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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетынын «Россия Федерациясе
ЖИР кодексыныц 39.20 статьясында каралган очракларда, мондый
биналар, корылмалар урнашкан жир кишэрлеклэрен, корылмалар яки
аларньщ милекчелэренэ сату турында» 2007 ел, 30 нчы июль, 324 нче
номерлы карары

Россия Федерациясе Жир кодексыныц 39.4 статьясы, "Россия Федерациясе
Жир кодексын гамэлгэ керту турында" 2001 елныц 25 октябрендэге 137-ФЗ
номерлы Федераль законный 3 статьясы нигезендэ, Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетынын 2021 елныц 12 мартындагы карары нигезендэ. «
Россия Федерациясе Жир кодексыныц 39.20 статьясында каралган очракларда,
"Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында" 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон
нигезендэ, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетынын «Татарстан
Республикасы милкендэге яисэ дэулэт милке чиклэнмэгэн жир кишэрлеклэрен,
мондый биналар, корылмалар, корылмалар яисэ алардагы биналар
милекчелэренэ сату турында»03.10.2012 ел, №827 карарына узгэреш керту
хакында "Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетынын 2012 елныц 3
октябрендэге 827 номерлы карарына узгэрешлэр керту турында", «Минзэлэ
муниципаль районы» муниципала берэмлеге Уставы, Татарстан Республикасы
Минзэлэ муниципаль районы Советы,
Карар:
1.
«Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы " муниципаль
берэмлеге милкендэге жир кишэрлеклэренэ карата сату - алу шартнамэсен
тезегэндэ, Россия Ф едерациясе Ж ИР кодексы ны ц 39.20 статьясы нда каралган

очракларда, жир кишэрлеге бэясе жир кишэрлегенец кадастр бэясенец 100
проценты кулэмендэ билгелэнэ, мондый жир кишэрлегендэ урнашкан бина,
корылма яисэ бина милекчесе морэжэгать иткэн вакытка гамэлдэ булган жир

кишэрлегенен кадастр бэясенен, 100 проценты кулэмендэ билгелэнэ, мондый
жир кишэрлегендэ булган очраклардан гыш, элеге карарныц 2 пункты белэн
билгелзнгэн.
2. Билгелэргз, дип:
2024 елныц 1 гыйнварына кадэр «Татарстан Республикасы Минзэлэ
муниципаль районы» муниципаль милкендэге жир кишэрлеклэренен хакын
билгелэу ечен кулланыла торган жир кишэрлеклэренен бэясен билгелэу очен,
аларда урнашкан биналар, тезелешлэр яки алардагы урыннарньщ милекчелэренэ
Россия Федерациясе Жир кодексынын 39.20 статьясында (алга таба - жир
кишэрлеклэре) каралган очракларда сатканда, элеге карар уз кеченэ кергэнче
жир кишэрлеклэрен арендалау шартнамэсен тезегэн жир бэясе тэшкил итэ:
- Жир кишэрлегенен мэйданы берэмлеге ечен жир салымы ставкасыныц 10
тапкыр Кулэме;
- торак пункт чиклэреннэн читтэ жир участогы мэйданы берэмлеге ечен жир
салымы ставкасынын еч тапкыр Кулэме;
- Татарстан Республикасы Жир кодексынын 33.3 статьясы нигезендэ
инвестиция проектларын гамэлгэ ашыру ечен сатулар уздырмыйча гына элеге
карар уз кеченэ кергэнче бирелгэн жир кишэрлеклэренен бэясе Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетынын 2021 елнын 12 мартындагы 124
номерлы карары белэн билгелэнгэн кулэмнэрдэ билгелэнэ . ;
- биналар, корылмалар, Корылмалар милекчелэре уз милкендэ булган жир
кишэрлеклэрен арендага алу хокукына ия булган жир кишэрлегенен кадастр
бэясенен 2,5 процентына тиц, эгэр булса:
- "Россия Федерациясе Жир кодексын гамэлгэ керту турында" 2001 елнын 25
октябрендэге 137-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 137-ФЗ номерлы
Федераль закон) уз кеченэ кергэн кеннэн 2012 елныц 1 июленэ кадэр
курсэтелгэн жир кишэрлеклэренэ карата даими (сроксыз) файдалану хокукын
яцадан рэсмилэштеру гамэлгэ ашырылды;
- курсэтелгэн жир кишэрлеклэре 2012 елнын 1 июленэ кадэр 137-ФЗ номерлы
Федераль закон уз кеченэ кергэн кеннэн алып аренда хокукына даими (сроксыз)
файдалану хокукын яцадан рэсмилэштеру гамэлгэ ашырылган жир
киш эрлеклэреннэн тезелде.

3.
Элеге карарны массакулэм мэгълумат чараларында Ьэм (яки) "Татарстан
Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми порталында" бастырып

чыгарырга .Ьир://ргауоЛа1аг81ап.ги) Минзэлэ муниципаль районыныц рэсми
сайтында " Интернет "мэгълумат-коммуникация челтэрендэ урнаштырырга
(Ьир://шеп2еНп8к.1а1аг81ап.ш.
4.
Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны законлылык, хокук тэртибе
Ьэм депутат эшчэнлеге мэсьэлэлэре буенча даими депутат комиссиясенэ
йвклэргэ.
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