
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
                         «ИННОПОЛИС» ШҼҺҼРЕ МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕ 

ГРАЖДАННАРЫНЫҢ КЫРЫГЫНЧЫ  ҖЫЕНЫ 

3нче номерлы карар  

2019 елның 18 декабре            Иннополис шҽһҽре 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ җир салымы турында 

Россия Федерациясе Салым кодексының 31 бүлегенҽ ярашлы рҽвештҽ, 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлеге Уставына таянып, 

«ИННОПОЛИС ШҼҺҼРЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕ ХАЛЫК ҖЫЕНЫ 
КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 
«Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ җир салымы ставкасын 
түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ билгелҽргҽ: 

 
1.1. Җир кишҽрлеклҽренҽ карата 0,3 % : 
1.1.1. физик затлар тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган индивидуаль торак 

төзелешеннҽн тыш, аларга торак төзелешен гамҽлгҽ ашыру шартларында физик һҽм 
юридик затлар тарафыннан сатып алынган (бирелгҽн) торак төзелешен гамҽлгҽ ашыру 
шартларында сатып алынган (бирелгҽн) торак төзелешен гамҽлгҽ ашыру 
шартларында физик затлар тарафыннан сатып алынган (бирелгҽн) торак төзелешен 
гамҽлгҽ ашырудан тыш; 

1.1.2. авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽргҽ яисҽ җирлеклҽрдҽ авыл 
хуҗалыгы куллану зоналары составындагы һҽм авыл хуҗалыгы җитештерүе өчен 
файдаланыла торган җирлҽргҽ кертелгҽн; 

1.1.3. торак фонды һҽм торак-коммуналь комплексының инженерлык 
инфраструктурасы объектлары (торак фондына һҽм торак-коммуналь комплексның 
инженерлык инфраструктурасы объектларына кагылмаган объектка туры килҽ торган 
җир кишҽрлегенҽ хокуктагы өлешлҽрдҽн тыш); 

1.1.4. шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару, шҽхси торак төзелеше, бакчачылык 
яки яшелчҽчелек өчен сатып алынган (бирелгҽн) эшкуарлык эшчҽнлегендҽ, шулай ук 
«Гражданнарның үз ихтыяҗлары өчен бакчачылык һҽм яшелчҽчелек алып бару 
турында һҽм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгҽрешлҽр кертү 
хакында» 2017 елның 29 июлендҽге 217-ФЗ номерлы Федераль законда каралган 
гомуми билгелҽнештҽге җир кишҽрлеклҽрендҽ гомуми кулланылыштагы җир 
кишҽрлеклҽре; 

1.1.5. оборонаны, куркынычсызлыкны һҽм таможня ихтыяҗларын тҽэмин итү 
өчен бирелгҽн Россия Федерациясе законнары нигезендҽ ҽйлҽнештҽ чиклҽнгҽн; 

1.2. Башка җир кишҽрлеклҽренҽ карата 1,5%. 
2. Билгелҽргҽ: 
2.1. җир кишҽрлегенең рөхсҽт ителгҽн бер төреннҽн артык төре булса, салым 

салу максатларында ҽлеге кишҽрлек өчен билгелҽнгҽн рөхсҽт ителгҽн файдалану 
төрлҽре буенча җир салымы ставкасының иң зур күлҽме кулланыла; 

2.2. төзелеш шартларында (торак төзелешеннҽн тыш) физик һҽм юридик затлар 
милкенҽ сатып алынган (бирелгҽн) җир кишҽрлеклҽренҽ карата төзелгҽн күчемсез 



 

милек объектына хокукларны теркҽү теркҽлмҽгҽн җир кишҽрлеклҽренең кадастр 
бҽясенең 1,5 проценты күлҽмендҽ ставка кулланыла. 

Ҽлеге ставка җир кишҽрлеклҽренҽ хокукларны дҽүлҽт теркҽвеннҽн төзелгҽн 
күчемсез милек объектларына хокукларны дҽүлҽт теркҽвенҽ алу датасына кадҽр 
кулланыла. 

3. Килҽсе тҽртипне һҽм салым түлҽү срокларын билгелҽргҽ: 
3.1. салым түлҽүче оешмалар өчен календарь елның беренче, икенче һҽм өченче 

кварталлары хисап чоры дип таныла; 
3.2. салым түлҽүчелҽр-оешмалар җир салымын түлҽү, узган хисап чорыннан соң 

килгҽн икенче айның икенче числосыннан да соңга калмыйча, җир кишҽрлегенең 
кадастр бҽясенең процент өлешенең 1/4 тиешле салым ставкасының 1/4 күлҽмендҽ 
аванс түлҽүлҽре белҽн башкарыла. Салым чоры йомгаклары буенча түлҽнергҽ 
тиешле җир салымы узган салым чорыннан соң килгҽн елның 1 февраленнҽн дҽ соңга 
калмыйча түлҽнҽ. 

4. Салым ташламаларын бирергҽ: 
4.1. шҽхси ярдҽмче хуҗалык һҽм шҽхси торак төзелеше өчен бирелгҽн һҽм 

эшкуарлык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру өчен файдаланылмый торган җир 
кишҽрлеклҽренҽ карата җир салымын түлҽүдҽн (өлешлҽрдҽн) азат итү рҽвешендҽ 
түбҽндҽге категория салым түлҽүчелҽр - физик затларга карата: 

4.1.1. Советлар Союзы Геройларына, Россия Федерациясе Геройларына, Дан 
орденының тулы кавалерларына; 

4.1.2. Бөек Ватан сугышы ветераннары һҽм инвалидларына, шулай ук сугыш 
хҽрҽкҽтлҽре ветераннары һҽм инвалидларына; 

Ҽлеге карарның 4.1.1 һҽм 4.1.2 пунктчаларында күрсҽтелгҽн һҽм Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» 
муниципаль берҽмлеге территориясендҽ берничҽ җир кишҽрлеге (өлешлҽре) булган 
физик затларга салым ташламасы, салым ташламаларын куллану нигезлҽре санына 
бҽйсез рҽвештҽ, бер җир кишҽрлегенҽ (өлеш) карата бирелҽ. 

Торак фонды билҽгҽн җир кишҽрлегенҽ (өлешенҽ) карата салым ташламасы 
анда салым түлҽүченең законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ даими теркҽлүе 
(пропискасы) булган торак фонды объекты урнашкан җир кишҽрлеге (өлеш) өчен 
бирелҽ,. 

4.1.3. I һҽм II группа инвалидларына; 
4.1.4. балачактан инвалидларга, инвалид балаларга;  
4.1.5. «Чернобыль АЭСындагы һҽлакҽт аркасында радиация йогынтысына дучар 

ителгҽн гражданнарны социаль яклау турында» 1991 елның 15 маендагы 1244-1 
номерлы Россия Федерациясе Законы, «Маяк» җитештерү берлҽшмҽсендҽ 1957 елда 
радиация йогынтысына дучар ителгҽн Россия Федерациясе гражданнарын социаль 
яклау турында» 1998 елның 26 ноябрендҽге 175-ФЗ номерлы Федераль закон, Теча 
елгасына радиоактив калдыклар агызуга социаль гарантиялҽр турында» 2002 елның 
10 гыйнварындагы 2-ФЗ номерлы Федераль закон, Семипалатинск полигонында 
атом-төш сынаулары аркасында радиация йогынтысына дучар ителгҽн гражданнарга 
социаль гарантиялҽр; 

4.1.6. аеруча куркыныч янаган бүлекчҽлҽр составында атом-төш һҽм термоядер 
коралын сынауда, атом-төш җайланмаларындагы авариялҽрне корал чараларында 
һҽм хҽрби объектларда бетерүдҽ турыдан-туры катнашкан физик затларга; 

4.1.7. нур авыруын алган яки кичергҽн яисҽ инвалид булган, атом-төш коралын 
һҽм космик техниканы да кертеп, төрле атом-төш җайланмаларының төрле төрлҽре 
белҽн бҽйле сынаулар, өйрҽнүлҽр һҽм башка эшлҽр нҽтиҗҽсендҽ зыян күргҽн физик 
затларга; 



 

4.2. салым түлҽүчелҽрнең түбҽндҽге категориялҽренҽ җир салымын түлҽүдҽн 
азат итү рҽвешендҽ:  

4.2.1. оешмаларга, учреждениелҽргҽ - җирлҽү белҽн мҽшгуль булган җир 
кишҽрлеклҽренҽ карата; 

4.2.2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 
«Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетыннан финанслана торган 
акчалар исҽбеннҽн финанслана торган Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетыннан 
финанслана торган дҽүлҽт хакимияте органнарына, җирле үзидарҽ органнарына, 
казна учреждениелҽренҽ, бюджет һҽм автоном учреждениелҽргҽ;  

4.2.3. Татарстан Республикасы бюджетыннан һҽм Татарстан Республикасы 
Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге 
бюджетыннан финанслана торган коммерцияле булмаган оешмаларга-гомуми 
файдаланудагы җир кишҽрлеклҽренҽ карата, мҽдҽният һҽм ял паркларыннан рөхсҽт 
ителгҽн файдалану төре белҽн; 

5. Ҽлеге карар белҽн билгелҽнгҽн салым ташламаларының салым түлҽүче 
тарафыннан арендага (файдалануга) бирелҽ торган җир кишҽрлеклҽренҽ ( 
өлешлҽргҽ) кагылмавын билгелҽргҽ. 

6. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге гражданнарының «Җир салымы турында» 25.09.2015 
9нчы номерлы  җыен карарын үз көчен югалткан дип танырга. 

7. Ҽлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченҽ керҽ. 
8. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасының рҽсми хокукый мҽгълүмат 

порталында (http://pravo.tatarstan.ru), Югары Ослан муниципаль районының Интернет - 
телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында (<url>). 
http://verhniy-uslon.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга.  

9. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотам.  
 

 

Рҽислек итүче,  

Иннополис шҽһҽре мэры                                                                       Р. Р. Шагалиев  


