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2021-nji ýylyň iýun aýynyň «___»

Men, aşakda gol çeken, Ataýew Ata Ataýewiç, 00.00.0000-nji ýylda Aşgabat
şäherinde doglan, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň 5-nji Oguzhan
geçelgesiniň 1-nji jaýynyň 1-nji korpusynyň 1-nji öýünde ýaşaýan, (Aşgabat şäheriniň
Berkararlyk etrap häkimligi tarapyndan 00.00.2000-nji ýylda I-AŞ 000000 belgili
pasporty berlen)
şu ynanç haty esasynda:
raýat Berdiýew Berdi Brediýewiçe, 00.00.0000-nji ýylda Aşgabat şäherinde
doglan, Aşagabat şäheriniň B.Türkmenistan köçesiniň 1-nji jaýynyň 1-njy öýünde
ýaşaýan, (Aşgabat şäheriniň Prezident Nyýazow adyndaky etrap häkimligi tarapyndan
00.00.2000-nji ýylda I-AŞ 000000 belgili pasporty berlen)
meniň 0000-nji ýylyň 00-nji martynda aradan çykan kakam Ataýew Ata
Çaryýewiçiň yzynda galan miras emläginiň özüme düşýän paýymy meniň adyma
resmileşdirmek üçin Aşgabat şäheriniň degişli döwlet notarial edaralasynda miraslyk
işimi meniň adymdan alyp barmaklygy, meniň adymdan mirasy kabul etmekligi,
Wesýetnama boýunça mirasa bolan hukuk hakynda şahadatnamany, Kanun boýunça
mirasa bolan hukuk hakynda şahadatnamany, Är-aýalyň umumy eýeçiligindäki paýa
bolan hukuk hakynda şahadatnamany almaklygy şu hereketler bilen bagly degişli
döwlet edararynda şol sanda Aşgabat şäheriniň tehniki tükelleýiş edarasynda, Aşgabat
şäheriniň degişli etrap kazyýetinde, Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrliginiň
ýaşaýyş jaý biržasynda, Aşgabat şäher häkimliginiň ýaşaýyş jaýlaryny hasaba alyş
paýlaýyş we resmileşdiriş müdirliginde, Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş jaý ulanyş
birleşiginiň degişli ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginde,
Türkmenistanyň Merkezi döwlet arhiwinde, TIIM-ň Ilaty pasportlaşdyrmak we hasaba
almak müdirliginiň salgylar býurosynda, Aşgabat şäheriniň häkimliginň RÝNÝ
bölüminde wekilim bolmaklygy, adymdan resminamalary tabşyrmaklygy, almaklygy
şeýle-hem miras galan emlägi Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen
bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugyň degişli ýerli
edarasynda bellige almaklygy, Gozgalmaýan emläge eýeçilik hukugy barada
şahadatnamany almaklygy, Gozgalmaýan emläge bolan hukularyň we onuň bilen
bagly geleşikleriň döwlet sanawyndan gozgalmaýan emlägiň obýekti hakynda
maglumat Göçürme (Tussagda durmaýanlygy barada kepilnama) almaklygy;
ähli derejedäki kazyýetlerde we dolandyryş edaralarynda, şol sanda Aşgabat
şäheriniň Köpetdag etrap kazyýetinde taraplara berlen ähli hukuklar bilen meniň raýat

işimi alyp barmaklygy, meniň adymdan raýat işine gatnaşmaklygy, hak işleýiş arza,
talap arza, şikaýat, arza ýazmaklygy, gol çekmekligi we kazyýete tabşyrmaklygy,
kazyýet mejlisinde wekil bolmaklygy, talap arzany gollamaklygy, meniň adymdan
çykyş etmekligi, kazyýet çözgüdini (kesgitnamasyny) almaklygy, kazyýet çözgüdi
(kesgitnamasyny) ýerinde ýetirilende gatnaşmaklygy, kazyýet çözgüdini
(kesgitnamasyny) degişliligi boýunça RÝNÝ edaralaryna we beýleki edaralara
tabşyrmaklygy ynanýaryn.
Görkezilen hereketleri ýerine ýetirmek üçin, degişli döwlet we beýleki
edaralarynda, kärhanlarynda we guramalarynda meniň wekilim bolmaga, ähli zerur
delilhatlary we resminamalary bermäge, almaga we olara gol çekmäge, meniň
adymdan arzalary ýazmaga, olary tabşyrmaga, gerek bolan halatynda ähli çykdajylary
çekmäge we şu tabşyryklar bilen bagly beýleki hereketleri ýerine ýetirmäge ygtyýarly
edýärin.

