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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

от 6 мая 2019 года                                                          пгт. Рыбная Слобода                                                             № 28 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы Балык Бистҽсе шҽһҽр җирлеге 

җирлҽү буенча хезмҽтлҽрнең гарантиялҽнгҽн 

исемлеге нигезендҽ күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрнең 

бҽясен раслау турында  

 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законы 

нигезендҽ, "Җирлҽү һҽм җирлҽү эше турында" 1996 елның 12 гыйнварындагы 8-

ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 3 пунктын, 12 статьясындагы 3 

пунктын, “2019 елда түлҽүлҽрне, пособиелҽрне һҽм компенсациялҽрне 

индексациялҽү күлҽмен раслау турында” 2019 елның 24 гыйнварындагы 32 

номерлы Россия Федерациясе Хөкүмҽте карарын, “Татарстан Республикасында 

җирлҽү һҽм җирлҽү эше турында «Федераль законны гамҽлгҽ ашыру чаралары 

хакында” 2007 елның 18 маендагы 196 номерлы Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карарының 3 пунктын үтҽү максатыннан чыгып КАРАР 

БИРҼМ: 

1. 2019 елның 1 февраленнҽн Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районының Балык Бистҽсе шҽһҽр җирлеге җирлҽү буенча 

хезмҽтлҽрнең гарантиялҽнгҽн исемлеге нигезендҽ күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрнең 

бҽясен 5946,47 сум күлҽмендҽ билгелҽргҽ һҽм гамҽлгҽ кертергҽ (1, 2 нче 

кушымталар) 

2. Ҽлеге карар рҽсми басылып чыккан көненнҽн үз көченҽ керҽ һҽм 2019 

елның 1 февраленнҽн барлыкка килгҽн хокук мөнҽсҽбҽтлҽренҽ кагыла дип 

билгелҽргҽ. 

3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы Балык Бистҽсе шҽһҽр җирлегенең Татарстан Республикасы, Балык 

Бистҽсе  районы, Балык Бистҽсе шҽһҽр тибындагы поселогы,  Ленин урамы, 48А 

адресы буенча урнашкан  махсус мҽгълүмат стендына  Һҽм Татарстан 

Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль районының http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽге рҽсми сайтында һҽм http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча 

“Интернет” мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге “Татарстан 

Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми порталы”нда урнаштырырга. 

4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үземдҽ калдырам.  

 

Җитҽкче   М.В. Мҽгыйзов 
 



Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районы Балык 

Бистҽсе шҽһҽр җирлеге Башкарма 

комитетының 2019 елның 6 маендагы 

28 номерлы карарына 1 нче номерлы 

кушымта 

 

 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районының Балык Бистҽсе 

шҽһҽр җирлегендҽ 2019 елның 1 февраленнҽн җирлҽү буенча күрсҽтелҽ торган 

хезмҽтлҽрнең гарантиялҽнгҽн исемлеге нигезендҽ 

Хезмҽт күрсҽтү бҽясе 

 

 

Хезмҽтлҽрнең исеме  

 

Хезмҽт күрсҽтү бҽясе  

(сумнарда)  

 

1. Җирлҽү өчен кирҽкле документларны 

рҽсмилҽштерү 

0 

2. Җирлҽү өчен кирҽкле табут һҽм башка 

предметларны бирү һҽм китерү 

1697 

3. Мҽрхүмнең тҽнен  (җҽсҽдлҽрен) зиратка 

(крематорийга) ташу 

929 

4. Җирлҽү (кремациялҽү һҽм көлле урнаны бирү) 3320,47 

 Барлыгы: 5946,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районы Балык 

Бистҽсе шҽһҽр җирлеге Башкарма 

комитетының 2019 елның 6 маендагы 

28 номерлы карарына 2 нче номерлы 

кушымта 

 

 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Балык Бистҽсе шҽһҽр 

җирлегендҽ җирлҽү буенча күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрнең гарантиялҽнгҽн 

исемлеге нигезендҽ хатыны(ире), якын туганнары, мҽрхүмнең бүтҽн 

туганнарының яисҽ законлы вҽкиле булмаганда яки җирлҽү мөмкин булмаган 

очракта, яки җирлҽүне үз өстенҽ алган башка зат тарафыннан җирлҽүне тормышка 

ашыруда  

Бушлай күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрнең бҽясе 

 

Хезмҽтлҽрнең исеме  

 

Хезмҽт күрсҽтү бҽясе  

(сумнарда)  

 

1. Җирлҽү өчен кирҽкле документларны 

рҽсмилҽштерү 

0 

2. Тҽнне гыйбадҽт киеме белҽн каплау  468 

3. Җирлҽү өчен кирҽкле табут һҽм башка 

предметларны бирү һҽм китерү  

1229 

4. Мҽрхүмнең мҽетен (мҽетлҽрен) зиратка ташу 929 

5. Җирлҽү (кабер казу һҽм күмү )   

3320,47 

Барлыгы 5946,47 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


