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1) кучемсез милек белэн эш итyгэ ышань]чнамэлэреннон тыш, ышаныч
расларга;
2) мирас молкате исемлеген х{итештерy юлы белэн N,'lирас молкэтен

кэгазен

саклау
буенча чаралар курергэ;
3) документларныц кyчермэлэренец hэм алардан оземтэлэрнец тугрылыгын
расла),;
4) документларда имзаныц чынлыгын долиллэy;
5) РОССИЯ Федерациясе законнарында каралган очракларда затлар турында
белешмэлэрне таныклыйлар;
6) гражданныц исэн булу фактын таныклыйлар;
7) тиешле щирлек яки муницилаJIь район территориясенда яшэYче KYpy буенча
инвалилныц Yз имзасыныц, Yз кулы белэн куелган имзасын факсималь
кYрсэтеп, тэцгэллеген расларга. ;

8) билгеЛэнгэН урында гражданНыц урнашу фактын таныклыйлар;
9) фотода сурэтлэнгэн зат белэн гражданинныц тэцгэллеген таныклыйлар;
10) документлар тапшыру вакытын таныклыйлар;
1 1) электрон документныц кэгазьдэ урнаштырылган документ белэн
тэцгаллеген раслыйл ар ;

1 2) кэгазьдэге документныц электрон документка тэцгэллеген таныклыйлар.
4. ТаТаРСТан Республикась{ N4амадыш муниципаль районы Урманчы авыл

щирлеге Советыныц 2008 елныц 29 гыйнварында кабул ителгэн 4-25 санлы
<Аерым нотариаJlь гамэллэр кылу буенча дэyлэт вэкалэ,t]tарен гамэлгэ
ашыруда катнашу турында))гы, 2008 елныц 25 октябренда кабул ителгэн
"татарстан Республикасы I\4амадыш муниципаль районы Урманчы авыл
я{ирлеге Советыныц 200В елныц 29 гыйнварында кабул ителгэн 4-25 санлы
<Аерым нотариаль гамэллэр кылу буенча дэyлэт вэкалэтларен гамэлга
ашыруда катнашу турында>гы карарына yзгарешлэр кертy турында"гы 5-зз
санлы карарын, yз кочен югалткан дип танырга.

5. олеге карарнЫ авыл я{ирлегенец мегълYмат стендларында, Мамадыш
муниципаль районыныц mamadysh.tatarstan.ru росми сайтында hэм Татарстан
Ресгrубликасы хокукыЙ мэьлYмат рэсми порталында (<url>) pravo.tatarstan.ru).
урнаштыру юлы белан игълан иторгэ.

б. олеге карарныц yтэлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы
IVIамадыш муниципzLль районы Урманчы авыл я(ирлеге башлыгьт Ильин
Анатолий Яковлевичка йоклорго.
N4амадыш муниципалъ районы
Урманчы авыл жирлеге башлыгы,
CclBeT председателе
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