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Карар                                                                                              Решение                                                                                                              

  от «15» ноября  2019 г.                                                      № 1-45                                                        

 

 

Соколка авыл җирлеге Советыныңь 2016 елның 3 октябрендәге 2-15 санлы 

«Җир салымы турында»  карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында 

 

Мамадыш районы прокурорының 2019 елның 24 июнендә кабул ителгән 

02-01-18-2019 номерлы тәкъдиме, 15.04.2009 елдагы 63-ФЗ номерлы Федераль 

закон, «Россия Федерациясе Салым кодексының беренче һәм икенче 

өлешләренә һәм салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясенең аерым 

закон актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законның 9 статьясы 

нигезендә, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Соколка 

авыл җирлеге Советы  КАРАР КАБУЛ ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Соколка авыл 

җирлеге Советының 2016 елның 3 октябрендәге 2-14 санлы «Җир салымы 

турында»  карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә (Соколка авыл җирлеге 

Советының 28.07.2017 ел, № 2-20, 24.07.2018 ел, №1-35 карарлары 

редакциясендә): 

- 1 пунктның 1 пунктчасындагы 2 абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

««-торак фонды һәм торак-коммуналь комплексның инженерлык 

инфраструктурасы объектлары белән шөгыльләнүче (торак фондына һәм торак-

коммуналь комплексның инженерлык инфраструктурасы объектларына туры 

килми торган объектка туры килә торган җир кишәрлегенә хокуктан тыш) яки 

торак төзелеше өчен сатып алынган (эшкуарлык эшчәнлегендә кулланыла 

торган индивидуаль торак төзелеше өчен сатып алынган (бирелгән) җир 

кишәрлекләреннән тыш)»; 

- карарларның 1 п. 2 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«0,18 процент җир кишәрлекләрен куллану: 

- эшмәкәрлек эшчәнлегендә файдаланылмый торган шәхси хуҗалык, 

бакчачылык яки яшелчәчелек алып бару өчен сатып алынган (бирелгән) 

эшкуарлык эшчәнлегендә, шулай ук «гражданнарның үз ихтыяҗлары өчен 

бакчачылык һәм яшелчәчелек белән шөгыльләнүләрен алып бару һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2017 елның 

29 июлендәге 217-ФЗ номерлы Федераль законда каралган гомуми 
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билгеләнештәге җир кишәрлекләрендә гомуми кулланылыштагы җир 

кишәрлекләре» ; 

 

2. Әлеге карарны хокукый акт текстын «Нократ» («Вятка»)  район 

газетасында, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы авыл 

җирлеге рәсми сайтының тиешле бүлегендә, Татарстан Республикасы 

Муниципаль берәмлекләре порталында «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә http://mamadysh.tatarstan.ru веб-адресы буенча 

һәм Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат порталында 

(pravo.tatarstan.ru) урнаштыру юлы белән, Татарстан Республикасы Мамадыш 

муниципаль районы Соколка авыл җирлеге Уставы белән билгеләнгән тәртип 

нигезендә, бастырып чыгарга. 

 

3. Әлеге карар үз гамәлләрен 2020 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән 

хокук мөнәсәбәтләренә карата тарата дип билгеләргә. 

 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Мамадыш муниципаль 

районы Соколка авыл җирлеге башлыгы А.Г. Рахимзяновка йөкләргә. 

 

 

 

 

 

Башлык, 

Мамадыш муниципаль районы  

Соколка авыл җирлеге Советы Рәисе                                              А.Г. Рахимзянов 


