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Татарстан Ресгryбликасы Маrrла,дыш N/гуflиципапь райоЕы Сон авыл я(ирлеге
Х(ЦРЛе YЗИДаРЭ ОРГаННаРы В{lзыЙфаи затлары тарафыннан нотариапь гамэллэр

кыJIу буенча дэyлэт вэкапэтлэрQн г€lмалrэ апrцруда катЕ€шц/ ч(рында

20|9 нчы елныц 26 июлендэrc 226-ФЗ санлш (Россия Федерациясендэ
нотариат т)lрынд€tгы законнар нигезена hэм "щирле !зидарэ оештыруныц
гоNtУI\,rи принциплары цrрында"гы Федерапь законныц 1б_1 статьясына
YЗгэрешШэр керТY турында"гы Федерапь законы, Татарстан Республикасы
Мамадыш муниципаль районыныц Сон авып х(ирлеге Уставы нигезендэ
Татарстан Ресгryбликасы Маrrл4дыш -муIrиципапь районыныц Сон авыл
щцрлеге Советы карар кабул итте:

1. Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш Iчtуниципаль районыныц Сон авыл
жцрлегенДэ нотариус булмау сэбэпле, нотариат турында Россия Федерациясе
ЗакОннары нигезларенец З7 статьясында карапг€ш нотари€tпъ гамэJIлэр кыJry
хокукына TaTapcTalr Ресгryбликасы Маrrладыш муниципаilь районы Сон авыл
щирлегенец тубандэге вазыйфаи затлары ия:

СОН аВЫЛ Щирлеге баrтrlпрца комитеты житэкчесе hэм (яисэ) Татарстан
Ресгryбликасы Мамадыш муниципаль районы Сон авыл )ц}Iрлеге башкарма
комитеты вэкалэтле вэкиле.

2. Татарстан Ресгrубликасы Мамадыш муниципаль районы Сон авыл щирлеге
башкарма комитеты сещретарен тиешше авыл щирлегеIцэ нотариЕrпь гамэллэр
башкаруга вэкалэтле вазыйф аи зат итеп билгелэргэ.

З. Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш п[уIrиципшlь районы Сон авыл жирлеге
хtирле yзидарэсенец алеге карарныц 1, 2 гryтrктларында кtрсателгэн вазыйфаи
затлары Сон авыл жцрлегендэ, тор€лк tryнктта яшэY урыЕы яки тору урыны
бУенча теркэлгэн затлар очен туб9ндэге нотариЕrль гамеJIлар къшырга
хокукJIы: "



1] 1о*уrентларда имзаЕыц чынлыгыII далиллэy;5) Россия Федерациясе законнарында карапг€лн очракJIарда затлар ч(рындабелешмолэрне таIIыюIыfu up;

!) гпаясланныц исэн буrrу бЪ*r"r" таныкгlыйлар;
7) тиешле ,'onрлек яки IчtуIrицип€tпъ район Ъ.рр"rориr'сендэ яшэ!че кyрyбуенча инвЕlпидныц Yз имзасыныц, Yз кулы белэн куелган имзасынфаксимагlъ кiрсэтеп, тэцгеллегеп расларга. ;8) билгелэЕгэн урында цраждаЕIгыц урнашу фактын т€tныкJlыfuчр;9) фотодu,ур.rо.}Iгэн зат белан цражданинЕыц тэцгеJIлеген таныкJIыйлар;
1 9] ооr.уrентлар тапшыру вакытын таrrыклыйлар;

L'],=:i:Ж:лj?,Y:'."'"'п кэгЕlзьдэ урнаштьIрылган документ белэн
1 2) КЭГаЗЪДЭГе ДОКУМеНТНыц электрон документка тэцгэJIпеген таныкJIыйлар.4, Татарстан Ресгrубликасы Мамадilш I\,tУЕИЦИпапъ районы Сон авылХ(ИРЛеГе СОВеТЫНЫЦ 2008 еЛНЫЦ 29 шйнварында кабул ителгэн 4_20 санлы<Аерым нотари€rлъ г€lмаллэр кылУ буенчъ дэYлэТ вэкztпэтлэрен гамэлI.ашъфуда катнашIу турындa))ш, 2008 

"rr""rц 
09 декабр"й; кабул ителгэн"Татарстан Ресгryбли*Ъс", Мам4дыш I\dУЕИЦИп€л'ъ районы Сон авыл щирлегеСоветыныц 2008 елньщ 29 гыйнвчр"r"дu;"й ителген 4-20 смлы <<Дерымнотариалъ г€tмэллэр къшу буенча дэулаi 

"ъ**.rоэрен гамэлгэ ашщрудакатнашу туры.'д"')гы карарына_ Yзгэрещлэр керту турында''rъl 2-26 саЕпыкарарын, 2009 HIm елЕыц t 
- 

августында *uЪуо 
^ 

ителгэн <<ТатарстанРесгrубликасы Маlrадьтттт п{униципалrь райо"", Со1 авыл х(ирлеге Советыныц2008 еЛНЫЦ 29 ГЫйНВаРЫНДа кабул 
"r"rrЙ +-20 саrrлы <<Аерым Еотари€rлъгамэллаР кылУ буенча дэYлэт вэкЕtпэтлэрен гЕlмэлгэ fiIIыруда катнilIIутурындa))гы карарына Yзгарешлэр кертY ryрында"гы 3-35 *", карарларын

Yз кочен юг€tпткан дип т€tньцрга.
5, Элеге карарны авыл щирлегенец магьлiмат стендларында, Мамqдышп{унициПагrъ райОныньЩ mamadysh.tatarstan.* р..* сайтында hэм Татарст€лнРеспубликасы хоrсукый мэгьлiмат рэсми портЕrлында (<чrl>)pravo.tatarstan.ru). урнiлштыру юлы белэн 

".rrru" 
итэргэ.6, олеге карарныц Iтэлешен тикшереп торуны Татарстан РесгryбликасыМамадЫш муниЦип.лЬ районЫ Сон авыiй;;ъ.. башшыЬ Сэлэхов МансурФарвазетдин улына йекгrэргэ -::Ё*:\

Мамадыш IчIуIrицип€lпь районы
Сон авыл хgrрлеге бапш-ыгы,
Совет председателе

1) цчемсез милек белэн эш ицтэ ышЕл}Iычнzlмэлэреннэн тыш, ышанычкэгазеII расларга;

;}#"Т#ffiffiНiеГеН Х(ИТеШТерy юлы белан Mrapac молкэтен сакJIау

3) документларныц кучермэлэренец hэм апардан оземтэлэрЕец туIрылыгын
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