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Зеленодольск муниципаль районы Васильево шәһәр тибындагы бистәсе  Советының 2016 

елның 15 ноябрендәге 87 номерлы «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 

районының Васильево шәһәр тибындагы поселогы территориясендә 2017 елның 1 

гыйнварыннан җир салымын түләү ставкалары, тәртибе һәм сроклары турында " карарына 

үзгәрешләр кертү турында (2018 елның 29 июнендәге 214 номерлы үзгәрешләр белән)) 

 

Васильево шәһәр тибындагы поселогы Башлыгы вазыйфаларын башкаручы 2016 елның 15 

ноябрендә Васильево шәһәр тибындагы бистә Советы карарына үзгәрешләр кертү 

турындагы мәгълүматны тыңлап һәм карап, фикер алышып, Васильево шәһәр тибындагы 

бистәсе  Советының 2016 елның 15 ноябрендә кабул ителгән карарына үзгәрешләр кертү 

турында Васильево шәһәр тибындагы бистә башлыгы вазифаларын башкаручы мәгълүмат 

бирде. № 87 «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының Васильево 

шәһәр тибындагыбистәсе  территориясендә 2017 елның 1 гыйнварыннан җир салымын 

түләү ставкалары, тәртибе һәм сроклары турында» (2018 елның 29 июнендәге 214 

номерлы үзгәрешләр белән), авыл җирлегендә торак төзелешенең социаль әһәмиятен 

исәпкә алып, Васильево шәһәр тибындагыбистәсе  Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Васильево шәһәр тибындагы бистәсе  Советының 2016 елның 15 ноябрендәге 87 

номерлы «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының Васильево 

шәһәр тибындагы бистәсе территориясендә 2017 елның 1 гыйнварыннан җир салымын 

түләү ставкалары, тәртибе һәм сроклары турында " карарына (2018 елның 29 июнендәге 

214 номерлы үзгәрешләр белән) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1) 1 пунктны 1.1.1 пунктчасы белән тулыландырырга.  

Киләсе эчтәлек:  

1.1.1) 2004 елның 27 декабрендәге Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру 

кысаларында төзелә торган торак һәм объектлар төзелешенә бирелгән (сатып алынган) 

махсуслаштырылган оешмалар милкендәге җир кишәрлекләренә карата салым ставкасын 

киметү  

«Татарстан Республикасында торак төзелешен үстерүгә дәүләт ярдәме турында» 69-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы законы» 

2.  Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән бер ай узгач үз көченә керә һәм 2019 

елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә үз көчен бирә. 



3. Әлеге карарны "Зеленодольская правда» газетасында бастырырга, әлеге карарны 

Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга 

(http://pravo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы 

составында Зеленодольск муниципаль районының рәсми сайты 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) «Интернет" мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә. 

 

Васильево  шәһәр тибындагы бистәсе башлыгы вазыйфаларын башкаручы, 

Совет рәисе                                                                                                     Р. Р. Фәсахов 


