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Яца Бэзэкэ авыл щирлегенда нотариус булмау сабапле, "Россия
Федерациясендэ х(ирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында" 2003
елныц б октябрендаге 131-ФЗ номерлы Федераль законныц 14.1 статьясындагы 1

олешенец З пункты, 20 статьясындагы 4.| олеше нигезенде,199З елныц 11

февралендеге 4462-I номерлы нотариат турында Россия Федерациясе законнары
нигезлэренец 1 haM З7 статьялары, "Россия Федерациясендэ я{ирле yзидарэ
оештыруныц гомуми принциплары турында" Федераль законныц 16.1 статьясына
hэм нотариат турында Россия Федерациясе законнары нигезлэренэ yзгэрешлэр
KepTy хакында" 2019 елныц 26 июлендэге 226-ФЗ номерлы Федераль закон,
"Татарстан Республикасында щирле yзидарэ турында" 2004 елныц 28 июлендэге 45-
ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы нигезендэ, Татарстан Республикасы
Огерхqе муниципа_гrь районы Яца Бэзэкэ авыл я(ирлеге Башкарма комитеты КАРАР
БИРо:

1. Татарстан Республикасы Огерrце муниципапь районы Яца Бэзэкэ авыл
х{ирлеге Башкарма комитеты )щитэкчесен (щитакчесе урынбасарын) Татарстан
Республикасы Огерже муниципалъ райоцы Яца Бэзэкэ авыл щирлеге составына
керyче торак пунктларда тубэндэге нотариапь гамэллэр кылуга махсус вэкаПэТле
вазыйфаи зат итеп билгелэргэ:

1.1. кучемсез милек белан эш итyгэ ышанычнамелардэн тыш, ышаныч кэГаЗе
таныклыгы биру;

|.2. мирас молкэте исемлеген тозy юлы белэн мирас молкетен саклау буенча
чаралар кyрy;

1.З. документларныц кyчермеларенец hэм алардан оземталэрнец тугрылыгын
таныклау;

1.4. документларда имзаныц чынлыгын таныклау;
1.5. Россия Федерациясе законнарында карzLлган очракларда затлар турында

белешмэлэрне таныклау;
1.6. гражданинныц исэн бупу факты таныклау;



|.7. тиешле хtирлек яки муниципztJчь район территориясендэ яшэу{е Kypy
буенча инвалид затныц yз кулы белан куйган имзаныц факсимиль рэвештэ куелган
имза белэн тэцгал булуын таныкпау;

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

булуын таныклау;
1 .l0. документлар тапшыру вакыты таныклау;
1.11. теге яки бу кэгазь документныц электрон документ белэн тэцгэл булуын

таныклау;
|.|2. теге яки бу электрон документныц каг€вь документ белэн тэцгэл бУлуын

таныклау.
2. РФ Юстиция министрлыгы тарафыннан билгелэнгэн форма hэм тэртип

буенча исэпкэ ЕLлынучы элеге карарныц беренче олешендэ кyрсэтелган }цирле

yзидаранец вазыйфаи затлары турында белешмэлэрне РФ Юстиция
министрлыгыныц территориаJIь органына щибэрергэ.

3. Олеге карарны Яца Бэзака авыл жирлегенец маьлyмат стендларына

урнаштыру юлы белэн иьлан итэрга, Татарстан Республикасы Огерхtе муницип€Lпь

районы сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль берэмлеклэре порТ€tлы

составындаhttр:llаgryz.tаtаrstап.ru haM Татарстан Республикасыныц рэсми хокУкыЙ
маьлyмат порт€uIында http : //pravo. tatarstan. ru урнаштырырга.

4. Карарныц yтэл льдэ тотуны Yз остемдэ каJIдырам.
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