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РЕШЕНИЕ КАРАР

2019 елньщ 26 ноябреннэн №24

Тубэн Кама муниципаль районы 
Сосновка авыл жирлеге Советыныц 
«Жир салымы турында» 2018 
елньщ 23 июлендэ кабул ителгэн 
15 номерлы карарына 
узгэрешлэр керту турында

Россия Федерациясе Салым кодексыныц 31 булеге нигезендэ, Татарстан 
Республикасы Тубэн Кама муниципаль районыныц «Сосновка авыл ж;ирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставына таянып, Сосновка авыл ж;ирлеге Советы карар 
бирэ:

1. Тубэн Кама муниципаль районы Сосновка авыл ж;ирлеге Советыныц «Жир 
салымы турында» 2018 елньщ 23 июлендэге 15 номерлы карарына (2018 елньщ 19 
декабрендэге 29 номерлы редакциясендэ) (алга таба -  Карар) тубэндэге узгэрешлэр 
кертергэ:

1.1. карарныц 1.1. пунктындагы 1.1.1. пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян 
итэргэ:

«1.1.1. «1.1.1. физик затлар тарафыннан гамэлгэ ашырыла торган индивидуаль 
торак тезелешеннэн тыш, аларда торак тезелешен гамэлгэ ашыру шартларында, 
физик Ьэм юридик затлар тарафыннан милеккэ сатып алынган (бирелгэн);»;

1.2. карарныц 1.2. пунктындагы 1.2.2. пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян 
итэргэ:

«1.2.2. торак фонды Ьэм торак-коммуналь комплексыныц инженерлык 
инфраструктурасы объектлары алып торган (торак фондына Ьэм торак-коммуналь 
комплексныц инженерлык инфраструктурасы объектларына карамый торган 
объектка туры килэ торган ж;ир кишэрлегенэ хокук елешеннэн тыш) яки торак 
тезелеше очен сатып алынган (бирелгэн) (эшмэкэрлек эшчэнлегендэ файдаланыла
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торган шэхси торак тезелеше ечен сатып алынган (бирелгэн) жир 
кишэрлеклэреннэн тыш);»;

1.3. карарньщ 1.2. пунктындагы 1.2.3. пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян 
итэргэ:

«1.2.3. шэхси ярдэмче хужалык, бакчачылык яки яшелчэчелек алый бару ечен 
сатып алынган (бирелгэн), эшмэкэрлек эшчэнлегендэ файдаланылмый торган, 
шулай ук «Гражданнарныц уз ихтыяжлары ечен бакчачылык Ьэм яшелчэчелек алып 
бару Ьэм Россия Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр керту 
хакында» 2017 елньщ 29 июлендэге 217-ФЗ номерлы Федераль законда каралган 
гомуми билгелэнештэге жир кишэрлеклэрен;»

1.4. 4.2. пунктындагы 4.2.2. пунктчасын тешереп калдырырга.
1.5. карарньщ 3.2 пунктыныц гамэлдэ булу вакытын 2020 елньщ 31 декабренэ 

кадэр билгелэргэ.
2. Олеге карар 2020 елньщ 1 гыйнварыннан уз кеченэ керэ.
3. Олеге карарньщ утэлешен тикшереп торуны уз естемэ алам.

Сосновка авыл жирлеге 
башлыгы А.Н. Бурчин


