
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               КАРАР 

11 октябрь  2019 ел                                                                                    №  51 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Иске Казиле авыл 

җирлеге Башкарма комитетының 2018 

елның 15 декабрендҽге 13 номерлы 

«Васыятьнамҽне яки ышанычнамҽ 

таныклыгын раслау турындагы  нотариаль 

гамҽллҽр кылу буенча муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүнең административ регламентын 

раслау хакында" гы карары белҽн 

расланган нотариаль гамҽллҽр кылу 

буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең 

административ регламентына үзгҽрешлҽр 

кертү турында» 

 

 

 «Нотариат турында Россия Федерациясе законнары нигезлҽренҽ һҽм «Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 

Федераль законның 16.1 статьясына үзгҽрешлҽр кертү хакында " 1999 елның 26 

июлендҽге 226-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл җирлеге башкарма комитеты 

КАРАР БИРҼ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле 

авыл җирлеге Башкарма комитетының 2018 елның 15 декабрендҽге 13 номерлы  
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«Нотариаль гамҽллҽр кылу: васыятьнамҽ яки ышаныч таныклыгын раслау буенча 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламентын раслау турында»гы 

карарына түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

исемне түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:  

"Нотариаль гамҽллҽр кылу буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең 

административ регламентын раслау турында: ышанычнамҽ таныклыгы бирү 

(күчемсез милек белҽн эш итүгҽ ышанычнамҽдҽн тыш)»; 

1 п. «васыятьнамҽ таныклыгы яки» сүзен бетерергҽ  «ышаныч таныклыгы» 

сүзлҽреннҽн соң «(күчемсез милек белҽн эш итүгҽ ышанычнамҽдҽн тыш)»сүзлҽрен 

өстҽргҽ. 

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле 

авыл җирлеге Башкарма комитетының 2018 елның 15 декабрендҽге 13 номерлы  

«Нотариаль гамҽллҽр кылу: васыятьнамҽ яки ышаныч таныклыгын раслау буенча 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламентын раслау турында»гы 

карарына түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

исемне түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

 “Нотариаль гамҽллҽр кылу буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең 

административ регламенты: ышанычнамҽ таныклыгы бирү (күчемсез милек белҽн 

эш итү буенча ышанычнамҽдҽн тыш)”; 

1.1 пунктында «Нотариаль гамҽллҽр кылу буенча: васыятьнамҽне яки ышаныч 

таныклыгын» сүзлҽрен «Нотариаль гамҽл кылу буенча: ышанычнамҽ таныклыгы 

бирү (күчемсез милек белҽн эш итүгҽ ышанычнамҽдҽн тыш) " сүзлҽренҽ 

алмаштырырга.»; 

1.5 п. икенче абзацны төшереп калдырырга; 

2.1 п. «нотариаль гамҽллҽр кылу: васыятьнамҽ таныклыгы яки ышаныч 

таныклыгы» сүзлҽрен «нотариаль гамҽл кылу: ышанычнамҽ таныклыгы (күчемсез 

милек белҽн эш итүгҽ ышанычнамҽдҽн тыш) " сүзлҽренҽ алмаштырырга.»; 

2.3 п. "Нотариаль гамҽллҽр кылу-васыятьнамҽ яки ышанычнамҽ таныклыгын" 

сүзлҽрен»,”Нотариаль гамҽл кылу- ышанычнамҽ таныклыгы бирү (күчемсез милек 

белҽн эш итүгҽ ышанычнамҽдҽн тыш”) сүзлҽренҽ алмаштырырга.»; 

2.4 п. “васыятьнамҽ таныклыгы яки” сүзлҽрен төшереп калдырырга; 

2.5 п. да « ышанычнамҽ таныклыгында " сүзлҽрен төшереп калдырырга; 

2.10 п. 4, 5 пунктчаларны төшереп калдырырга; 

3.3.1 п. «васыятьнамҽлҽр таныклыгы буенча һҽм " сүзлҽрен төшереп 

калдырырга; 

3.4.1 п. «васыятьнамҽне нотариаль таныклау яки» сүзлҽрен төшереп 

калдырырга. 

2. Ҽлеге карарны түбҽндҽге адреслар буенча урнашкан мҽгълүмати стендларда 

халыкка җиткерергҽ: 



1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Иске Казиле 

авылы, Һади Такташ ур., 4; 

2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Каратал 

авылы, Күпер урамы, 5; 

3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Атабай авылы, 

Үзҽк урамы, 14; шулай ук Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының «Интернет»мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ рҽсми хокукый 

мҽгълүмат порталында һҽм рҽсми сайтында урнаштырырга.                                                                                   

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемҽ алам. 

 

 

Иске Казилеавыл җирлеге  

башкарма комитеты җитҽкчесе                                                    И.Х. Сагьдиев 

 

 


