
 
 

                                                                                                                             
ПРИКАЗ                                                                           БОЕРЫК 

19.02.2020   № 32-П 
 
 
Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, 
Толстой урамы адресы буенча урнашкан 
«Зыялы кызлар Родионов институты», 1838-
1844 еллар, 1936 ел төбәк әһәмияттәге мәдәни 
мирас объекты территориясе чикләрен раслау 
турында 
 
 
 

 «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм 
мәдәният ядкарьләре) турында»гы 2002 елның 25 июнендәге 73-ФЗ номерлы 
Федераль закон, «Татарстан Республикасында мәдәни мирас объектлары 
турында»гы 2005 елның 1 апрелендәге 60-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
Законы нигезендә төбәк әһәмияттәге мәдәни мирас объектларын һәм аларның 
территорияләрен махсус җайга салу шәһәр төзелеше эшчәнлеге объектлары буларак 
саклап калу һәм дәүләт саклавы максатларында, боерам: 
 
1. Бу боерыкка 1 нче кушымта нигезендә, Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, 
Толстой урамы адресы буенча урнашкан «Зыялы кызлар Родионов институты», 
1838-1844 еллар, 1936 ел төбәк әһәмияттәге мәдәни мирас объекты территориясе 
чикләрен расларга.  
2. Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Толстой урамы адресы буенча урнашкан 
«Зыялы кызлар Родионов институты», 1838-1844 еллар, 1936 ел төбәк әһәмияттәге 
мәдәни мирас объекты территориясеннән файдалану режимын расларга. 

3. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам. 
 

Рәис                                                                                                И.Н.Гущин 
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Татарстан Республикасы мәдәни 
мирас объектларын саклау 
комитетының  
«19»  02.2020 № 32-П  
боерыгына 1 кушымта 
  

 
 

Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Толстой урамы адресы буенча урнашкан 
«Зыялы кызлар Родионов институты», 1838-1844 еллар, 1936 ел төбәк әһәмияттәге 

мәдәни мирас объекты территориясе ЧИКЛӘРЕ 
 

1. Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Толстой урамы адресы буенча урнашкан 
«Зыялы кызлар Родионов институты», 1838-1844 еллар, 1936 ел төбәк 

әһәмияттәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең картасы (схемасы) 
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Мәдәни мирас объектының топографик планы 
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Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Толстой урамы адресы буенча урнашкан 
«Зыялы кызлар Родионов институты», 1838-1844 еллар, 1936 ел төбәк 

әһәмияттәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең картографик 
тасвирламасы 

 
Төбәк әһәмияттәге мәдәни мирас объекты территориясе чиге түбәндәгечә уза: 

 
 

көньяк-көнбатыш өлеш: җир биләмәсенең квартал эчендәге чиге буйлап (1-11 
борылыш нокталары); 

төньяк-көнбатыш өлеш: җир кишәрлегенең квартал эчендәге чиге буйлап (п.т. 
№ 1-2-3-4-5-6 борылыш нокталары); 

төньяк-көнчыгыш өлеш: җир кишәрлегенең квартал эчендәге чиге буйлап (6-7-
8-9-10 борылыш нокталары); 

көньяк-көнчыгыш өлеш: җир биләмәсенең квартал эчендәге чиге буйлап (11-10 
борылыш нокталары). 

 
Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Толстой урамы адресы буенча урнашкан 

«Зыялы кызлар Родионов институты», 1838-1844 еллар, 1936 ел төбәк 
әһәмияттәге мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең борылыш 

нокталары таблицасы 
 
 
 

Нокта
ларны
ң № 

 

Координаталар системасында 
нокта координаталары (МСК-

16) 

1984 елгы бөтендөнья геодезия 
системасында нокта координаталары 

(WGS-84) 

 X Y Төньяк киңлек B Көнчыгыш 
озынлык L 

1 476729.14 1306951.63 55˚ 47΄52.24817˝ 49˚ 08΄33.14079˝ 
2 476833.39 1306932.30 55°47'55.61996" 49°08'32.04006" 
3 476832.27 1306834.94 55°47'55.58864" 49°08'26.45140" 
4 476910.11 1306833.89 55°47'58.10556" 49°08'26.39860" 
5 476927.00 1306911.07 55°47'58.64748" 49°08'30.83041" 
6 477002.74 1307072.49 55°48'01.08852" 49°08'40.10323" 
7 476980.29 1307068.25 55°48'00.36284" 49°08'39.85721" 
8 476960.72 1307065.09 55°47'59.73023" 49°08'39.67402" 
9 476936.32 1307081.79 55°47'58.94042" 49°08'40.63040" 
10 476774.94 1307101.18 55°47'53.72138" 49°08'41.72856" 
11 476713.71 1307081.95 55º47´51.76275" 49º 08´40.46118" 
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Татарстан Республикасы мәдәни 
мирас объектларын саклау 
комитетының  
«19» 02.2020 № 32-П      
боерыгына 2 кушымта 
 

Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Толстой урамы адресы буенча урнашкан 
«Зыялы кызлар Родионов институты», 1838-1844 еллар, 1936 ел төбәк 

әһәмияттәге мәдәни мирас объекты территориясеннзн файдалану режимы   
 

Төбәк әһәмияттәге «Родионовский институт благородных девиц», 1838 - 1844 
еллар, 1936 ел, түбәндәге адрес буенча урнашкан «Татарстан Республикасы, Казан 
шәһәре, Толстой урамы» мәдәни мирас объекты территориясе чикләрендә рөхсәт 
ителә: 

- мәдәни мирас объектының физик сакланышын тәэмин итүгә юнәлдерелгән 
мәдәни мирас объектын саклап калу эшләрен башкару, шул исәптән 
консервацияләү, ремонтлау, реставрацияләү, заманча файдалануга яраклаштыру; 

- мәдәни мирас объектының сакланышын тәэмин итү таләпләренә каршы 
килмәгән һәм мәдәни мирас объектының заманча шартларда эшләвен тәэмин итәргә 
мөмкинлек бирә торган хуҗалык эшчәнлеген алып бару; 

- җир кишәрлегеннән җир кишәрлеген җир кишәрлеген һәм капиталь төзелеш 
объектларын түбәндәге рөхсәт ителгән файдалану төрләре буенча заманча 
файдалануга яраклаштыру (рөхсәт ителгән файдалану төрләре кодлары Россия 
Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 1 сентябрендәге 540 
номерлы «Җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре 
классификаторын раслау турында» боерыгы нигезендә күрсәтелгән): 

- мәгариф һәм агарту (код 3.5) 
- спорт (код 5.1) 
- тарихи-мәдәни эшчәнлек (код 9.3); 
- мәдәни мирас объектларыннан сак предметы булган үзенчәлекләрен 

үзгәртмичә, функциональ файдалануның төрләре нигезендә заманча файдалану өчен 
файдалану һәм аларны урнаштыру; 

- «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи һәм 
мәдәни ядкарьләре) турында» 2002 елның 25 июнендәге 73-ФЗ номерлы Федераль 
закон таләпләрен исәпкә алып, мәдәни мирас объектының бөтенлеген боза торган 
корылмаларны һәм объектларын, шулай ук вакытлы объектларны сүтү; 

- гамәлдәге инженерлык инфраструктурасы объектларын (тышкы су белән 
тәэмин итү, канализация, җылылык белән тәэмин итү, газ, электр белән тәэмин итү, 
телефонлаштыру һ.б.) капиталь ремонтлау, шулай ук башкарыла торган эшләр (шул 
исәптән динамик йогынты) мәдәни мирас объектына йогынты ясамау шарты белән 
инженерлык инфраструктурасының яңа объектларын җир асты юлы белән салу; 

- мәдәни мирас объектын саклап калуга, алардан файдалануга һәм аларны 
популярлаштыруга юнәлдерелгән территорияне төзекләндерү: 
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- мәйданчыкларны, алымнарны һәм машина юлларын түшәүдә традицион 
материаллар (кирпеч, таш, гранит һәм башка табигый материаллар, шулай ук 
табигый материалларны имитацияләүче материаллар) куллану; 

- тарихи мохит элементлары характеристикаларына җавап бирә торган аерым 
урнаштырылган яктырту җиһазларын куллану; 

- яшелләндерү: агачларның кыйммәтле токымнарын саклап калу, 
яшелләндерүнең яңа элементларын утырту, яшел утыртмаларны (агачларны һәм 
куакларны) агымдагы карау һәм аларны карап тоту буенча эшләр санитар-
савыктыру чараларын, яшел утыртмаларның санитар кисүләрен үткәрү юлы белән; 

Рельеф оешмасы элементларын эксплуатацияләү халәтендә тоту чаралары; 
- аерым торучы мәгълүмати конструкцияләр һәм биеклеге 2,5 метрдан 

артмаган һәм мәгълүмат кыры мәйданы 2 кв. метрдан артмаган билгеләрне 
урнаштыру; 

- тарихи-шәһәр төзелеше мохитен саклап калу, мемориаль һәм архитектура-
ансамбль мөнәсәбәтендә (Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас 
объектлары (тарихи һәм мәдәни ядкарьләре) турында» 2002 елның 25 июнендәге 73-
ФЗ номерлы Федераль закон таләпләрен исәпкә алып, аларны торгызу өчен кирәкле 
җитәрлек фәнни мәгълүматлар булган очракта, биналарны, корылмаларны, 
корылмаларны, кече архитектура формаларын, коймаларны, капкаларны) югалган 
тарихи элементларны торгызу; 

- мәгълүмати язулар һәм билгеләр урнаштыру. 
Югарыда атап үтелгән барлык эшләр мәдәни мирас объектларын саклау 

эшләрен башкаруга мәдәни мирас объектларын саклауның вәкаләтле органы 
тарафыннан бирелгән язмача рөхсәт нигезендә, мәдәни мирас объектларын 
саклауның вәкаләтле органы белән килештерелгән мәдәни мирас объектларын 
саклау буенча проект документациясен әзерләү һәм эшләр башкару йөкләмәсе, 
шулай ук дәүләт тарихи-мәдәни экспертизасының уңай бәяләмәсе булган проект 
документациясе нигезендә һәм күрсәтелгән эшләрне башкаруны тиешле мәдәни 
мирас объектларын саклауның тиешле органы тарафыннан тикшереп тору шарты 
белән башкарыла. 

 
Төбәк әһәмияттәге «Родионовский институт благородных девиц», 1838 - 1844 

еллар, 1936 ел, түбәндәге адрес буенча урнашкан «Татарстан Республикасы, Казан 
шәһәре, Толстой урамы» мәдәни мирас объекты территориясе чикләрендә тыела: 

- мәдәни мирас объектын яисә аның аерым элементларын саклап калу 
эшләреннән, шулай ук “Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас 
объектлары (тарихи һәм мәдәни ядкарьләре) турында” 2002 елның 25 июнендәге 
73-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләрен исәпкә алып, мәдәни мирас 
объектының тарихи-шәһәр төзелеше мохитен саклап калу эшләреннән тыш, җир, 
төзелеш, мелиоратив һәм башка эшләр башкару; 

- капиталь төзелеш объектларын төзү һәм һәйкәл территориясендә булган 
капиталь төзелеш объектларының күләм-киңлек характеристикаларын арттыру, 
шулай ук җир төзелеше эшләрен, җир, төзелеш, хуҗалык эшләрен проектлау, 
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башкару һәм мәдәни мирас объектын һәм аның саклау предметын саклап калуга 
һәм җайлаштыруга бәйле булмаган башка эшләр башкару; 

- тышкы реклама чараларын урнаштыру; 
- җир өсте ысулы белән инженерлык инфраструктурасы объектларын (тышкы 

су белән тәэмин итү, канализация, җылылык белән тәэмин итү, газ белән тәэмин итү, 
электр белән тәэмин итү, телефонлаштыру һ.б.) үткәрү; 

- киосклар, павильоннар, лапаслар, кече архитектур формалар урнаштыру, 
югалганнарны торгызудан тыш; 

- динамик йөкләнеш тудыручы технологияләрне (басым ясау, матбугат, чүкеч 
һ.б. кебек машиналарны куллану, кривошипно-шатунлы механизмнар, чүкечләр һәм 
бәрмә хәрәкәтнең башка механизмнарын куллану, мәдәни мирас объектына һәм 
аның әйләнә-тирәсендәге төзелешләргә күпсанлы машиналарны берьюлы куллану; 

- мәдәни мирас объекты территориясен теләсә кайсы төрдәге һәм формадагы 
төзелеш, көнкүреш калдыклары белән чүпләү; 

- Санитар кисүләрдән тыш, агачларның кыйммәтле токымнарын кисү. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


