
Татарстан Республикасы Җир һәм 
мөлкәт мөнәсәбәтләре 
министрлыгының 2017 елның 24 
ноябрендәге № 2718-р карары белән 
расланган 2018 елга салым базасы 
кадастр бәясе кебек билгеләнә 
торган күчемсез милек объектлары 
исемлегенә үзгәрешләр кертү 
турында  
 
 

“Россия Федерациясе Салым кодексының 378.2 статьясының 7 
пунктына, “Оешмалар милкенә салым турында” 2003 елның 28 ноябрендәге № 
49-ЗРТ Татарстан Республикасы Законының 1.1 статьясына, “Россия 
Федерациясе Салым кодексының 378.2 статьясының 1 пунктындагы 1 
подпунктында күрсәтелгән, үзләренә карата салым базасы кадастр бәясе 
буларак билгеләнелә торган күчемсез милек объектлары исемлегенә кертелергә 
һәм электрон рәвештә салым органнарына җибәрелергә тиешле мәгълүматлар 
составын һәм әлеге исемлекне формалаштыру, алып бару, раслау һәм бастырып 
чыгару тәртибен раслау турында” 2014 елның 21 ноябрендәге № 896 Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карарына, Татарстан Республикасы 
Министлар Кабинеты 2016 елның 23 декабрендәге № 977 карары белән 
расланган Салым салу максатларында биналарны (каралтыларны, 
корылмаларны) һәм бүлмәләрне фактта файдалану төрен билгеләү Тәртибен 
һәм Салым салу максатларында биналарны (каралтыларны, корылмаларны) һәм 
бүлмәләрне фактта файдалану төрен билгеләү мәсьәләләрен карап тикшерү 
буенча комиссия турындагы Нигезләмәгә, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасының Җир һәм мөлкәт 
мөнәсәбәтләре министрлыгы мәсьәләләре» 2007 елның 22 август, № 407 карары 
белән расланган Татарстан Республикасының Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 
министрлыгы турындагы нигезләмәнең 3.3.101 пунктына нигезләнеп:  

 



 
1. Татарстан Республикасының Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 

министрлыгының 2017 елның 24 ноябрендәге № 2718-р  карары белән 
расланган Россия Федерациясе Салым кодексының 378.2 статьясының 1 
пунктындагы 1 подпунктында күрсәтелгән, үзләренә карата салым базасы 
кадастр бәясе буларак билгеләнелә торган күчемсез милек объектлары 
исемлегенә (алга таба – Исемлек) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

түбәндәге эчтәлекле 312-316 пунктлар белән тулыландырырга: 
 

  



«312 16:50:220521:286       Казан шәһәре муниципаль 
берәмлеге  (шәһәр округы) Казан  Ленинград ур. 27       

313 16:50:011511:70       Казан шәһәре муниципаль 
берәмлеге  (шәһәр округы) Казан Спартак ур 2       

314 16:52:070204:2028       "Чаллы шәһәре" муниципаль 
берәмлеге (шәһәр округы) Чаллы Мәскәү ур. 126Б       

315 16:52:020201:611       "Чаллы шәһәре" муниципаль 
берәмлеге (шәһәр округы) Чаллы  п.Сидоровка, 

Промкомзона         

316 16:53:040104:5451     
Түбән Кама 
муниципаль 

районы 

"Түбән Кама шәһәре" 
муниципаль берәмлеге (шәһәр 

округы) 
Түбән Кама Мир пр. 59д»       

 



2. Үзгәрешләр исәпкә алынган исемлекне электрон рәвештә Федераль 
салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча Идарәсенә җибәрергә. 

3. Әлеге исемлекне Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт 
мөнәсәбәтләре министрлыгының «Интернет» мәгълүмати-
телекоммуникацияләр челтәрендәге рәсми сайтында бастырып чыгарырга: 

4. Әлеге карар 2018 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. 
 
 
 
Министр                                                                         А.К.Хамаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


