
 

 

КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы 

 

 

Азнакай шәһәре              №225-32  «13» декабрь 2018 ел 

 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

муниципаль милегендә булган җир кишәрлекләренең 

бәясен билгеләү, аларны сату Татарстан Республикасы 

Азнакай район Советының 2017 елның 20 июнендәге 117-

19 номерлы карары белән расланган сатуларны үткәрмичә 

гамәлгә ашырыла торган бәяне билгеләү Тәртибенә 

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы милкендәге 

яки дәүләт милке чикләнмәгән, сату уздырмыйча гамәлгә ашырыла торган җир 

кишәрлекләренең бәясен билгеләү тәртибен раслау турында "2015 ел, 11 июнь, 

432 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы милкендәге яки дәүләт 

милке чикләнмәгән җир кишәрлекләренең бәясен билгеләү тәртибенә үзгәрешләр 

кертү хакында" 2018 ел, 12 октябрь, 920 Нигезләмәсен исәпкә алып 

Татарстан республикасы Азнакай район Советы карар чыгарды: 

1.Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль район Советының 2017 

елның 20 июнендәге 117-19 номерлы карары белән расланган сатуларны 

үткәрмичә гамәлгә ашырыла торган Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы муниципаль милкендәге җир кишәрлекләренең бәясен 

билгеләү тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

1.1. 3 пунктта: 

3 пунктчаны киләсе редакциядә бәян итәргә:  

«3) бакчачылык яки яшелчәчелек ширкәтенә бирелгән җир участогыннан, 

гомуми билгеләнештәге җир кишәрлекләреннән тыш, мондый ширкәт 

әгъзаларына бирелгән җир кишәрлекләре». 

6 пунктчада « дача хуҗалыгы» сүзләрен төшереп калдырырга; 

1.2. 4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



«4. Җир кишәрлегенең кадастр бәясеннән 15 процентына тигез бәя белән 

шәхси торак төзелеше максатларында һәм гомуми файдаланудагы мөлкәткә 

караган әлеге коммерциячел булмаган оешмада территорияне комплекслы 

үзләштерү өчен коммерцияле булмаган оешма тарафыннан бирелгән җир 

кишәрлеге бүлеге нәтиҗәсендә барлыкка килгән җир кишәрлекләрен сату гамәлгә 

ашырыла.». 

2. Әлеге карар 2019 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. 

3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru. 

һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

 4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны законлылык, хокук 

тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими 

комиссиягә йөкләргә. 

 

 

Рәис                    М.З.Шәйдуллин 
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