
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

«МУСАБАЙ-ЗАВОД АВЫЛ ЖИРЛКЛ К» МУНИЦИПАЛЬ БЕРЭМЛЕГЕ
СОВЕТЫ

КАРАР

«28» февраль 2020 ел № 52/3

«Мусабай-Завод авыл ящрлеге» муниципаль 
берэмлегенец 2017 елныц 26 сентябрендэге «Жир 
салымы турында» 22/4 номерлы карарына узгэрешлэр 
керту хакында

Россия Федерациясе Салым кодексыныц 394 статьясы 1 пункты 1 пунктчасы, 
«Гражданнар тарафыннан уз ихтьищлары ечен бакчачылык Ьэм яшелчэчелек алып 
бару Ьэм Россия Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр керту 
турында» 2017 елныц 29 июлендэге 217-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан 
Республикасы Тукай муниципаль районы «Мусабай-Завод авыл ждрлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ муниципаль берэмлек Советы

КАРАР БИРДЕ:

1. «Мусабай-Завод авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлегенец 2017 елныц 26 
сентябрендэге «Жир салымы турында» 22/4 номерлы карарына тубэндэге 
узгэрешлэрне кертергэ:

1.1.2 пунктны яца редакциядэ бэян итэргэ:
«Мусабай-Завод авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге территориясендэ ж;ир 

салымы ставкаларын тубэндэге кулэмнэрдэ билгелэп, ж;ир салымын билгелэргэ:
1) авыл хужалыгы билгелэнешендэге жирлэргэ яисэ торак пунктларда авыл 

ху^алыгы кулланылышы зоналары составында Ьэм авыл хуж;алыгы жцтештеруе 
ечен файдаланыла торган жирлэргэ карата 0,3%;

2) авыл хуж;алыгы билгелэнешендэге ж;ирлэргэ яисэ торак пунктларда авыл 
хуж;алыгы кулланылышы зоналары составында Иэм авыл хуж;алыгы житештеруе 
очен файдаланылмый торган жирлэргэ карата 1,4%;

3) торак фонды Ьэм торак-коммуналь комплексный инженер лык 
инфраструктурам объектлары билэгэн ж;ир кишэрлеклэренэ карата (торак фондына 
Ьэм торак-коммуналь комплексныц инженерлык инфраструктурам объектларына 
керми торган яки торак тезелеше (эшмэкэрлек эшчэнлегендэ кулланыла торган 
шэхси торак тезелеше ечен сатып алынган (бирелгэн) ж;ир кишэрлеклэреннэн тыш) 
ечен сатып алынган (бирелгэн) экир кишэрлегенэ хокукындагы елештэн тыш) 0,3%;



4) мэгариф, фэн, сэламэтлек саклау, мэдэният Ьэм спорт административ Ьэм 
офис объектларын урнаштыру ечен жирлэргэ кертелгэн жир кишэрлеклэренэ карата

5) торак фонды билэгэн жир кишэрлеклэренэ карата 0,2 % (торак фондына Ьэм 
торак-коммуналь комплексыныц инженерлык инфраструктурасы объектларына 
карамаган объектка туры килэ торган жир кишэрлегенэ хокуктагы елештэн тыш);

6) башка жир кишэрлеклэренэ карата 1,5%;
7)' житештеру Ьэм административ биналар, корылмалар, сэнэгать, коммуналь 

хужалык, матди-техник, азык-телек белэн тээмин иту, сату Ъэм эзерлэу 
корылмаЯары ечен билгелэнгэн жир кишэрлеклэренэ карата 1,03%;

8) эшмэкэрлек эшчэнлегендэ кулланылмый торган, шэхси ярдэмче хужалык, 
бакчачылык Ьэм яшелчэчелек ечен сатып алынган (бирелгэн) жир кишэрлеклэренэ, 
шулай ук «Гражданнар тарафыннан у3 ихтыяжлары ечен бакчачылык Ьэм 
яшелчэчелек алып бару турында Ьэм Россия Федерациясенен аерым закон 
актларына узгэрешлэр керту хакында» 2017 елньщ 29 июлендэге 217-ФЗ номерлы 
Федераль законда каралган гомуми билгелэнештэге жир кишэрлеклэренэ карата

9) Россия Федерациясе законнары нигезендэ эйлэнештэ чиклэнгэн, 
оборонаны, куркынычсызлыкны Ьэм таможня ихтыяждарын тээмин иту ечен 
бирелгэн жир кишэрлеклэренэ карата 0,3%;

10) 1-3 категорияле гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын тезу Ьэм 
эксплуатациялэу ечен бирелэ торган жир кишэрлеклэренэ карата 0,05%.

2. Элеге карар 2020 елныц 1 мартыннан, лэкин мэгълумат стендларында Ьэм 
районныц рэсми сайтында урнаштырылган кеннэн соц бер айдан да иртэрэк 
булмаган вакытта уз кеченэ керэ.

3. Элеге карар утэлешен контрольдэ тотуны Мусабай-Завод авыл жирлеге 
Советыныц законлылык Ьэм хокук тэртибе буенча даими комиссиясенэ йеклэргэ.

Муниципаль берэмлек Башлыгы,
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Совет Рэисе


