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Хезмәт күрсәтү бәясен раслау турында,  
гарантия нигезендә бирелә торган түләү- 
җирләү буенча хезмәтләр исемлеге  
Удмурт Ташлы авыл җирлегендә 
Баулы муниципаль районы 

 
«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 гамәлгә ашыру чаралары хакында» 18.05.2007 ел, 
№196 һәм «Татарстан Республикасы Тарифлар буенча Дәүләт комитеты 
мәсьәләләре» 15.06.2010 ел, №468 "Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 
Дәүләт комитеты мәсьәләләре" 
О С Т А Н Н Л-МИН Т: 
1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Удмурт Ташлы 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 Н. С. Дегтярев 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 



1 нче кушымта 
карар буенча  

Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары  
Удмурт Ташлы авыл җирлеге 

Баулы муниципаль районы 
2009 елның 29 гыйнварындагы 1 номерлы 

 
 
 
Бәя 
җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияле исемлеге 
Баулы муниципаль районы Удмурт Ташлы авыл җирлегендә  
2020 елның 1 февраленнән 
 
№ п/п хезмәтләр күрсәтү бәясе  
(бер сум.) 
1. Җирләү өчен кирәкле документларны 
рәсмиләштерү − 
2. Җирләү өчен кирәкле табут һәм башка 
әйберләр бирү һәм китерү 3527,93 
3. Мәрхүмнең җәсәден (җәсәдләрен) ташу 
1273,97 
4. Җирләү (каберләрне юу һәм күмү) 1322,96 
 Барлыгы: 6124,86 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 нче кушымта 
карар буенча 

Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары  
Удмурт Ташлы авыл җирлеге  

Баулы муниципаль районы 
2002 елның 29 гыйнвары, № 1  

 
 



Бәя 
җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияле исемлеге 
Баулы муниципаль районы Удмурт Ташлы авыл җирлегендә  
2020 елның 1 февраленнән 
 
 
№ п/п хезмәтләр күрсәтү бәясе  
(бер сум.) 
1. Җирләү өчен кирәкле документларны 
рәсмиләштерү − 
2. Болытлы һава торышы 1176,58 
3. Җирләү өчен кирәкле 2346,45 табыш һәм 
башка предметларны бирү һәм китерү 
4. Мәрхүмнең җәсәден (җәсәдләрен) ташу 
1273,97 
5. Җирләү (каберләрне юу һәм күмү) 1327,86 
 Барлыгы: 6124,86 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


