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Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Советының 2008 елның 

12 декабрендәге “Социаль ипотека 

системасында торак төзелешен гамәлгә 

ашыру өчен Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы территориясендә 

урнашкан һәм дәүләт яки муниципаль 

милкендәге булган җир кишәрлекләрен 

махсус оешмаларга һәм физик затларга 

бушлай бирү турында карарлар кабул итү 

тәртибе” 207 номерлы карарына үзгәрешләр 

кертү турында 

 

Татарстан Республикасы 2004 елның 27 декабрендәге “Татарстан 

Республикасында торак төзелеше үстерүгә дәүләт ярдәме турында” 69-ТРЗ 

Законы нигезендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Советы КАРАР БИРДЕ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советының 

2008 елның 12 декабрендәге “Социаль ипотека системасында торак төзелешен 

гамәлгә ашыру өчен Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

территориясендә урнашкан һәм дәүләт яки муниципаль милкендәге булган җир 

кишәрлекләрен махсус оешмаларга һәм физик затларга бушлай бирү турында 

карарлар кабул итү тәртибе” 207 номерлы карарына (алда – карар) түбәндәге 

үзгәрешләр кертергә: 

1) карар атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Социаль ипотека системасында торак төзелешен гамәлгә ашыру өчен 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә 

урнашкан һәм дәүләт яки муниципаль милкендәге булган җир кишәрлекләрен 

физик затларга бушлай бирү турында карарлар кабул итү тәртибе”. 

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советының 

2008 елның 12 декабрендәге 207 номерлы карары белән расланган Социаль 



ипотека системасында торак төзелешен гамәлгә ашыру өчен Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә урнашкан һәм 

дәүләт яки муниципаль милкендәге булган җир кишәрлекләрен махсус 

оешмаларга һәм физик затларга бушлай бирү турында карарлар кабул итү тәртибе 

турындагы Нигезләмәгә (алда – Нигезләмә) түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

1) Нигезләмә атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Социаль ипотека системасында торак төзелешен гамәлгә ашыру өчен 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә 

урнашкан һәм дәүләт яки муниципаль милкендәге булган җир кишәрлекләрен 

физик затларга бушлай бирү турында карарлар кабул итү тәртибе турында 

Нигезләмә”; 

2) Нигезләмәнең преамбуласында “махсус оешмаларга һәм” сүзләрен 

төшереп калдырырга; 

3) Нигезләмәнең 1.1нче пунктында “, юридик затларга” сүзләрен төшереп 

калдырырга; 

4) 1.3нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“1.3. Муницпаль район чикләрендә урнашкан, дәүләт яки муниципаль 

милкендәге булган җир кишәрлекләре бер тапкыр бушлай торак төзелешен 

гамәлгә ашыру өчен яки шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен авыл 

җирлекләрендә даими яшәү урыны буенча теркәлгән яшь белгечләр, бюджет 

өлкәсендәге һәм авыл хуҗалыгы тармагындагы эшчеләре саныннан социаль 

ипотекада катнашкан гражданнар милкенә бирелергә мөмкин, әгәр алар Татарстан 

Республикасы 2004 елның 27 декабрендәге “Татарстан Республикасында торак 

төзелеше үстерүгә дәүләт ярдәме турында” 69-ТРЗ Законының 9 статьясы белән 

каралган төп юшәлешләре нигезендә эшчәнлек гамәлгә ашыручы махсус оешма 

белән инвестицияләр каралган килешүләр төзегән булса.”; 

5) 1.4нче пунктында “һәм махсус оешмалар” сүзләрен төшереп калдырырга; 

6) 1.5нче пунктында “яки махсус оешмалар” сүзләрен төшереп калдырырга; 

7) 1.6нче пунктында “һәм махсус оешмалар” сүзләрен төшереп калдырырга; 

8) “Социаль ипотека системасында торак төзелеше өчен җир кишәрлекләрен 

махсус оешмалар милкенә бушлай бирү турында карарлар кабул итү тәртибе” 

3нче булекне үз көчен югалткан дип танырга. 

3. Әлеге карарны мәгълүмат-телекоммуникация «Интернет» челтәрендә 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында һәм 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы районы рәсми сайтында урнаштырырга. 

4.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

Кама Тамагы муниципаль 

районы Башлыгы, 

Кама Тамагы муниципаль 

районы Советы рәисе                                                                      П.Н. Лоханов 


