 

Шартлы билгеләр: 
 

 мәдәни мирас объекты чикләре 
 борылыш нокталары 

 
Мәдәни мирас объектының урнашкан урыны  аны хакимият органнарының дәүләт 
сагына кую турындагы акты (Татар АССР Министрлар Советының 1959 елның 30нчы 
октябрендә кабул ителгән 591 номерлы  карары) нигезендә күрсәтелгән  
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Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,   Рождествено авылы)   адресы буенча урнашкан федераль 

әһәмияткә ия «Рождествено  I һәм II каберлекләре ”   мәдәни мирас объекты 
территориясе чикләренең 

картографик тасвираламасы 
 

Мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 1 ноктасы 55,517839º т.к., 
49,941387º к.о. географик координатларда урнашкан (WGS-84 координатлары 
системасында). Мәдәни мирас объекты территориясенең чикләре түбәндәгечә уза:  

1 ноктасыннан төньяк-кынчыгышка таба 2 ноктасына кадәр 35 м; 2 
ноктасыннан 3 ноктасына кадәр көньяк-кынчыгышка 35 м; 3 ноктасыннан 4 
ноктасына кадәр төньяк-көнбатышка 35 м; 4 ноктасыннан 1 ноктасына кадәр    
төньяк-көнбатышка 35 м.  
  
 

  
Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 

муниципаль районы,   Рождествено авылы)   адресы буенча урнашкан федераль 
әһәмияткә ия «Рождествено I һәм II каберлекләре ”   мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең  
борылыш нокталары 

 
 

Нокта 

  Нокталарның  1984 елгы 
(WGS-84)  Бөтендөнья 
геодезик координатлар 

системасында координатлары 

Нокталарның җирле координатлар 
системасында координаты  (МСК-

16) 

N E X Y 
1 55,42345189 49,35061742 1320186,42 435092,73 
2 55,42361875 49,35101637     1320211,6 435111,44 
3 55,42296776 49,35209923     1320280,5 435039,27 
4 55,42239201    49,3514409 1320239,13 434974,96 
5 55,42276628 49,35077059 1320196,52        435016,4 
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5. Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Шуран авылыннан көнчыгышка, ике чокыр арасындагы 
борында)   адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия «Күкрәү чишмә 

шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең  
картасы (схемасы) 

  
 

 
         
   Мәдәни мирас объектының топографик планы 
 

Шартлы билгеләр: 
 мәдәни мирас объекты чикләре 

борылыш нокталары 
 

Мәдәни мирас объектының урнашкан урыны  аны хакимият органнарының дәүләт 
сагына кую турындагы акты (Татар АССР Министрлар Советының 1959 елның 30нчы 
октябрендә кабул ителгән 591 номерлы  карары) нигезендә күрсәтелгән  
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Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Шуран авылыннан көнчыгышка, ике чокыр арасындагы 
борында)   адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия «Күкрәү чишмә 

шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең  
картографик тасвирламасы 

 
Мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 1 ноктасы 55,3611630 т.к., 

49,8426550 к.о. географик координатларында урнашкан (WGS-84 координатлары 
системасында).  Мәдәни мирас объекты территориясенең чикләре түбәндәгечә 
уза:  

1 ноктасыннан көньяк-кынчыгышка таба 2 ноктасына кадәр 47,4 м; 2 
ноктасыннан 3 ноктасына кадәр көньякка 25,4 м; 3 ноктасыннан 4 ноктасына 
кадәр көньяк-көньяк-көнбатышка 26,1 м; 4 ноктасыннан 5 ноктасына кадәр    
көньяк-көнбатышка 21,7; 5 ноктасыннан 6  ноктасына кадәр көнбатыш-төньяк-
көнбатышка 61,3 м;  6 ноктасыннан 7 ноктасына кадәр  төньяк-төньяк-
көнбатышка 17,2 м; 7 ноктасыннан 8 ноктасына кадәр төньяк-төньяк-
кынчыгышка 38,3 м; 8 ноктасыннан 9 ноктасына кадәр төньяк-көнчыгышка 26,6 
м; 9 ноктасыннан 1 ноктасына кадәр көнчыгыш-көньяк-көнчыгышка 25,7 м. 
  
 

Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Шуран авылыннан көнчыгышка, ике чокыр арасындагы 
борында)   адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия «Күкрәү чишмә 

шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 
борылыш нокталары 

 

Нокта 

  Нокталарның  1984 елгы 
(WGS-84)  Бөтендөнья 
геодезик координатлар 

системасында координатлары 

Нокталарның җирле 
координатлар системасында 

координаты   (МСК-16) 
E N X Y 

1 49,842655 55,361163 1351421,50 428410,54 
2 49,843203 55,360877 1351456,63 428379,10 
3 49,843219 55,360649 1351457,90 428353,76 
4 49,842994 55,360454 1351443,94 428331,82 
5 49,842663 55,360402 1351422,96 428325,87 
6 49,841770 55,360618 1351366,08 428349,26 
7 49,841669 55,360761 1351359,47 428365,01 
8 49,841911 55,361074 1351374,42 428400,10 
9 49,842254 55,361195 1351396,03 428413,83 
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6. Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Карадуле авылының көньяк-көнчыгыш читендә, Мишә 

елгасына таба текә яр буйлап)      адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә 
ия «1нче Карадуле авыл урыны”   мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләренең  
картасы (схемасы)  

  
 

                                                      
   Мәдәни мирас объектының топографик планы 
 

Шартлы билгеләр: 
 

 мәдәни мирас объекты чикләре 

борылыш нокталары 
 

Мәдәни мирас объектының урнашкан урыны  аны хакимият органнарының дәүләт 
сагына кую турындагы акты (Татар АССР Министрлар Советының 1959 елның 30нчы 
октябрендә кабул ителгән 591 номерлы  карары) нигезендә күрсәтелгән  
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Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Карадуле авылының көньяк-көнчыгыш читендә, Мишә 

елгасына таба текә яр  буйлап)      адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә 
ия «1нче Карадуле авыл урыны”   мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләренең 
картографик тасвирламасы 

 
Мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 1 ноктасы 55,511351º т.к., 

49,322272º к.о. географик координатларда урнашкан (WGS-84 координатлары 
системасында).  Мәдәни мирас объекты территориясенең чикләре түбәндәгечә 
уза:  

1 ноктасыннан көнчыгыш-көньяк-кынчыгышка таба 2 ноктасына кадәр 126 
м; 2 ноктасыннан 3 ноктасына кадәр көньякка 448м; 3 ноктасыннан 4 ноктасына 
кадәр  көньяк-көнбатышка 138 м; 4 ноктасыннан 5 ноктасына кадәр    көнбатыш-
төньяк-көнбатышка 121м; 5 ноктасыннан 1 ноктасына кадәр  төньякка 544 м . 
  
 

Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Карадуле авылының көньяк-көнчыгыш читендә, Мишә 

елгасына таба  текә яр  буйлап)      адресы буенча урнашкан федераль 
әһәмияткә ия «1нче Карадуле авылы урыны”   мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең  
борылыш нокталары 

 
 

Нокта 

  Нокталарның  1984 елгы 
(WGS-84)  Бөтендөнья 
геодезик координатлар 

системасында 
координатлары 

Нокталарның җирле координатлар 
системасында координаты   (МСК-

16) 

N E X Y 
1 55,51135087 49,32227171 1318351,01 444870,83 
2 55,51098855 49,32417304 1318471,28 444831,03 
3 55,50696376 49,32446681 1318491,73 444382,99 
4 55,50616863 49,32278082 1318385,57 444294,04 
5 55,50651899 49,32096601 1318270,72 444332,53 
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7. Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Имән Кискә авылыннан төньяк-көнбатыштарак)      

адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия “Имәнкискә каберлеге, XV – 
XVI гг”   мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең  

картасы (схемасы) 
  

 

                        
Мәдәни мирас объектының топографик планы 
 

Шартлы билгеләр: 
 мәдәни мирас объекты чикләре 

борылыш нокталары 
 

Мәдәни мирас объектының урнашкан урыны  аны хакимият органнарының дәүләт 
сагына кую турындагы акты (Татар АССР Министрлар Советының 1959 елның 30нчы 
октябрендә кабул ителгән 591 номерлы  карары) нигезендә күрсәтелгән  
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Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Имән Кискә авылыннан төньяк-көнбатыштарак)      

адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия “Имән Кискә каберлеге, XV – 
XVI гг”   мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

картографик тасвирламасы 
 

Мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 1 ноктасы 55,432035º т.к., 
49,70394º к.о. географик координатларында урнашкан (WGS-84 координатлары 
системасында).  Мәдәни мирас объекты территориясенең чикләре түбәндәгечә 
уза:  

1 ноктасыннан төньяк-төньяк-көнчыгышка таба 2 ноктасына кадәр 36 м; 2 
ноктасыннан 3 ноктасына кадәр төньяк-төньяк-көнчыгышка 34 м; 3 ноктасыннан 
4 ноктасына кадәр  көнчыгыш-төньяк-көнчыгышка 16 м; 4 ноктасыннан 5 
ноктасына кадәр    көньяк-көнчыгышка 59 м; 5 ноктасыннан 6 ноктасына кадәр 
көньяк-көньяк-көнчыгышка 55 м;  6 ноктасыннан 7 ноктасына кадәр көньяк-
көньяк-көнбатышка  25 м; 7 ноктасыннан 8 ноктасына кадәр көнбатыш-көньяк-
көнбатышка кадәр 40 м; 8 ноктасыннан 9 ноктасына кадәр көнбатышка 53 м; 9 
ноктасыннан 1 ноктасына кадәр  төньяк-көнбатышка 49 м. 

    
 

Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Имән Кискә авылыннан төньяк-көнбатыштарак)      

адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия “Имән Кискә каберлеге, XV – 
XVI гг”   мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

борылыш нокталары 
 

Нокта 

  Нокталарның  1984 елгы 
(WGS-84)  Бөтендөнья 
геодезик координатлар 

системасында 
координатлары 

Нокталарның җирле координатлар 
системасында координаты   (МСК-16) 

N E X Y 
1 55,43203544 49,70393962 1342548,71 436207,08 
2 55,43235746 49,70406049 1342555,96           436243 
3 55,43261502 49,70436215 1342574,81 436271,92 
4 55,43265955    49,7046068 1342590,27 436277,07 
5   55,432422    49,7054421 1342643,38 436251,08 
6 55,43197295 49,70581505 1342667,48 436201,33 
7 55,43174337 49,70576689 1342664,68           436175,7 
8 55,43162764 49,70515874 1342626,31 436162,52 
9   55,4316445 49,70432156 1342573,31 436163,91 
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8. Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Татар Сараланы авыл җирлеге (Татар Сараланы авылы 

үзәгеннән көньяк-көнбатышка 3 км)      адресы буенча урнашкан федераль 
әһәмияткә ия “ I Татар Сараланы шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең  
картасы (схемасы) 

  
  

 
                                                           

Мәдәни мирас объектының топографик планы 
 

Шартлы билгеләр: 
 

 мәдәни мирас объекты чикләре 

борылыш нокталары 
 

Мәдәни мирас объектының урнашкан урыны  аны хакимият органнарының дәүләт 
сагына кую турындагы акты (Татар АССР Министрлар Советының 1959 елның 30нчы 
октябрендә кабул ителгән 591 номерлы  карары) нигезендә күрсәтелгән  
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Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Татар Сараланы авыл җирлеге (Татар Сараланы авылы 

үзәгеннән көньяк-көнбатышка 3 км)      адресы буенча урнашкан федераль 
әһәмияткә ия “ I Татар Сараланы шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең  
картографик тасвирламасы 

 
Мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 1 ноктасы N55,324776º 

т.к., E49,226391º к.о. географик координатларында урнашкан (WGS-84 
координатлары системасында).  Мәдәни мирас объекты территориясенең чикләре 
түбәндәгечә уза:  

1 ноктасыннан көнчыгыш-төньяк-көнчыгышка таба 2 ноктасына кадәр 162 
м; 2 ноктасыннан 3 ноктасына кадәр  көнчыгышка 43 м; 3 ноктасыннан 4 
ноктасына кадәр  көньяк-көнчыгышка 67 м; 4 ноктасыннан 5 ноктасына кадәр     
көнчыгышка 161 м; 5 ноктасыннан 6 ноктасына кадәр көньяк-көнчыгышка 157 м;  
6 ноктасыннан 7 ноктасына кадәр көньякка  95 м; 7 ноктасыннан 8 ноктасына 
кадәр  көньяк-көнбатышка 171 м; 8 ноктасыннан 9 ноктасына кадәр көньяк-
көнбатышка 264 м; 9 ноктасыннан 1 ноктасына кадәр  төньяк-көнбатышка 538 м. 

  
 

Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Татар Сараланы авыл җирлеге (Татар Сараланы авылы 

үзәгеннән көньяк-көнбатышка 3 км)      адресы буенча урнашкан федераль 
әһәмияткә ия “ I Татар Сараланы шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең 
борылыш нокталары 

 
 

Нокта 

  Нокталарның  1984 елгы 
(WGS-84)  Бөтендөнья 
геодезик координатлар 

системасында 
координатлары 

Нокталарның җирле координатлар 
системасында координаты   (МСК-16) 

N E X Y 
1 55,324776 49,226391 1312351,11 424078,27 
2 55,325691 49,228379 1312477,02 424180,53 
3 55,325691    49,22905 1312519,65 424180,60 
4    55,32533 49,229892 1312573,21 424140,58 
5 55,325299 49,232426 1312734,05 424137,58 
6 55,324541 49,234512 1312866,71 424053,58 
7 55,323686 49,234479 1312864,87 423958,36 
8 55,322574 49,232622 1312747,37 423834,30 
9 55,320541    49,23048 1312612,05 423607,52 
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9. Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Татар Сараланы авыл җирлеге (Татар Сараланы авылы 

үзәгеннән көньяк-көнбатышка 3 км)      адресы буенча урнашкан федераль 
әһәмияткә ия “ II Татар Сараланы шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең  
картасы (схемасы) 

  
 

 
 

Мәдәни мирас объектының топографик планы 
 

Шартлы билгеләр: 
 

 мәдәни мирас объекты чикләре 

борылыш нокталары 
 

Мәдәни мирас объектының урнашкан урыны  аны хакимият органнарының дәүләт 
сагына кую турындагы акты (Татар АССР Министрлар Советының 1959 елның 30нчы 
октябрендә кабул ителгән 591 номерлы  карары) нигезендә күрсәтелгән  
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Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Татар Сараланы авыл җирлеге (Татар Сараланы авылы 

үзәгеннән көньяк-көнбатышка 3 км)      адресы буенча урнашкан федераль 
әһәмияткә ия “ I I Татар Сараланы шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең  
катографик тасвирламасы 

 
Мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 1 ноктасы 55,32672º т.к., 

49,223984º к.о. географик координатларында урнашкан (WGS-84 координатлары 
системасында).  Мәдәни мирас объекты территориясенең чикләре түбәндәгечә 
уза:  

1 ноктасы  төньяк-көнчыгышка таба 2 ноктасына кадәр 219 м; 2 
ноктасыннан 3 ноктасына кадәр  көнчыгышка 214 м; 3 ноктасыннан 4 ноктасына 
кадәр  көньяк-көньяк-көнбатышка кадәр 134 м; 4 ноктасыннан 5 ноктасына кадәр     
көньякка 62 м; 5 ноктасыннан 6 ноктасына кадәр көньяк-көньяк-көнчыгышка 106 
м;  6 ноктасыннан 1 ноктасына кадәр  көнбатышка кадәр 263 м.   

 
 

Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Татар Сараланы авыл җирлеге (Татар Сараланы авылы 

үзәгеннән көньяк-көнбатышка 3 км)      адресы буенча урнашкан федераль 
әһәмияткә ия “ I I Татар Сараланы шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең  
борылыш нокталары 

 
 

Нокта 

  Нокталарның  1984 елгы 
(WGS-84)  Бөтендөнья 
геодезик координатлар 

системасында координатлары 

Нокталарның җирле координатлар 
системасында координаты   (МСК-

16) 

N E X Y 
1 55,32671951 49,22398357 1312197,77 424294,28 
2 55,32733721 49,22562273 1312301,61 424363,26 
3 55,32730114   49,22754 1312423,29 424359,59 
4 55,32661098 49,22749563 1312420,71 424282,77 
5 55,32630046 49,22760272     1312427,6 424248,16 
6 55,32579906 49,22798301 1312451,88 424192,45 
7 55,32541344 49,22572222 1312308,48 424149,08 
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10.  Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Кече Елга авыл җирлеге (Шуран авылы үзәгеннән  
көнчыгышка 1,9 км)      адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия 

“Кирюшкин шәһәрчеге” шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты территориясе 
чикләренең  

картасы (схемасы) 
  

                                                          
 
Мәдәни мирас объектының топографик планы 
 

Шартлы билгеләр: 
 

 мәдәни мирас объекты чикләре 

борылыш нокталары 
 

Мәдәни мирас объектының урнашкан урыны  аны хакимият органнарының дәүләт 
сагына кую турындагы акты (Татар АССР Министрлар Советының 1959 елның 30нчы 
октябрендә кабул ителгән 591 номерлы  карары) нигезендә күрсәтелгән  
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Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 

муниципаль районы,  Кече Елга авыл җирлеге (Шуран авылы үзәгеннән  
көнчыгышка 1,9 км)      адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия 

“Кирюшкин шәһәрчеге” шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты территориясе 
чикләренең  

картографик тасвирламасы 
 

Мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 1 ноктасы 55,370806º т.к., 
49,852517º к.о. географик координатларында урнашкан (WGS-84 координатлары 
системасында).  Мәдәни мирас объекты территориясенең чикләре түбәндәгечә 
уза:  

1 ноктасыннан  көнчыгышка таба 2 ноктасына кадәр 70 м; 2 ноктасыннан 3 
ноктасына кадәр көньякка 132 м; 3 ноктасыннан 4 ноктасына кадәр   көнбатышка 
51 м; 4 ноктасыннан 1 ноктасына кадәр    төньякка 133 м.   

 
 

Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Кече Елга авыл җирлеге (Шуран авылы үзәгеннән  
көнчыгышка 1,9 км)      адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия 

“Кирюшкин шәһәрчеге” шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты территориясе 
чикләренең  

борылыш нокталары 
 
 

Нокта 

  Нокталарның  1984 елгы 
(WGS-84)  Бөтендөнья 
геодезик координатлар 

системасында 
координатлары 

Нокталарның җирле координатлар 
системасында координаты   (МСК-16) 

N E X Y 
1 55,37080606 49,85251652 1352034,27 429491,37 
2 55,37085834  49,8536261 1352104,51 429497,99 
3 55,36967399 49,85354254       1352100,8 429366,11 
4 55,36962005 49,85274098 1352050,02        429359,5 
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11.  Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Макарово авыл җирлеге (Ташкирмән авылының көньяк 
өлешендә)      адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия “I Ташкирмән 

шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең  
картасы (схемасы) 

  
 

                                                         
 
Мәдәни мирас объектының топографик планы 
 

Шартлы билгеләр: 
 

 мәдәни мирас объекты чикләре 

борылыш нокталары 
 

Мәдәни мирас объектының урнашкан урыны  аны хакимият органнарының дәүләт 
сагына кую турындагы акты (Татар АССР Министрлар Советының 1959 елның 30нчы 
октябрендә кабул ителгән 591 номерлы  карары) нигезендә күрсәтелгән  
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Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 

муниципаль районы,  Макарово авыл җирлеге (Ташкирмән авылының көньяк 
өлешендә)      адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия “I Ташкирмән 

шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 
картографик тасвирламасы 

 
  Мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 1 ноктасы 55,3155280 т.к., 

49,3873960 к.о. географик координатларында урнашкан (WGS-84 координатлары 
системасында).  Мәдәни мирас объекты территориясенең чикләре түбәндәгечә 
уза:  

1 ноктасыннан  көньяк-көньяк-көнбатышка таба 2 ноктасына кадәр 31,8 м; 2 
ноктасыннан 3 ноктасына кадәр  көньякка 44,7 м; 3 ноктасыннан 4 ноктасына 
кадәр  көньяк-көньяк-көнчыгышка кадәр 33 м; 4 ноктасыннан 5 ноктасына кадәр     
көнчыгыш-көньяк-көнчыгышка 49,3 м; 5 ноктасыннан 6 ноктасына кадәр  
көнчыгышка 49,9 м;  6 ноктасыннан 7 ноктасына кадәр  төньяк-төньяк-
көнчыгышка 39,6 м;    7 ноктасыннан 8 ноктасына кадәр төньяк-көнчыгышка 
кадәр 31,4 м; 8 ноктасыннан 9 ноктасына кадәр төньякка 34,2 м; 9 ноктасыннан 10 
ноктасына кадәр төньяк-төньяк-көнбатышка 53 м; 10 ноктасыннан 11 ноктасына 
кадәр көнбатышка 23,6 м; 11 ноктасыннан 12 ноктасына кадәр көнбатыш-көньяк-
көнбатышка 39,5 м; 12 ноктасыннан  1 ноктасына кадәр  көнбатышка   54,5 м. 

 
Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 

муниципаль районы,  Макарово авыл җирлеге (Ташкирмән авылының көньяк 
өлешендә)      адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия “I Ташкирмән 

шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең  
борылыш нокталары 

 

Нокта 

  Нокталарның  1984 елгы 
(WGS-84)  Бөтендөнья 
геодезик координатлар 

системасында координатлары 

Нокталарның җирле координатлар 
системасында координаты   (МСК-

16) 

E N X  Y 
1 49,387396 55,315528 1322480,13 423106,76 
2 49,387197 55,315268 1322467,61 423077,79 
3 49,387219 55,314868 1322469,24 423033,24 
4 49,387401 55,314588 1322480,96 423002,16 
5 49,388111 55,314409 1322526,10 422982,43 
6 49,388895 55,314429 1322575,89 422984,90 
7 49,389108 55,314764 1322589,21 423022,28 
8 49,389386 55,314997 1322606,74 423048,29 
9 49,389389 55,315305 1322606,76 423082,58 

10 49,389150 55,315761 1322591,33 423133,32 
11 49,388786 55,315766 1322568,22 423133,70 
12 49,388249 55,315588 1322534,21 423113,74 
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12. Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Макарово авыл җирлеге (Ташкирмән авылының көньяк 
өлешендә)      адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия “II Ташкирмән 

шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 
картасы (схемасы) 

 

                         
 

 Мәдәни мирас объектының топографик планы 
 

Шартлы билгеләр: 
 

 мәдәни мирас объекты чикләре 

борылыш нокталары 
 

Мәдәни мирас объектының урнашкан урыны  аны хакимият органнарының дәүләт 
сагына кую турындагы акты (Татар АССР Министрлар Советының 1959 елның 30нчы 
октябрендә кабул ителгән 591 номерлы  карары) нигезендә күрсәтелгән  
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Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Макарово авыл җирлеге (Ташкирмән авылының көньяк 
өлешендә)      адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия “II Ташкирмән 

шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең  
картографик тасвирламасы 

  
  Мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 1 ноктасы 55,3151420 т.к., 

49,3810260 к.о. географик координатларында урнашкан (WGS-84 координатлары 
системасында).  Мәдәни мирас объекты территориясенең чикләре түбәндәгечә 
уза:  

1 ноктасыннан  төньяк-көнбатышка таба 2 ноктасына кадәр 20 м; 2 
ноктасыннан 3 ноктасына кадәр  төньяк-төньяк-көнбатышка 13 м; 3 ноктасыннан 
4 ноктасына кадәр  төньяк-төньяк-көнчыгышка кадәр 13,1 м; 4 ноктасыннан 5 
ноктасына кадәр     төньяк-көнчыгышка 20 м; 5 ноктасыннан 6 ноктасына кадәр  
көнчыгыш-төньяк-көнчыгышка 12,9 м;  6 ноктасыннан 7 ноктасына кадәр 
көнчыгыш-көньяк-көнчыгышка 12,8 м;  7 ноктасыннан 8 ноктасына кадәр көньяк-
көнчыгышка кадәр 36,8 м; 8 ноктасыннан 9 ноктасына кадәр көньяк-көньяк-
көнчыгышка 9,6 м; 9 ноктасыннан 10 ноктасына кадәр көньяк-көнбатышка 35,8 м; 
10 ноктасыннан 11 ноктасына кадәр көнбатышка 9,8 м; 11 ноктасыннан 12 
ноктасына кадәр көнбатыш-көньяк-көнбатышка 30,7 м; 12 ноктасыннан  1 
ноктасына кадәр  көнбатыш-көньяк-көнбатышка кадәр   3,9 м. 

 
 Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, 

Лаеш муниципаль районы,  Макарово авыл җирлеге (Ташкирмән авылының 
көньяк   өлешендә)      адресы   буенча   урнашкан   федераль   әһәмияткә ия   “II 
Ташкирмән шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

борылыш нокталары 
 

Нокта 

  Нокталарның  1984 елгы 
(WGS-84)  Бөтендөнья 
геодезик координатлар 

системасында координатлары 

Нокталарның җирле координатлар 
системасында координаты   (МСК-

16) 
E N X Y 

1 49,381026 55,315142 1322172,06 423043,86 
2 49,380802 55,315268 1322157,78 423057,83 
3 49,380744 55,315380 1322154,06 423070,21 
4 49,380793 55,315494 1322157,12 423082,94 
5 49,381034 55,315635 1322172,31 423098,78 
6 49,381230 55,315668 1322184,73 423102,42 
7 49,381429 55,315640 1322197,36 423099,44 
8 49,381887 55,315436 1322226,59 423076,87 
9 49,381969 55,315364 1322231,81 423068,91 

10 49,381692 55,315084 1322214,42 423037,55 
11 49,381539 55,315073 1322204,70 423036,31 
12 49,381079 55,315159 1322175,41 423045,76 
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13.  Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 

муниципаль районы,  Чирпы авыл җирлеге (Чирпы  авыл үзәгеннән көньяк-
көнбатышка 1,4 км)      адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия “I 
Имәнкискә шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

картасы (схемасы) 
 

 
 Мәдәни мирас объектының топографик планы 
 

Шартлы билгеләр: 
 

 мәдәни мирас объекты чикләре 

борылыш нокталары 
 

Мәдәни мирас объектының урнашкан урыны  аны хакимият органнарының дәүләт 
сагына кую турындагы акты (Татар АССР Министрлар Советының 1959 елның 30нчы 
октябрендә кабул ителгән 591 номерлы  карары) нигезендә күрсәтелгән  
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Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Чирпы авыл җирлеге (Чирпы  авыл үзәгеннән көньяк-
көнбатышка 1,4 км)      адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия “I 
Имәнкискә шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

картографик тасвирламасы 
 

  Мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 1 ноктасы 55,4347550 т.к., 
49,6975330 к.о. географик координатларында урнашкан (WGS-84 координатлары 
системасында).  Мәдәни мирас объекты территориясенең чикләре түбәндәгечә 
уза:  

1 ноктасыннан  көньяк-көньяк-көнчыгышка таба 2 ноктасына кадәр 19,4 м; 
2 ноктасыннан 3 ноктасына кадәр  көньяк-көнчыгышка 39,4 м; 3 ноктасыннан 4 
ноктасына кадәр  көнчыгыш-көньяк-көнчыгышка кадәр 32,6 м; 4 ноктасыннан 5 
ноктасына кадәр     көнчыгыш-төньяк-көнчыгышка 39 м; 5 ноктасыннан 6 
ноктасына кадәр  төньяк-көнчыгышка 13,8  м;  6 ноктасыннан 7 ноктасына кадәр 
төньяк-төньяк-көнчыгышка 29,8 м;    7 ноктасыннан 8 ноктасына кадәр төньяк-
төньяк-көнчыгышка кадәр 42,8 м; 8 ноктасыннан 9 ноктасына кадәр төньяк-
көнчыгышка 45,2 м; 9 ноктасыннан 10 ноктасына кадәр төньяк-көнбатышка 36 м; 
10 ноктасыннан 11 ноктасына кадәр төньяк-көнбатышка 25,9 м; 11 ноктасыннан 
12 ноктасына кадәр көнбатыш-төньяк-көнбатышка 11,8  м; 12 ноктасыннан  13 
ноктасына кадәр  көнбатышка  16,5 м;  13 ноктасыннан 14 ноктасына кадәр 
көнбатыш-көньяк-көнбатышка 15,3 м; 14 ноктасыннан 15 ноктасына кадәр 
көньяк-көнбатышка 38,4 м;  15 ноктасыннан 16 ноктасына кадәр көньяк-көньяк-
көнбатышка 39 м;  16 ноктасыннан 17 ноктасына кадәр көньяк-көнбатышка   51,5 
м. 

    
Татар АССР, Лаеш районы (хәзерге адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш 
муниципаль районы,  Чирпы авыл җирлеге (Чирпы  авыл үзәгеннән көньяк-
көнбатышка 1,4 км)      адресы буенча урнашкан федераль әһәмияткә ия “I 
Имәнкискә шәһәрлеге”   мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

борылыш нокталары 
 

Нокта 

  Нокталарның  1984 елгы 
(WGS-84)  Бөтендөнья 
геодезик координатлар 

системасында координатлары 

Нокталарның җирле координатлар 
системасында координаты   (МСК-

16) 
E N X  Y 

1 49,697533 55,434755 1342140,23 436506,03 
2 49,697652 55,434597 1342147,96 436488,43 
3 49,698146 55,434382 1342179,44 436464,84 
4 49,698633 55,434277 1342210,39 436453,47 
5 49,699238 55,434327 1342248,62 436459,37 
6 49,699404 55,434407 1342259,03 436468,36 
7 49,699535 55,434665 1342267,03 436497,19 
8 49,699778 55,435024 1342282,05 436537,33 
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9 49,700124 55,435381 1342303,55 436577,26 
10 49,699845 55,435661 1342285,60 436608,30 
11 49,699651 55,435864 1342273,10 436630,78 
12 49,699473 55,435904 1342261,84 436635,10 
13 49,699212 55,435914 1342245,30 436636,11 
14 49,698975 55,435894 1342230,33 436633,65 
15 49,698544 55,435652 1342203,27 436606,53 
16 49,698225 55,435352 1342183,44 436572,94 
17 49,697736 55,434984 1342152,87 436531,63 
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Татарстан Республикасы 
Мәдәни мирас объектларын 
саклау   комитетының   

                                                                    2019 ел 16 май № 48-П 
номерлы боерыгына                                                                               
2нче кушымта 

 
Татарстан Республикасы, Лаеш муниципаль районы   территориясендә 

урнашкан федераль әһәмияткә ия мәдәни мирас объектлары   
территорияләреннән 
файдалану режимы 

 
Татарстан Республикасы, Лаеш муниципаль районы   территориясендә 

урнашкан федераль әһәмияткә ия мәдәни мирас объектлары 
территорияләренең чикләрендә түбәндәгеләр рөхсәт ителә: 

мәдәни мирас объектларын саклау буенча федераль орган  тарафыннан 
бирелгән рөхсәт  нигезендә, объектларны эзләү һәм гамәлдән чыгару максаты 
булган эшләрне дә кертеп, һәйкәлне өйрәнү эшләрен үткәрү; 

һәйкәлне музейлаштыру буенча чаралар үткәрү;  
гамәлдәге законнар нигезендә гражданнарның һәйкәлгә ирекле үтә алуын 

тәэмин итү; 
мемориаль һәм мәгълүмати билгеләр урнаштыру;  
үлән чабу, территорияне корыган, үзе яки үсентеләрдән үсеп чыккан агач 

һәм куаклардан чистарту. 
 

Татарстан Республикасы, Лаеш  муниципаль районы   
территориясендә урнашкан федераль әһәмияткә ия мәдәни мирас 
объектлары территорияләренең чикләрендә түбәндәгеләр тыела: 

дәүләт хакимиятенең   мәдәни мирас объектларын саклау өлкәсендә 
вәкаләтле   башкарма органының язма рөхсәтеннән башка,  мәдәни мирас 
объекты территориясендә җир төзелеше, җир, төзелеш, мелиорация, урман 
төзелеше, хуҗалык һәм туфрак катламын бозуга китерүче башка эшләрне 
проектлау һәм үткәрү; 

җир сөрү, терлек өчен утар ясау   һәм авыл хуҗалыгы эшчәнлегенең 
туфракның өске катламын, грунтның аннан  түбәндәге комсыл һәм балчыксыл 
катламнарын бозуга китерүче башка төрләре; 

ял итү, туктау урыннары урнаштыру, учак ягу;  
автотранспорт хәрәкәте һәм туктау; 
мәдәни мирас объектына динамик йөкләнеш тудыручы технологияләрне 

куллану;  
мәдәни мирас объекты территорияләрен һәртөрле һәм формалы 

көнкүреш калдыклары белән чүпләү;  
агачларның кыйммәтле төрләрен кисү (искәрмә: санитар кисү) 


