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«Аерьш нотариаль гамэллэр кылу буенча дэулэт вэкалэтлэрен 
гамэлгэ ашыруда катнашу турында» 2008 елныц 5 мартындагы 1 номерлы

карарга узгэрешлэр керту хакында (2010 елныц 20 декабрендэге 15
номерлы редакциясендэ))

«Нотариат турында Россия Федерациясе законнары нигезлэренэ 
узгэрешлэр керту хакында» 2019 елнын 26 июлендэге 226-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезендэ Югары Субаш авыл жирлеге Советы карар кабул 
итте:

1. «Аерым нотариаль гамэллэр кылу буенча дэулэт вэкалэтлэрен гамэлгэ 
ашыруда катнашу турында» 2008 елнын, 5 мартындагы 1 номерлы карарга (2010 
елнын 20 декабрендэге 15 номерлы редакциясендэ) узгэрешлэр кертергэ:

1.1 .Карарнын икенче абзацында " 1 .васыятьлэу»;
1.2. Оченче абзацта карар фабуласында "2) ышанычнамэне расларга» 

сузтезмэсен тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:" 2) кучемсез милек белэн идарэ 
итугэ ышанычнамэлэреннэн тыш, ышанычнамэлэрне расларга.»;

1.3. Дуртенче абзацта карар фабуласында «3) мирас мелкэтен саклау 
буенча чаралар курергэ Ьэм кирэк булган очракта алар белэн идарэ иту буенча 
чаралар курергэ;» 3) мирас мелкэте исемлеген житештеру юлы белэн Мирас 
мелкэтен саклау буенча чаралар курергэ.;»;

1.4. Карар фабуласында тубэндэге эчтэлекле 6-13 пунктлар естэргэ::
"6) Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда затлар турында 

белешмэлэрне таныклыйлар;
7) гражданныц исэн буду фактын таныклыйлар;
8) тиешле жирлек яки муниципаль район территориясендэ яшэуче куру 

буенча инвалиднын уз куллары белэн имзасынын, уз кулын белэн имзасын 
факсималь курсэтеп, тэцгэллеген расларга.;

9) билгелэнгэн урында гражданныц урнашу фактын таныклыйлар;
10) фотода сурэтлэнгэн зат белэн гражданинныц тэцгэллеген 

таныклыйлар;
11) документлар тапшыру вакытын таныклыйлар;
12) документный кэгазьдэ урнаштырылган документный тигезлеген 

раслыйлар;
13) документныц кэгазьдэ электрон документка тигезлеген таныклыйлар.»
2. Жирле узидарэнец вазыйфаи затлары яшэу урыны яки тиешле жирлектэ, 

торак пунктта яшэу урыны буенча теркэлгэн затлар ечен нотариаль гамэллэр



кылырга хокуклы.
З.Балтач муниципаль районыныц Интернет челтэрендз http:/ / рэсми 

сайтында урнаштыру юлы белэн злеге карарны игълан итэргэ. baltasi.tatarstan.ru 
Ьэм Татарстан Республикасынын хокукый мэгълумат порталында http: //pravo 
.tatarstan. ш/.

4.Элеге карар рэсми игълан ителгэнн^^рн^уз кеченэ керэ.
5. Утэлешен контрольдэ тотам.

Р. Б. ВафинЮгары Субаш авыл жирлеге башлып


