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ТАТАРСТАН Р ЕСПУБЛ ИК"АСЫ
агЕр}цЕ муниципмlь рдйоны
крдсный Бор Авыл н(ирлЁгЕ

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

Татарстан Республикасы Огерще
муницип€rпь районы Красный Бор авыл
х(ирлегендэ нотари€lль гамэллэр кылу буенча
дэyлет вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру турында

Красный Бор авыл х(ирлегендэ нотариус булмау сабэпле, "Россия
Федерациясендэ х{ирле Yзидара оештыруныц гомуми принциплары турында,, 200з
елныц б октябрендеге 131-ФЗ номерлы Федера-гrъ законныц 14.f статiясындагы 1
ОЛеШеНеЦ З ПУНКТЫ, 20 СТаТъясындагы 4.1 олеше нигезендэ,199З елныц 11
февралендэге 4462-I номерлы нотариат турында Россия Федерациясе законнары
нигезлэренец 1 hэм з7 статьялары, о'Россия Федерациясендэ х(ирле Yзидарэоештыруныц гомуми принциплары ryрында" Федералъ законныц 16.1 статьясына
haM нотариат турында Россия ФедерациrIсе законнары нигезлэренэ yзгэрешлэр
кертY хакында" 2019 елныц 26 июлендэге 226-ФЗ номерлы Федераль закон,
"Татарстан Республикасында х{ирле Yзидарэ турында" 2О04 

"о""rц 
28 июлендаге 45-

ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы нигезендэ, Татарстан Республикасы
Огерще муницип€rль районы Красный Бор авыл щирлеге Башкарма комитеты
КАРАР БИРо:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2019

1. Татарстан Ресгryбликасы
жирлеге Башкарма комитеты
муниципа"пь районы Красный Бор
тубэндэге нотариzrль гамеллэр
билгеларгэ:

1.1. крgмсез милек белэн

кАрАр

Ns 13

Эгеряqе муниципаль районы Красный Бор авыл
)цитэкчесен Татарстан Республикасы Огерще
авыл х{ирлеге составына керlче торак пунктларда
кылуга махсус вэкutлэтле вазыйфаи зат итеп

эш итyгэ ышаньннамэлардэн тыш, ышаныч кагазе
таныкJIыгы биру;

1.2. мирас молкэте исемлеген тозy юлы белэн мирас молкэтен саклау буенча
чаралар кyрy;

1.з. документларныц кучермэлэренец hэм алардан оземтэлэрнец тугрылыгын
таныкJIау;

1.4. документларда имзаныц чынлыгын таныкJIау;
1.5. РОССИЯ Федерациясе законнарында каралган очракJIарда затлар турында

белешмэлэрне таныкJIау ;

1.6. гражданинныц исан буоу факты таныкJIау;



?

L.7. тиеШле }цирЛек яки Муницип€rль район территориясендэ яшэrIе KYpy
буенча инваJIид затныц Yз кулы белэн куйган 

"*.а""rц фuо."*"ль рэвештэ куелган
имза белэн тэцгэл булуын таныкJIау;

1.8. гражданинныц билгеле урында булу фактын таныклау;
1.9. теге яки бу затныц фотографиядэ сурэтлэнгэн |раждан белэн тецгэл

булуын таныкJIау;
1.10. документлар тапшыру вакыты таныклау;
1.1 1. теге яки бу кэгазь документныц электрон документ белон тэцгэл булуын

таныкJIау;
l-12. теге яки бу электрон документныц кэгазь документ белэн тэцгэл булуын

таныкJIау.
2. рФ Юстиция министрлыгы тарафыннан билгелэнгэн форма hэм тертип

буенча исэпкэ €tлынучы элеге карарныц беренче олешендэ кyрсэтепгэн п{ирле
yзидарэнец вазыйфаи затлары турында белешмэлэрне РФ . Юстиция
министрлыгыныц территориаJIь органына щибэрергэ.

3. олеге карарны Красный Бор авыл }цирлегенец мэьл!мат стендларына
урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ, Татарстан Ресгryбликасы Огерще муниципzLль
районы сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль берэмлеклэре порт€tлы
составындаhttр:llаgryz.tаtаrstап.ru hэм Татарстан Республикасыныц рэсми хокукый
мэьJц/мат портzrлында http :фravo.tatarstan.ru урнаштырырга.

4. КарарНыц !тэлешен конТрольдэ тотуны Yз остемдэ кчlJIдырам.

Х{итэкчесе А.Н. Лазарев


