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Татарстан Республикасы Яшел Үзән  
муниципаль районы Олы Карагуҗа авыл 
җирлеге Советының аерым карарларының үз 
көчен югалтуын тану турында 
 

Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районының «Олы Карагуҗа 
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, Олы Карагуҗа авыл 
җирлеге Советы  

КАРАР ИТТЕ: 
1. Татарстан Республикасы Яшел Үзән  муниципаль районы Олы Карагуҗа 

авыл җирлеге Советының түбәндәге карарларын үз көчен югалтты дип танырга: 
- Олы Карагуҗа авыл җирлеге Советының 2005 елның 19 ноябрендәге 9 

номерлы «Җир салымы турында"гы карарын; 
- Олы Карагуҗа авыл җирлеге Советының 2007 елның 3 ноябрендәге 65 

номерлы «Җир салымын түләү ставкаларын, тәртибен һәм срокларын билгеләүне 
гамәлгә кертү турында"гы карарын; 

- Олы Карагуҗа авыл җирлеге Советының 2008 елның 18 августындагы 92 
номерлы «Татарстан Республикасы Яшел Үзән  муниципаль районы Олы Карагуҗа 
авыл җирлеге Советының 2007 елның 3 ноябрендәге 65 номерлы «Җир салымын 
түләү ставкаларын, тәртибен һәм срокларын билгеләүне гамәлгә кертү турында"гы 
карарына үзгәрешләр кертү хакында"гы карарын; 

- Олы Карагуҗа авыл җирлеге Советының 2008 елның 5 ноябрендәге 101 
номерлы «Җир салымын түләү ставкаларын, тәртибен һәм срокларын билгеләүне 
гамәлгә кертү турында"гы карарын; 

- Олы Карагуҗа авыл җирлеге Советының 2009 елның 24 августындагы 127 
номерлы «Җир салымын түләү ставкаларын, тәртибен һәм срокларын билгеләүне 
гамәлгә кертү турында"гы карарын; 

- Олы Карагуҗа авыл җирлеге Советының 2010 елның 15 ноябрендәге 5 
номерлы «Олы Карагуҗа авыл җирлеге территориясендә 2011 елның 1 гыйнварыннан 
җир салымын түләү ставкалары, тәртибе һәм сроклары турында»ны карарын. 

2.  Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге 
Татарстан Республикасының рәсми хокук порталында (http://pravo.tatarstan.ru) һәм 
Яшел Үзән муниципаль районы сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль 
берәмлекләре порталы составында урнаштырырга (http://zelenodolsk.tatarstan.ru  
«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә, шулай ук Олы Карагуҗа авыл 
җирлегенең мәгълүмат стендларында түбәндәге адреслар буенча: Олы Карагуҗа 
авылы, Күпер урамы, 23 йорт (мәдәният йорты бинасы), Олы Күлбаш авылы, Тау асты 
урамы, 26 йорт (мәдәният йорты бинасы). 
 
Олы Карагуҗа авыл җирлеге  
Башлыгы, 
Совет рәисе                                                                                          М.Р. Минһаҗев 
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