
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             КАРАР 

                                

                         30.01.2020 ел               Поповка  авылы                              №2 
 

  

Баулы муниципаль районы 

Поповка авыл җирлегендә 

гарантия нигезендә бирелә торган түләү 

җирләү буенча хезмәтләр исемлеге һәм 

хезмәт күрсәтү бәясен раслау турындагы карары 

 

    «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында " 06.10.2003 ел, №131-ФЗ Федераль закон, «җирләү һәм җирләү эше 

турында» 12.01.1996 ел, №8-ФЗ Федераль закон, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында җирләү һәм җирләү эше 

турында «Федераль законны тормышка ашыру чаралары хакында» 18.05.2007 ел, 

№196 һәм «Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты 

мәсьәләләре» 15.06.2010 ел, №468 Федераль закон нигезендә Баулы муниципаль 

районы Поповка Башкарма комитеты 

                                                            КАРАР ИТӘ: 

1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының Поповка авыл 

җирлегендә, 1 нче кушымта һәм 2 нче кушымта нигезендә, җирләү буенча 

хезмәтләрнең гарантияле исемлеге нигезендә, 6124,86 сум күләмендә күрсәтелә 

торган хезмәтләрнең бәясен билгеләргә һәм гамәлгә кертергә. 

 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга .http://www.pravo.tatarstan.ru) Татарстан 

Республикасы Баулы муниципаль районы сайтында. http://www.bavly.tatarstan.ru. 

 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

     Җитәкчесе                                       С.А. Попов 

                                   

 

 

 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПОПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
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БАУЛЫ 
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АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  

 



 

              
Татарстан Республикасы 

Баулы муниципаль районы 

Поповка җирлеге башкарма 

комитетының 30.01. 2019 

елнын  2 номерлы 

карарына 1нче кушымта 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының Поповка авыл 

җирлегендә җирләү буенча гарантияләнгән хезмәтләр исемлеге бәяләре 

01.02.2020 елга 

 

№ 

п/п 
Хезмәт күрсәтү исеме Хезмәт бәясе(сум) 

1. Җирләү өчен кирәкле документларны 

рәсмиләштерү 

− 

2. Табут һәм җирләүөчен кирәкле башка 

предметлар бирү һәм китерү  

3527,93 

3. Зиратка үлгән кешенең мәетен (җәсәдләрен) 

китерү 

1273,97 

4. Җирләү (кабер казу һәм күмү) 1322,96 

 Барлыгы: 6124,86 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Татарстан Республикасы 

Баулы муниципаль районы 

Поповка авыл җирлеге 

башкарма комитетының 

30.01. 2019 елнын  2 

номерлы карарына 2 нче 

кушымта 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының Поповка авыл 

җирлегендә җирләү буенча гарантияләнгән хезмәтләр исемлеге бәяләре  

01.02.2020 елга 

 

№ 

п/п 
Хезмәт күрсәтү исеме Хезмәт бәясе (сум) 

1. Җирләү өчен кирәкле документларны 

рәсмиләштерү 

− 

2. Кешенең мәетен кәфенләү 1176,58 

3. Табут һәм җирләү өчен кирәкле башка 

предметлар бирү һәм китерү  

2346,45 

4. Зиратка үлгән кешенең мәетен (җәсәдләрен) 

китерү 

1273,97 

5. Җирләү (кабер казу һәм күмү) 1327,86 

 Барлыгы: 6124,86 

 

 

 

 

 

 

 


