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№7

Татарстан Республикасы «Баулы шәһәре»
муниципаль берәмлегендә җирләү
буенча хезмәтләр күрсәтүнең гарантияләнгән
исемлеге нигезендә күрсәтелә торган
хезмәтләр хакын раслау турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы
Федераль закон, «Күмү 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 нигезендә,
«Баулы шәһәре» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты
КАРАР ИТӘ:
1. Татарстан Республикасы Баулы шәһәрендә җирләү буенча хезмәтләр
күрсәтүнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр
бәясен 1 февральдән 6424,98 сум күләмендә билгеләргә һәм гамәлгә
кертергә, 1-нче һәм 2-нче кушымта нигезендә.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының рәсми хокукый
мәгълүмат

порталында

һәм

Татарстан

Республикасы

сайтта
Баулы

(http://www.pravo.tatarstan.ru)
муниципаль

районы

сайтында

(http://www.bavly.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам.
Җитәкче

һәм

Д.Л. Бакиров

“Баулы шәһәре” муниципаль
берәмлеге Башкарма комитетының
2021 елның 29 гыйнварындагы
7 номерлы карарына
1нче кушымта

2021 елның 1 февраленнән Татарстан Республикасының Баулы шәһәрендә җирләү
буенча гарантияләнгән хезмәтләр исемлеге бәясе
№
Хезмәт атамасы
п/п
1. Җирләү өчен кирәкле документларны рәсмиләштерү
2. Җирләү өчен кирәкле табутны һәм башка
предметларны бирү һәм китерү
3. Мәрхүмнең гәүдәсен (җәсәдләрен) зиратка илтү
4. Җирләү (кабер казу һәм күмү)
Барлыгы:

_____________

Хезмәт бәясе
(сумнарда)
−
3700,80
1336,39
1387,79
6424,98

“Баулы шәһәре” муниципаль
берәмлеге Башкарма комитетының
2021 елның 29 гыйнварындагы
7 номерлы карарына
2нче кушымта

2021 елның 1 февраленнән Татарстан Республикасының Баулы шәһәрендә җирләү
буенча гарантияләнгән хезмәтләр исемлеге бәясе
№
Хезмәт атамасы
п/п
1. Җирләү өчен кирәкле документларны рәсмиләштерү
2. Кәфенләү
3. Җирләү өчен кирәкле табутны һәм башка
предметларны бирү һәм китерү
4. Мәрхүмнең гәүдәсен (җәсәдләрен) зиратка илтү
5. Җирләү (кабер казу һәм күмү)
Барлыгы:

______________

Хезмәт бәясе
(сумнарда)
−
1234,23
2461,43
1336,39
1392,93
6424,98

