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«Аерым нотариаль гамәлләр кылу буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруда 
катнашу турында» 2008 елның 14 гыйнварындагы 1 номерлы карарга үзгәрешләр 

кертү турында (2010 елның 20 декабрендәге 13 номерлы редакциясендә)

«Нотариат турында Россия Федерациясе законнары нигезләренә үзгәрешләр 
кертү хакында» 2019 елның 26 июлендәге 226-ФЗ номерлы Федераль закон 
нигезендә Яңгул авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:
1. «Аерым нотариаль гамәлләр кылу буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашыруда катнашу турында» 2008 елның 14 гыйнварындагы 1 номерлы карарга 
(2010 елның 20 декабрендәге 13 номерлы редакциясендә) түбәндәге 
үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Карар фабуласының икенче абзацында «1.васыятьләү» дигән сүзне төшереп 
калдырырга;
1.2. Өченче абзацта карар фабуласында "2) ышанычнамәне расларга» 
сүзтезмәсен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:" 2) ышанычнамәләрне күчемсез 
милек белән идарә итүгә ышанычнамәләреннән тыш расларга.»;
1.3. Дүртенче абзацта карар фабуласында «3) мирас мөлкәтен саклау буенча 
чаралар күрергә һәм кирәк булган очракта алар белән идарә итү буенча чаралар 
күрергә;» дигән сүзтезмәне түбәндәге редакциядә бәян итәргә “3) мирас мөлкәте 
исемлеген җитештерү юлы белән Мирас мөлкәтен саклау буенча чаралар 
күрергә.;»;
1.4. Карар фабуласында түбәндәге эчтәлекле 6-13 пунктлар өстәргә::
"6) Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда затлар турында 
белешмәләрне таныклыйлар;
7) гражданның исән булу фактын таныклыйлар;
8) тиешле җирлек яки муниципаль район территориясендә яшәүче күрү буенча 
инвалидның үз куллары белән имзасының, үз кулының имзасының факсимален 
күрсәтеп, тәңгәллеген расларга.;
9) билгеләнгән урында гражданның урнашу фактын таныклыйлар;
10) фотода сурәтләнгән зат белән гражданинның тәңгәллеген таныклыйлар;
11) документлар тапшыру вакытын таныклыйлар;
12) электрон документның кәгазьдә урнаштырылган документның тигезлеген 
раслыйлар;
13) документның кәгазьдә электрон документка тигезлеген таныклыйлар.»
2. Җирле үзидарәнең вазыйфаи затлары яшәү урыны яки тиешле җирлектә, торак 
пунктта яшәү урыны буенча теркәлгән затлар өчен нотариаль гамәлләр кылырга
хокуклы. «



3. Әлеге карарны Балтач муниципаль районының рәсми сайтында, 
baltasi.tatarstan.ru интернет челтәрендә һәм http: //pravo .tatarstan. ru/. Татарстан 
Республикасының хокукый мәгълүмат порталында урнаштыру юлы белән игълан 
итәргә.
4. Әлеге карар рәсми игълан ителгәннән соң үз көченә керә.
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.

Яңгул авыл җирлеге башлыгы Р.Г. Гарипов
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