
 

КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы  

 

 

Азнакай шәһәре       № 238-34 «15»  февраль 2019 ел 

 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Советының 2017 елның 13 

декабрендәге 160--23 номерлы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы муниципаль милкендәге 

җир кишәрлекләре өчен аренда түләве күләмен 

билгеләү тәртибенә үзгәреш кертү турында 

 

 "Россия Федерациясе Җир кодексын гамәлгә кертү турында" 2001 елның 

25 октябрендәге 137-ФЗ номерлы Федераль законның 3.1. статьясы нигезендә, 

"Россия Федерациясендә тимер юл транспорты турында" 2003 елның 27 

февралендәге 29-ФЗ номерлы Федераль закон, "Россия Федерациясендә тимер 

юл транспорты турында" 2003 елның 10 гыйнварындагы 17-ФЗ номерлы 

Федераль закон, "федераль милек һәм "Россия тимер юллары" ачык 

акционерлык җәмгыятенә бирелгән җир кишәрлекләреннән файдалану тәртибе 

турында " 2006 елның 29 апрелендәге 264 номерлы РФ Хөкүмәте Карары, РФ 

Хөкүмәтенең "тимер юлларның сак зоналары һәм бүлеп бирелгән полосаларны 

билгеләү һәм куллану тәртибе турында" 2006 елның 12 октябрендәге 611 

номерлы карары белән, шулай ук Татарстан Республикасы Азнакай шәһәр 

прокуратурасының 2018 елның 5 декабрендәге 02-05-02/1399-2018 номерлы 

протестын исәпкә алып, 

 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар чыгарды: 

 

 1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Советының 2017 

елның 13 декабрендәге 160--23 номерлы карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы муниципаль милкендәге җир 

кишәрлекләре өчен аренда түләве күләмен билгеләү тәртибенә түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 1.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«1.1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының муниципаль милкендә булган җир кишәрлекләре өчен аренда 

түләве күләмен билгеләүне билгели, аларны Россия Федерациясе Җир 

кодексының 39.7 статьясындагы 3 пунктының 3 пунктчасы нигезендә арендага 

бирү, тимер юл вокзалларын, тимер юл юлларын урнаштыру өчен билгеләнгән 

объектлар өчен файдаланыла торган җир кишәрлекләреннән тыш». 

1.2. Җир кишәрлеген файдалану төрен исәпкә алучы төзәтү 

коэффициентлары исемлегенең 5 пунктын киләсе редакциядә бәян итәргә: 



"Автомобиль юллары вокзаллары урнаштыру өчен билгеләнгән объектлар 

өчен". 

1.3. Җир кишәрлеген файдалану төрен исәпкә алучы төзәтү 

коэффициентлары исемлегендәге 6 пунктта «тимер юллар урнаштыру», «тимер 

юллар һәм» сүзләрен төшереп калдырырга. 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru. һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 

Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча 

урнаштырырга: http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

 3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны законлылык, хокук 

тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими 

комиссиягә йөкләргә. 
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