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районыСалагышаВылх(ирлегеБашкармакоМитетыКАРАРБИРо:
1.ТатарстанРеспУбликасыЭгерlкеМУнициПаJIЬрайоныСалагышаВыл

п{ирлеге Башкарма ооr"r.r"r*^"r*rЁ..r, (житэкчесе урынбасарын) Татарстан

республикасы ОгерlIке муни_ципшIъ районы Салагыш авыл х(ирпеге составына

керуче торак ;;йда iyбэ"дэге нотариаль гамэллэр кылуга махсус вэкалэтле

вазыйфаи зат итеп бипгелэргэ:
1.1. кучемсез милеп ъ.п." эш итYгэ ышанычнамэлэрдэн тыш, ышаныч кэгазе

ТаНЫКЛЫГЫ 
ff}';""кэте исемлеген тозy юлы белэн мирас молкэтен саклау буенча

""о-lliТЬментларныц кYчермэлэренец haM алiрла" ОЗеМТЭЛЭРНеЦ ТУГРЫЛЫГЫН

таныклау,
1.4. документларда имзаныц чынлыгын таныклау;

1.5. россия Федерациясе законнарында кар€шган очракларда затлар турында

б елешмаларне таныклау;
1.6. гражданинныц исэн булу факты таныкJIау;



|.7. тиешле х{ирлек яки муниципztль район территориясендэ яшэr{е Kypy

буенча инвЕlлид затныц yз кулы белэн куйган имзаныц факсимиль рэвештэ куелган
имза белан тэцгэл булуын таныкJIау;

1.8. гражданинныц билгеле урында булу фактын таныклау;
1.9. теге яки бу затныц фотографиядэ сурэтлэнгэн граждан белэн ТацГЭЛ

булуын таныкJIау;
1.10. документлар тапшыру вакыты таныкJIау;
1 .1 1. теге яки бу кэг€lзь документныц электрон документ белэн тэцГЭЛ бУлУЫН

таныклау;
1.12. теге яки бу электрон документныц каг€вь документ белэн тэцгал бУЛУЫН

таныкJIау
2. РФ Юстиция министрлыгы тарафыннан билгелэнгэн форма hэм ТэрТиП

буенча исэпка Еrлын}п{ы алеге карарныц беренче олешендэ кyрсэтелгэн щирле
yзидарэнец вазыйфаи затлары турында белешмэлэрне РФ
министрлыгыныц территори€lль органына хqибэрергэ.

3. Олеге карарны Салагыш авыл х(ирлегенец мэьлyмат
белан иьлан итэргэ, Татарстан Республикасы Огерже муниципальурнаштыру юлы оелан иьлан итэрI,э, rar.aРU,r,aн rgurryuJrиKaubr vl(,P,r\(' IчIJп_rrци

районы сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль берэмлеклэре портЕLпы

составындаhttр:llаgryz.tаtаrstап.ru hэм Татарстан,Республикасыныц рэсми хокукый
мэгьлyмат портЕlлында http ://pravo.tatarstan.ru урнаштырырга.
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