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Лениногорск шәһәр Советының «Җир салымы турында» 2015 елның 27 

октябрендәге 18 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында (2015 елның 18 

ноябрендәге №39, 2016 елның 14 июлендәге №67, 2017 елның 30 маендагы 

№102, 2018ның 13 декабрендәге №172,2019 елның 21 августындагы № 204 

үзгәрешләр белән) 

 

 

Россия Федерациясе Салым Кодексы нигезендә, Лениногорск шәһәр Советы 

КАРАР БИРДЕ:  

       1. Лениногорск шәһәр Советының «Җир салымы турында» 2015 елның 27 

октябрендәге 18 номерлы (2015 елның 18 ноябрендәге №39, 2016 елның 14 

июлендәге №67, 2017 елның 30 маендагы №102, 2018ның 13 декабрендәге 

№172,2019 елның 21 августындагы № 204 үзгәрешләр белән) карарына 

түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

1) 2 пунктның 2 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләргә яки торак пунктларда авыл 

хуҗалыгы кулланылышы зоналары составына кертелгән һәм авыл хуҗалыгы 

җитештерүе өчен кулланыла торган җирләргә карата 0,3%";» 

2) 2 пунктның 3 абзацын «(шәхси торак төзелеше өчен, эшмәкәрлек 

эшчәнлегендә файдаланылучы өчен алынган җир участокларыннан тыш)” 

сүзләре белән тулыландырырга; 

 

         3)абзац 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Шәхси хуҗалык алып бару, бакчачылык яки яшелчәчелек алып бару өчен 

сатып алынган(тапшырылган)эшмәкәрлек эшчәнлегендә файдаланылмый 

торган җир кишәрлекләренә, шулай ук «гражданнар тарафыннан үз 



ихтыяҗлары өчен бакчачылык һәм яшелчәчелек алып бару турында һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында " 2017 

елның 29 июлендәге 217-ФЗ номерлы Федераль законда каралган гомуми 

билгеләнештәге җир кишәрлекләренә карата 0,3%;»; 

4) 2 пунктның 7 абзацы көчен югалткан дип танырга; 

5) 2 пунктның 13 абзацы көчен югалткан дип танырга;. 

        2. Әлеге карарны рәсми публикатор- «Лениногорские вести» газетында 

бастырырга, Лениногорск муниципаль районы рәсми сайтында 

http://leninogorsk.tatarstan.ru һәм Татарстан Республикасы рәсми хокукый 

мәгълүмат порталында   (pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга. 

3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән бер айдан да соңга 

калмыйча үз көченә керә һәм 2020 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән 

хокук мөнәсәбәтләренә кагыла. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны икътисад, салым, 

финанслар һәм эшмәкәрлек үсеше даими комиссиясенә йөкләргә.   

 

 

 

 

Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлеге Башлыгы,  

Лениногорск шәһәре мэры     Р.Г.Хөсәенов 

 

http://leninogorsk.tatarstan.ru/

