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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                 КАРАР 

 

                             28 март 2019 ел                                                                           №28                   

 

Татарстан Республикасы Зеленодол  

муниципаль районы Осиново авыл жирлегендә 

күмү хезмәтләренә гарантияләнгән исемлекне раслау 

 

    2003 елның 6 октябрендәге “Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми 

принциплары турында” 131нче Федераль законга, 1996 елның 12 гыйнварендәге “Күмү hәм 

күмү хезмәтләре” турындагы 8нче Федераль законга, 2007 елның 18 маендагы “Татарстан 

Республикасында күмү hәм күмү хезмәтләре” турындагы 196 нчы Татарстан Республикасы 

Министрлар кабинетының карары, 2019 елның 24 гыйнварендагы “Туләүләр, пособиеләр hәм 

компенсацияләрне 2019 елда индексацияләү турындагы” 32 нче Россия федерациясенең 

карары белән Осиново авыл җирлеге Башкарма комитеты  

 

КАРАР БИРӘ: 

 

1. 1-2 кушымталар нигезендэ Зеленодол муниципаль районының Осиново авыл җирлеге 

Башкарма комитетының күмү хезмәтләренә бәяләрнең гарантияләнгән исемлегенә 

ярашлы итеп 5946 сум 47 тиен куләмендә расларга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләр порталы составында 

Зеленодол муниципаль районының мәгълүмәт сайтында (WWW.zelenodolsk.tatarstan.ru) 

“Интернет” мәгълүмәти-телекоммуникация челтәрендә, Татарстан республикасы 

хокукый мәгълүмат рәсми порталында (http://pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга hәм 

Татарстан Республикасы Осиново авыл җирлеге башкарма комитеты мәгълүмат 

такталарында түбәндәге адреслар буенча: 

Осиново авылы, Җиңүгә 40 ел урамы, 1 йорт, Осиново авылы, Якты урам, Юбилей 

урамы, Ремплер авылы Пионер урамы, Яңа Тура авылы Кооператив урамы, 

Новониколаевка бистәсе Узәк урамнарында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз остемә алам. 

 

 

 

 

Осиново авыл җирлеге 

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                                       Н.С.Сафиуллин 

mailto:Osin.Zel@tatar.ru
http://www.zelenodolsk.tatarstan.ru/


 

 

 

 

 

 

                                                                                        Зеленодол  муниципаль районы 

                                                                      Осиново авыл җирлеге Башкарма  

                                                                                    комитетының 2019 елның 28 мартындагы  

                                                             28 карарына 1 нче кушымта 

 

 

 

Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы  

Осиново авыл җирлегендә күмү хезмәтләренә гарантияләнгән исемлек бәяләре 

 

Түләүле хезмәт күрсәтүнен исемлеге 1 хезмәт өчен бәя, сум. 

1. Күмү хезмәтләре өчен мөhим булган 

рәсми кәгазьләрне әзерләү 

87,88 

2. Күмү өчен табут hәм башка кирәк-

яракларны тәкъдим итү hәм китеру 

3240,53 

3. Мәетне (мәет калдыкларын) зиратка 

илтү 

923,12 

4. Күмү (кабер казу hәм күмү) 1694,94 

Барлыгы 5946,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Зеленодол  муниципаль районы 

                                                                     Осиново авыл җирлеге Башкарма  

                                                                                    комитетының 2019 елның 28 мартындагы  

                                                             28 карарына 2 нче кушымта 

 

 

 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы  

Осиново авыл җирлегендә күмү хезмәтләренә гарантияләнгән исемлек бәяләре 

 

Түләүле хезмәт күрсәтүнен исемлеге 1 хезмәт өчен бәя, сум. 

1. Күмү хезмәтләре өчен мөhим булган 

рәсми кәгазьләрне әзерләү 

87,88 

2. Мәетне төрү 572,51 

3. Күмү өчен табут hәм башка кирәк-

яракларны тәкъдим итү hәм китеру 

2668,02 

4. Мәетне (мәет калдыкларын) зиратка 

илтү 

923,12 

5. Күмү (кабер казу hәм күмү) 1694,94 

Барлыгы 5946,47 

 

 


