
                                                                      КАРАР 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Куйбышев Затоны 

шәһәр тибындагы поселогы «муниципаль берәмлеге Советы Рәисе» 

 

     «17»  февраль  2020 ел                                                                      № 144 

 

 «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Куйбышев Затоны 

шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль 

берәмлеге Советының «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Куйбышев Затоны шәһәр 

тибындагы поселогы «муниципаль 

берәмлеге Советының» җир салымы 

турында «2017 елның 14 ноябрендә 62 

номерлы карарына үзгәрешләр кертү 

хакында «2019 елның 20 декабрендә 135 

номерлы карарына үзгәрешләр кертү 

турында» 

 

Россия Федерациясе Салым кодексы, «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы» 

муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы» 

муниципаль берәмлеге Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

 

1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының шәһәр 

тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Советының «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны шәһәр 

тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Советының «җир салымы турында» 

«2017 елның 14 ноябрендә 62 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2009 

елның 20 декабрендә 135 номерлы карарына, түбәндәге эчтәлекле 2 абзац өстәп, 

үзгәрешләр кертү турында: 

«Әлеге карарның 1 пунктындагы өченче абзацы 2021 елның 1 гыйнвардан үз 

көченә керә, әлеге карар рәсми басылып чыккан көннән бер айдан да соңга 

калмыйча». 



2. Әлеге карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмат 

стендларында игълан итәргә: 

-  Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кама Тамагы 

штп. Куйбышев Затоны, Ульяновск шоссесы ур.,12 

-  Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кама Тамагы 

штп. Куйбышев Затоны, Куйбышев ур., 2А; 

-  Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кама Тамагы 

штп. Куйбышев Затоны, Парковый ур; 

 

әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга, Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

Муниципаль берәмлек башлыгы 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районы шәһәр тибындагы  

Куйбышев Затон поселогы» 

муниципаль берәмлек Советы Рәисе 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районы шәһәр тибындагы  

Куйбышев Затон поселогы»                                                                   Н.Б. Ефимов  

 

 


