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Аерым нотариаль гамэллэр кылу буенча 
дэулэт вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыруда катнашу турында

Россия Федерациясенец нотариат турында 1993 елньщ 11 февралендэге 4462-1 
номерлы закон Нигезлэре «Россия Федерациясендэ жирле узиДаРэ оештырунын, 
гомуми принциплары турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы 
Федераль законный, 14.1, 20 статьялары нигезендэ Пановка авыл жирлегендэ 
нотариус булмау сэбэпле, Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районыньщ 
Пановка авыл жирлеге Советы карар кабул итте:

1. Пановка авыл жирлеге башкарма комитеты секретарей яшэу урыны яки тору 
урыны буенча теркэлгэн затлар ечен тубэндэге нотариаль гамэллэр кылуга махсус 
вэкалэтле вазыйфаи зат итеп билгелэргэ:

1) кучемсез милек белэн эш итугэ ышанычнамэлэреннэн тыш, ышаныч кэгазен 
раслауга;

2) мирас мелкэте исемлеген житештеру юлы белэн мирас молкэтен саклау 
буенча чаралар куругэ;

3) документларныц кучермэлэренец Ьэм алардан еземтэлэрнец чынлыгын 
раслауга;

4) документларда имзаныц чынлыгын дэлиллэугэ;
5) Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда затлар турында 

белешмэлэрне таныклауга;
6) гражданньщ исэн булу фактын таныклауга;
7) тиешле жирлек яки муниципаль район территориясендэ яшэуче куру буенча 

инвалидныц уз кулы белэн имзасыныц, уз кулы белэн имзасын факсималь курсэтеп, 
тэцгэллеген раслауга;

8) билгелэнгэн урында гражданньщ урнашу фактын таныклоуга;
9) фотода сурэтлэнгэн зат белэн гражданинныц тэцгэллеген таныклауга;
10) документлар тапшыру вакытын таныклауга;
11) документныц кэгазьдэ урнаштырылган документныц бердэйлеген раслауга;
12) документныц кэгазьдэ электрон документна тицлелеген таныклауга.
2. Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пановка авыл жирлеге 

Советыньщ 2007 елньщ 08 декабрендэ кабул ителгэн 30 номерлы «Аерым 
нотариаль гамэллэр кылу буенча дэулэт вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыруда катнашу 
турында» карарын уз кочен югалткан дип санарга.



3. Пановка авыл жирлегенец мэгълумат стендларында, шулай у к Татарстан 
Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында www.pravo.tatarstan.ru, 
Питрэч муниципаль районыньщ рэсми сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) элеге 
карарны игълан итэргэ Ьэм урнаштырырга.

4. Элеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотам.
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