
 
 

 

 

Татарстан Республикасы Зеленодол 

муниципаль районының Васильево 

шәһәр тибындагы бистәсендә җирләү 

буенча каралган хезмәтләрнең 

гарантияле исемлеге нигезендә 

күрсәтелә торган хезмәтләр кыйммәтен 

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 Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында" 2003 елның 24 гыйнварындагы 32-ФЗ 

номерлы", 

 

КАРАР БИРӘМ: 

 

1. Җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә, 

Яшел Үзән муниципаль районының Васильево шәһәр тибындагы бистәсендә 

1 нче кушымта һәм 2 нче кушымта нигезендә 5946,47 сум күләмендә 

күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен билгеләргә һәм гамәлгә кертергә. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында урнаштыру (http://pravo.tatarstan.ru) һәм Зеленодол муниципаль 

районы сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре 

порталы составында урнаштырырга (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) "Интернет" 

мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә, шулай ук Васильево шәһәр 

тибындагы бистәсенең мәгълүмат стендларында: пгтВасильево, Ирек 

урамы,1 нче йорт (Башкарма комитет бинасында), пгтВасильево, бәйрәм 

урамы,9 нчы йорт (поселок китапханәсе) адреслары буенча урнашкан. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артымнан 

калдырам. 

 

Җитәкче                                                             М.А. Суховая 
Яшел Үзән муниципаль 

28 Март 2019 г. № 152 



 районы Васильево шәһәр  

тибындагы поселогы  

башкарма комитеты карарына  

1 нче кушымта 
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Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районының Васильево 

шәһәр тибындагы бистәсендә җирләү буенча гарантияләнгән хезмәтләр 

исемлеге бәясе 

 

Хезмәт күрсәтү исемлеге  Хезмәт күрсәтү бәясе 

(сумда) 

1. Җирләү өчен кирәкле документларны 

рәсмиләштерү 

 

87,88 

2.Табут һәм җирләү өчен кирәкле әйберләрне 

китерү  

3240,53 

3. Үлгән кешенең мәетен (җәсәдләрен) зиратка 

озату 

923,12 

4. Күмү (кабер казу, күмү). 1694,94 

Барлыгы 5946,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Яшел Үзән муниципаль 

 районы Васильево шәһәр  

тибындагы поселогы  

башкарма комитеты карарына  

2 нче кушымта  

28 март 2019 №152 
 

Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районының Васильево 

шәһәр тибындагы бистәсендә җирләү буенча гарантияләнгән хезмәтләр 

исемлеге бәясе 

Хезмәт күрсәтү исемлеге  Хезмәт күрсәтү бәясе 

(сумда) 

1. Җирләү өчен кирәкле документларны 

рәсмиләштерү 

 

87,88 

2. Мәетне киендерү 572,51 

3. Табут һәм җирләү өчен кирәкле әйберләрне 

китерү 

2668,02 

3. Үлгән кешенең мәетен (җәсәдләрен) зиратка 

озату 

923,12 

4. Күмү (кабер казу, күмү). 1694,94 

Всего 5946,47 

 
 

 

 

 


