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2015 елның 25 сентябрендәге 6 номерлы  

“Җир салымы турында” карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

Россия Федерациясе Салым кодексының 31 бүлеге нигезендә, Россия Федерациясе 

Салым кодексының 1998 елның 31 июлендәге 146-ФЗ номерлы беренче өлеше һәм 

2000 елның 5 августындагы 117-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 

131-ФЗ номерлы Федераль закон, Менделеевск муниципаль районының «Песәй 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә Песәй авыл җирлеге 

Советы КАРАР ИТТЕ: 

 

1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Тойгуҗа авыл 

җирлеге Советының 2015 нче елның 23 нче сентябрендә кабул ителгән 6 нчы 

номерлы «Җир салымы турында» карарына түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертергә: 

Карарның 2 Пунктында: 

1.1.Подпункт 2 изменить и изложить в следующей редакции: 

«2) 2 пунктның 3 абзацын түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә: 

«Торак фонд һәм торак-коммуналь комплексның инженерлык инфраструктурасы 

объектлары белән шөгыльләнүче җир кишәрлекләренә карата 0,3% (торак фондына 

һәм торак-коммуналь комплексның инженерлык инфраструктурасы объектларына 

туры килми торган объектка туры килә торган җир кишәрлегенә хокуктагы өлештән 

тыш) яки торак төзелеше өчен сатып алынган (бирелгән) җир кишәрлекләренә 

карата; 

1.2. 2 пунктчасын түбәндәге эчтәлекле сүзләр белән өстәргә: 

«(эшкуарлык эшчәнлегендә кулланыла торган индивидуаль торак төзелеше өчен 

сатып алынган (бирелгән) җир кишәрлекләреннән тыш);» 

1.3. түбәндәге эчтәлекле 10 пунктча өстәргә: 

10) «Россия Федерациясендә махсус икътисадый зоналар турында» 2005 елның 22 

июлендәге 116-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә идарәче компанияләр 

тарафыннан таныла торган җир кишәрлекләренә карата 5 елга 0.1 %.» 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат порталында 

мәдәният йорты бинасында махсус җиһазландырылган мәгълүмат стендларында 

http://pravo.tatarstan.ru һәм Менделеевск муниципаль районының рәсми сайтында 



www.mendeleevsk.tatarstan.ru «Песәй авыл җирлеге» бүлегендә урнаштырып 

бастырып чыгарырга. 

3.Әлеге карар 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә 

кагыла һәм рәсми басылып чыккан көннән бер айдан да соңга калмыйча үз көченә 

керә. 

4.Карарның 1.2 пункты 2020 елның 1 гыйнварыннан, рәсми басылып чыккан 

көненнән бер айдан да соңга калмыйча, үз көченә керә. 

 

 

Песәй авыл җирлеге  

Советы рәисе                                                                                     В.И. Мөхәмәтгалеев 

 

 
 


