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Зеленодольск шәһәре Советының «Зеленодольск 
шәһәре территориясендә 2017 елның 1 
гыйнварыннан җир салымын түләү ставкалары, 
тәртибе һәм сроклары турында" 2016 елның 14 
ноябрендәге 93 номерлы карарына үзгәрешләр 
һәм өстәмәләр кертү турында» 
  

Россия Федерациясе Салым кодексының 31 бүлеге нигезендә, Татарстан 
Республикасы Зеленодольск муниципаль районы «Зеленодольск шәһәре» 
муниципаль берәмлеге Уставына таянып, Зеленодольск шәһәре Советы КАРАР 
ИТТЕ: 

 
1. Зеленодольск шәһәре Советының «Зеленодольск шәһәре 

территориясендә 2017 елның 1 гыйнварыннан җир салымын түләү ставкалары, 
тәртибе һәм сроклары турында " 2016 елның 14 ноябрендәге 93 номерлы карарына 
түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә:: 

1) 1нче пунктка түбәндәге эчтәлекле пунктча өстәргә:: 
1.6. Җир кишәрлекләренә карата 0,01%: 
- инновацион һәм (яки) инвестицион проектларны тормышка ашыру өчен, 

Татарстан Республикасы Зеленодольск шәһәре Советы карары нигезендә төзелгән 
сәнәгать (индустриаль) парклары.». 

2нче пунктның дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Россия Федерациясендә алгарышлы социаль-икътисадый үсеш 

территорияләре турында" 2014 елның 29 декабрендәге 473-ФЗ номерлы Федераль 
закон нигезендә "Зеленодольск" ТОСЭР резиденты  статусы бирелгән шәхси 
эшмәкәргә яисә юридик затка   алгарышлы социаль-икътисадый үсеш 
территориясендә эшч әнлек башкару турындагы килешү кысаларында түбәндәге 
салым чорыннан соң  өч салым чоры дәвамында "Зеленодольск" алгарышлы  
социаль-икътисади үсеш территориясендә эшчәнлек алып бару турында килешү 
кысасында инвестицион проектны гамәлгә ашыру өчен кулланылган һәм милек 
хокукында булган җир кишәрлекләренә карата, резидентлар.». 

3) 3 пунктка түбәндәге эчтәлекле дүртенче абзац өстәргә: 
"әлеге карарның 2 пунктындагы дүртенче абзацы нигезендә җир салымын 

түләүдән азат ителгән салым түләүчеләрдән әлеге карар нигезендә әлеге җир 
кишәрлекләрендә урнашкан җир кишәрлекләрен, биналарны (корылмаларны, 
бүлмәләрне) арендага (файдалануга) тапшырган очракта, җир салымы алына.». 

2. Зеленодольск шәһәре Советының 2018 елның 9 июлендәге 197 номерлы 
«Зеленодольск шәһәре Советының «Зеленодольск шәһәре территориясендә 2017 
елның 1 гыйнварыннан җир салымын түләү ставкалары, тәртибе һәм сроклары 
турында» 2016 елның 14 ноябрендәге 93 номерлы карарына үзгәрешләр һәм 



өстәмәләр кертү турында " карарын гамәлдән чыгарырга һәм аны үз көчен югалткан 
дип танырга. 

Әлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. 
4. Әлеге карарны "Зеленодольская правда" газетасында, Татарстан 

Республикасы хүокукый мәгълүмат рәсми сайтында (htpp:/pravo.tatarstan.ru) һәм 
Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы составында 
Зеленодольск муниципаль районының мәгълүмат сайтында 
(www.zelenоdolsk.tatarstan.ru) «Интернет " мәгълүмати-телекоммуникация 
челтәрендә бастырырга.  
 
Зеленодольск шәһәре мэры, 
Совет рәисе                А.В. Тыгин 
 


