
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОВЕТ ВЫСОКОГОРСКОГО
БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАЙОН СОВЕТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Кооперативная ур., 5, Биектау т/ю станциясе поселогы, Кооперативная ул., 5,. пос. ж/д станция Высокая Гора,
Биектау районы, Татарстан Республикасы, 422700 Высокогорский район, Республика Татарстан, 422700

Тел.: +7 (84365) 2-30-50, факс: 2-30-86, e-mail: biektau@tatar.ru, www.vysokaya-gora.tatarstan.ru

КАРАР РЕШЕНИЕ
7 август 2019 ел № 310

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы муниципаль милкендә 
булган, сату сатулар үткәрмичә генә тормышка ашырыла торган җир 

кишәрлекләренең бәясен билгеләү тәртибе турында Нигезләмәгә үзгәрешләр
кертү турында

Россия Федерациясе Җир кодексы Кодекс 2001 ел, 25 нче октябрь, 136-ФЭ 
нигезендә, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Советы,

КАРАР ИТТЕ:
1. Биектау муниципаль районы Советының 2016 ел, 8 нче июль, 63 номерлы 

карары белән расланган, 9 пункт Җир кишәрлекләрен сату бәясен исәпләү өчен 
кулланыла торган җир кишәрлекләренең кадастр бәясеннән процентлар күләме 
Биектау муниципаль районы милкендә булган сатулар уздырмый гына җир 
кишәрлеген сату-алу шартнамәләре буенча төзелгән җир кишәрлекләрен сатуның 
бәяләрен билгеләү Тәртибенә Кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

1) Авыл хуҗалыгы алып бару өчен билгеләнгән һәм арендага гражданинга яки 
юридик затка бирелгән җир кишәрлекләре, әлеге гражданин һәм әлеге юридик зат 
белән төзелгән аренда шартнамәсен төзеп өч ел узганнан соң, бу гражданинга һәм бу 
юридик затка яисә җир кишәрлеген арендага бирү шартнамәсе буенча әлеге 
гражданинга яки әлеге юридик затка хокукларны һәм Вазыйфаларны тапшыру, 
вәкаләтле органда, әлеге җир кишәрлеген кулланганда, дәүләт җир күзәтчелеге 
кысаларында ачыкланган бетерелмәгән Россия Федерациясе законнарын бозу 
турында мәгълүмат булмаган шарт булган, әгәр дә әлеге гражданин яки әлеге юридик 
зат тарафыннан андый җир кишәрлеген сату-алу турында шартнамә төзү турында 
гариза сатулар уздырмыйча, җир кишәрлегенең күрсәтелгән аренда шартнамәсе 
срогы чыкканчыга кадәр бирелгән очракта;

2. Әлеге карарны “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы” 
муниципаль берәмлеге рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-телекоммуникацияләр 
челтәрендә http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб-адресы һәм Татарстан 
Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы http://pravo.tatarstan.ru/ веб- 
адресы буенча урнаштырып халыкка җиткерергә.

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны бюджет, финанслар һәм 
икътисади сәясәт буенча даими комиссиягә йөкләргә.

Совет Рәисе,
муниципаль район Башлыгы Р.Г.Кәлимуллин
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