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Татарстан Республикасы Җир һәм 
мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгының 
2018 елның 24 декабрендәге № 3972-р 
карары белән расланган 2019 елга 
үзләренә карата салым базасы кадастр 
бәясе буларак билгеләнә торган күчемсез 
милек объектлары исемлегенә 
үзгәрешләр кертү турында 

Россия Федерациясе Салым кодексының 378.2 статьясының 1 пунктындагы 1 
подпунктында күрсәтелгән, 2019 елда үзләренә карата салым базасы кадастр бәясе 
буларак билгеләнелә торган күчемсез милек объектларының исемлегендәге 
белешмәләрне аныклау максатларыннан  

1. Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгының 
2018 елның 24 декабрендәге № 3972-р карары белән расланган 2019 елда үзләренә 
карата салым базасы кадастр бәясе буларак билгеләнелә торган күчемсез милек 
объектлары исемлегенә (алга таба – Исемлек) кертелгән тәкъдим ителгән 
үзгәрешләрне расларга.  

2. Күрсәтелгән үзгәрешләр исәпкә алынган исемлекне электрон формада 
Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча Идарәсенә җибәрергә. 

3. Бу карарны «Интернет» мәгълүмати телекоммуникацияләр челтәрендәге 
Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгының рәсми 
сайтына урнаштырырга. 

4. Әлеге карар 2019 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. 
 
 
   
Министр                                                                                 А.К.Хамаев 
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2019 елга үзләренә карата салым базасы кадастр бәясе буларак билгеләнә торган күчемсез милек объектлары исемлегенә 
кертелгән үзгәрешләр  

 
1. 122 пунктны төшереп калдырырга. 
 
2. 340 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итергә: 
 

«340 16:52:060102:150       «Чаллы шәһәре» муниципаль 
берәмлеге (шәһәр округы) Чаллы Шамил Усманов 80Б». 

   

 
3. 342 - 344 пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итергә: 
 

«342 16:52:070102:2350       
«Чаллы шәһәре» муниципаль 

берәмлеге (шәһәр округы) 
Чаллы Мәскәү пр-кты 112    

343 16:52:070201:193       
«Чаллы шәһәре» муниципаль 

берәмлеге (шәһәр округы) 
Чаллы Вахитов ис. пр-кт 20    

344 16:52:090301:1515       
«Чаллы шәһәре» муниципаль 

берәмлеге (шәһәр округы) 
Чаллы Минзәлә тракты  35».    

 
 
 
4. Түбәндәге эчтәлекле 422 - 433 пунктларны өстәргә:  



 
 

 

«422 16:45:050107:9393   
Әлмәт 

муниципаль 
районы 

«Әлмәт шәһәре» муниципаль 
берәмлеге (шәһәр җирлеге) Әлмәт Монтаж

423 16:45:050107:9396   
Әлмәт 

муниципаль 
районы 

«Әлмәт шәһәре» муниципаль 
берәмлеге (шәһәр җирлеге) Әлмәт Монтаж

424 16:45:050101:316   
Әлмәт 

муниципаль 
районы 

«Әлмәт шәһәре» муниципаль 
берәмлеге (шәһәр җирлеге) Әлмәт Шевченко

425 16:50:012204:3    Казан шәһәре муниципаль 
берәмлеге (шәһәр округы) Казан Мәҗит

426 16:50:070404:72    Казан шәһәре муниципаль 
берәмлеге (шәһәр округы) Казан Оренбург тракт

427 16:50:171302:393    Казан шәһәре муниципаль 
берәмлеге (шәһәр округы) Казан Оренбур

428 16:50:000000:4706    Казан шәһәре муниципаль 
берәмлеге (шәһәр округы) Казан Габдулл

429 16:50:000000:17714    Казан шәһәре муниципаль 
берәмлеге (шәһәр округы) Казан Оренбург тракт

430 16:50:110405:1274    Казан шәһәре муниципаль 
берәмлеге (шәһәр округы) Казан Короленко

431 16:53:030102:151   
Түбән Кама 
муниципаль 

районы  

«Түбән Кама шәһәре» 
муниципаль берәмлеге 

(шәһәр җирлеге) 
Түбән Кама  Башлап юл 

салучылар

432 16:53:040203:89   
Түбән Кама 
муниципаль 

районы 

«Түбән Кама шәһәре» 
муниципаль берәмлеге 

(шәһәр җирлеге) 
Түбән Кама  Корабельная

433 16:53:040301:5802   
Түбән Кама 
муниципаль 

районы 

«Түбән Кама шәһәре» 
муниципаль берәмлеге 

(шәһәр җирлеге) 
Түбән Кама  Мурадьян

 


