
КАР АР
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Чалпы авыл жирлеге Советы

Чалпы авылы № 1 5 9  «05» ноябрь 2019 ел

Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Чалпы авыл жирлеге 
Советыньщ 24.11.2014 ел №129 «Ж^ир 
салымы турында» карарына узгэрешлэр 
керту хакында (17.08.2015 №155,
03.08.2017 №63, 11.10.2018 №118,
25.06.2019 №148 карарлар редакциясендэ)

«Россия Федерациясе Салым кодексыныц беренче Ьэм икенче 
елешлэренэ узгэрешлэр керту турында» 29.09.2009 ел № 325-03 Федераль 
закон, «Чалпы авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ,

Чалпы авыл жирлеге Советы карар чыгарды:
1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Чалпы авыл 

жирлеге Советыныц 24.11.2014 ел №129 «Жир салымы турында» карарына 
(17.08.2015 №155, 03.08.2017 №63, 11.10.2018 №118, 25.06.2019 №148 
карарлар редакциясендэ) тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

1.1.2 пунктныц 2 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«2) Кадастр бэясенец 0,3 проценты-торак фонд Иэм торак-коммуналь 

комплексыныц инженер инфраструктура объектлары урнашкан жир 
кишэрлеклэренэ карата (торак фондына Ьэм торак-коммуналь комплексыныц 
инженерлык инфраструктурасы объектларына туры килмэгэн объектка туры 
килэ торган жир кишэрлегенэ хокуктан тыш) яки торак тезелеше очен сатып 
алынган (эшмэкэрлек эшчэнлегендэ кулланыла торган индивидуаль торак 
тезелеше очен алынган (бирелгэн) жир кишэрлеклэреннэн тыш).»

1.2. 4 пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«4. Жир салымын тулэудэн азат ителэ:
1) Советлар Союзы Геройлары, РФ Геройлары, Социалистик Хезмэт 

Геройлары Ьэм Дан, Хезмэт Даны орденнары тулы кавалерлары;
2) Беек Ватан сугышы ветераннары Ьэм инвалидлары, сугыш 

хэрэкэтлэре инвалидлары, шулай ук Беек Ватан сугышында 
катнашучыларныц социаль гарантиялэре Ьэм ташламалары законнар белэн 
каралган гражданнарны;

3) «Чернобыль АЭСдэге Ьэлакэт аркасында радиация йогынтысына 
дучар ителгэн гражданнарны социаль яклау турында» 15.05.1991 ел № 1244-1 
Россия Федерациясе Законы, «Маяк»житештеру берлэшмэсендэге авария 
нэтижэсендэ радиация йогынтысына дучар ителгэн РФ гражданнарын



социаль яклау турында»26.12.1998 ел №175-ФЗ Федераль Закон, 
«Семипалатинск полигонында атом-теш сынаулары аркасында радиация 
йогынтысына дучар ителгэн гражданнарга социаль гарантиялэр турында» 
10.01.2002 ел № 2-ФЗ Федераль Закон нигезендэ социаль ярдэм алу хокукына 
ия булган физик затларны;

4) 1 Ьэм 2 группы инвалидларны;
5) балачактан инвалидлар, инвалид балалар;
6) мэйданнар, урамнар, тыкрыклар, юл йеру юллары, автомобиль 

юллары, скверлар, парклар, Ьэйкэллэр, су алу скважиналары, улэт базлары, 
каты кенкуреш калдыклары полигоннары Ьэм зиратлар урнашкан гомуми 
файдаланудагы ж;ир кишэрлеклэренэ караган муниципаль оешмаларны.

7) Азнакай муниципаль районы Чалпы авыл жирлеге жирле узидарэ 
органнары тарафыннан рэсмилэштерелгэн ж;ир участоклары елешендэ:

- авыл хужалыгы житештеруе ечен милеккэ;
- 3 Ьэм аннан кубрэк балалары булган гражданнарга милеккэ жир 

кишэрлеклэре биру ечен йорт яны ж;ир кишэрлеклэре белэн индивидуаль 
торак йортлар ечен даими (сроксыз) файдалануга»;

2. Элеге карарныц 1.1 пункты 2020 елныц 1 гыйнварыннан уз кеченэ 
керэ дип билгелэргэ.

3. Элеге карар рэсми басма -  «Маяк»газетасында басылып чыкканнан 
соц бер ай узгач уз кеченэ керэ.

4. Элеге карарны «Маяк» район газетасында бастырып чыгарырга Ьэм 
«Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында» тубэндэге 
веб-адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru Ьэм Азнакай муниципаль 
районыныц Интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэге рэсми 
сайтында тубэндэге адрес буенча: http://aznakayevo.tatar.ru урнаштырырга.

5. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны бюджет, салымнар, 
финанслар Ьэм икьтисад мэсьэлэлэре буенча даими комиссиягэ йеклэргэ.

А.М.Мехэмэтшин
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