
                                                                                                                      

           Решение                                                                                   Карар 
          № 3                                                                                   от 14.03.2019 ел 

 

" Жирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган 

хезмәтләр бәясен раслау турында» 

 

 «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «җирләү һәм җирләү эше 

турында» 1996 елның 12 гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы федераль закон, «Татарстан 

Республикасында Күмү һәм җирләү эше турында «Федераль законны гамәлгә ашыру 

чаралары хакында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2007 елның 18 

маендагы 196 номерлы карары, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2019 елның 24 

гыйнварындагы № 32» 2019 елда түләүләрне, пособиеләрне һәм компенсацияләрне 

индексацияләү күләмен раслау турында " Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

районы Карашай-Саклау авыл җирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 1. Сарман муниципаль районының Карашай Саклау авыл җирлегендә 2019 елның 1 

февраленнән җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияле исемлеге нигезендә күрсәтелә 

торган хезмәтләрнең бәясен 1 нче кушымта һәм 2 нче кушымта нигезендә билгеләргә һәм 

гамәлгә кертергә. 

 2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында " 

(PRAVO TATARSTAN.RU) һәм «Интернет» мәгълүмат – телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы «Сарман муниципаль районы»муниципаль берәмлегенең рәсми 

сайтында.  

 3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

 

  

Сарман муниципаль  районы 

Карашай-Саклау авыл жирлеге башкарма 

комитеты рэисе:                                                                               В. В. Хөсниева 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Татарстан  

Сармановский муниципальный 

район    Карашай Сакловское 

сельское поселение 
 423378 ул.Ленина д.100  с.Карашай 

Саклово Телефон: 885559 4-92-18 

 

ИНН 1636005581    КПП 163601001 

ОГРН 1061687003070 
ОКАТО 92253828000 

 Татарстан Республикасы Сарман 

муниципаль районы Карашай 

Саклау авыл жирлеге   
 423378 ,Карашай Саклау авылы, Ленин 

ур.100 йорты Телефон: 885559 4-92-18 

 

 

ИНН 1636005581        КПП 163601001 

ОГРН 1061687003070 
ОКАТО 92253828000 



                                                                                                   Татарстан Республикасы 

                                                                                                   Сарман муниципаль районы                     

 Карашай-Саклау авыл          

 җирлеге  Совет карарына 

                                                                                                   1 нче кушымта  

                                                                                                    14март  2019 ел  № 3ел 

                                                                     

 

 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы  Карашай Саклау авыл жиреле 

буенча жирлэу буенча гарантиялэнгэн хезмэтлэр бэясе 01.02.2019 елдан  

                                                                                                                

 

 

Хезмәт күрсәтү исеме  хезмәт күрсәтү бәясе (сум.) 

1. Җирләү өчен кирәкле документларны рәсмиләштерү 118,88 

2. Табутны хэм башка кирэкле эйберлэрне бирү һәм 

китерү   

3331,16 

3. үлгән кешенең мәетен (җәсәдләрен) зиратка китеру 1069,88 

4. Жирлэу (кабер казу хэм куму) 1426,55 

Всего 5946,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Татарстан Республикасы 

                                                                                                   Сарман муниципаль районы                     

 Карашай-Саклау авыл          

 җирлеге  Совет карарына 

          2 нче кушымта  

          14 март 2019 ел № 3  

  

 

 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы  Карашай Саклау авыл жиреле 

буенча жирлэу буенча гарантиялэнгэн хезмэтлэр бэясе 01.02.2019 елдан  

                                                                                                                

 

 

Хезмәт күрсәтү исеме  хезмәт күрсәтү бәясе (сум.) 

1. Җирләү өчен кирәкле документларны рәсмиләштерү 118,88 

2. Мэетне киендеру 1126,81 

3. Табутны хэм башка куму өчен кирәкле  эйберлэрне 

бирү һәм китерү   

2204,35 

4. үлгән кешенең мәетен (җәсәдләрен) зиратка китеру 1069,88 

5. Жирлэу (кабер казу хэм куму) 1426,55 

Всего 5946,47 

 

 

 

 

 


