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МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦII УКРАIНИ
Пгвденно-Схгдне мгжреггональне управлгння Мгнгстерства юстицгТ (м. Днгпро)

НАКАЗ

о, Р9 С0ю

Про затвердження гнформацгйних
та технологгчних карток
адмгнгстративнЫ послуги з реестрацг
приватно► нотаргальноТ дгяльностг
у Днгпропетровськгй, Запоргзькгй та
Кгровоградськгй областях

?О2 7

Вгцповгдно до Закону УкраТни «Про адмгнгстративнг послуги», Закону
УкраТни «Про нотаргат», Положення про порядок реестрацгТ приватноТ
нотаргальноТ дгяльностг та замгщення приватного нотаргуса, затвердженого
наказом Мгнгстерства юстицгТ УкраТни вгд 22 березня 2011 року № 871/5,
зареестрованого в Мгнгстерствг юстицгТ УкраТни 23 березня 2011 року за
№ 388/19126,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити гнформацгйнг та технологгчнг картки адмгнгстративноТ
послуги з реестрацгТ приватноТ нотаргальноТ дгяльностг (видача
реестрацгйного посвгдчення про реестрацгю приватноТ нотаргальноТ
дгяльностгта видача повторного реестрацгйного посвгдчення про реестрацгю
приватноТ нотаргальноТ дгяльностг) в межах нотаргальних oxpyris:

ДнгпропетровськоТ областг, зггдно з додатками 1,2,3,4;
ЗапоргзькоТ областг, зггдно з додатками 5,6,7,8;
КгровоградськоТ областг, зггдно з додатками 9,10,11,12.
2. Управлгнню нотаргату Пгвденно-Схгдного мгжреггонального

управлгння Мгнгстерства юстицгТ (м. Днгпро) використовувати гнформацгйнг
та технологгчнг картки в роботг.

3. Контроль за виконанням цього наказу • сти на в.о. начальника
Управлгння нотаргату Пгвденно-Схгдного' 1}ц гi Ж кого управлгння
Мгнгстерства юстицгТ (м. Днгпро) Базу Дм
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Додаток № 5
до наказу Пгвденно-Схгдного
мгжреггонального управлгння
Мгнiг~с

л

терства юстицг?
(м. п о)
 №  б?  4

Iнформацгйна картка
адмгнгстративно? послуги з реестрацг приватном нотаргальны дгяльностг

Iнформацiя про суб'екта надання адмгнгстративноТ послуги та/або
центру надання адмгнгстративних послуг

1. Мгсцезнаходження
суб'екта надання
адмгнгстративноi
послуги

69107, м. Запоргжжя,
пр. Соборний, 164

2. Iнформацгя щодо
режиму роботи суб'екта
надання
адмгнгстративноТ
послуги

Понедглок - четвер: з 08.00 до 17.00

п ятниця: з 08.00 до 15.45

перерва з 12.00 до 12.45

3. Телефон, адреса
електронноТ
пошти та вебсайт
суб'екта надання
адмгнгстративног
послуги

Тел.: (0612) 239-86-47
електронна адреса:
понаг(с~zp.minjsl.gov.ua;
веб-сайт: Ь 1р ://р$]us .gov.ua].

Нормативнг акти, якими регламентуеться надання
адмгнгстративноУ послуги

4. Закони Украiни Закон УкраТни «Про нотаргат» вiд
23 .09.1993 № 3425-XII (гз змгнами)

5. Акти Кабгнету
Мгнгстргв Украгни

6. Акти центральних
органгв виконавчо
влади

Положения про порядок реестрацга'
приватноТ нотаргальноТ дгяльностг та
замгщення приватного нотаргуса,
затверджене наказом Мгнгстерства
юстицгг Украгни вгд 22.03.20 11



Nº 87 1/5, зареестрованим в Мгнгстерствг
юстицг? Украгни 23.03.2011 за
№ 388/19126 (гз змгнами) (далг -

Положення)
Умови отримання адмгнгстративно? послуги

7. Пгдстава для отримання
адмгнгстративноТ
послуги та перелгк
документгв, необхгдних
для отримання
адмгнгстративноТ
послуги

Суб'ектом звернення подаються
безпосередньо до Пгвденно-Схгдного
мгжреггонального управлгння
Мгнгстерства юстицгТ (м. Днгпро), за
адресою: м. Запоргжжя, пр. Соборний,
164:

- заява про реестрацгю приватно?
нотаргальноГ дгяльностг;
- акт сертифгкацгТ про вгдповгднисть
робочого мгсця (контори) приватного
нотаргуса;
- свгдоцтво про право на зайняпя
нотаргальною дгяльнгстю та його
засвгдчена в установленому порядку
копгя;
- документ, що пгдтверджуе право
власностг на примгщення або право
користування примгщенням для
розташування робочого мгсця
(контори) приватного нотаргуса, чи
договгр про спгвпрацю з гншим
приватним нотаргусом, який надае
заявнику вгдповгдне примгщення, та
його засвгдчена в установленому
порядку копгя;
- двг фотокартки розмгром 3х4 см;
власноруч заповнена особова картка,
форма якоТ наведена в додатку 1

Положения;
- паспорт громадянина УкраТни, який
подаються особисто.

8. Спосгб подання
документгв, необхгдних
для отримання

Документи подаються заявником
особисто за адресою:
м. Запорiжжя, пр. Соборний, 164



адмгнгстративноТ
послуги

9. Платнгсть
(безоплатнiсть) надання
адмгнгстративно?
послуги

Безоплатно

10. Строк надання
адмгнгстративноi
послуги

Реестрацгйне посвгдчення про
реестрацгю приватном нотаргальноТ
дгяльностгвидаеться Пгвденно-Схгдним
мгжреггональним управлгнням
Мгнгстерства юстицгi (м. Днгпро) у
семиденний строк пгсля подання заяви

11. Перелгк пгдстав для
вгдмови у державнгй
реестрацг

Вгдмова в реестрацгТ приватно?
нотаргальноti дгяльностг допускаеться
лише в разг, коли поданг документи не
вгдповгдають установленим вимогам та
у випадках припинення нотаргальноТ
дгяльностг з пгдстав, передбачених
пунктом 8-1 частини першо? статтг 30
Закону УкраТни «Про нотаргат»

12. Результат надання
адмгнгстративноТ
послуги

1. Видача реестрацгйного посвгдчення
про реестрацгю приватноТнотаргальноТ
дгяльностг, форма якого наведена в
додатку 2 Положення.
2. Вгдмова у видачг реестрацгйного
посвгдчення про реестрацгю приватно?
нотаргальноТ дгяльностг

13. Можливг способи
отримання
вгдповгдг (результату)

Результат надання адмгнгстративноТ
послуги отримуеться безпосередньо у
Пгвденно-Схгдному мгжреггональному
управлгннг Мгнгстерства юстицгТ
(М. ДНiПу- ~ Т>~ю'

м. За ~~ ь i% . ний 164



Додаток № 6
до наказу Пгвденно-Схгдного
мгжреггонального управлгння
Мгнгстерства юстицгТ

2
JJ,~,, /'

В1Д!/7 О Ъй7 №б7Гх

Iнформацгйна картка
адмгнгстративноУ послуги з видачг повторного реестрацгйного
посвiдчення про реестрацгю приватноТ нотаргальноТ дгяльностг

Iнформацгя про суб'екта надання адмгнiстративнЫ послуги
1. Мгсцезнаходження

суб'екта надання
адмгнгстративноТ
послуги

69107, м. Запоргжжя,
пр. Соборний, 164

2. Iнформацгя щодо
режиму роботи суб'екта
надання
адмгнгстративноТ
послуги

Понедглок - четвер: з 08.00 до 17.00

п'ятниця: з 08.00 до 15.45

перерва з 12.00 до 12.45

3. Телефон, адреса
електронноТ
пошти та вебсайт
суб'екта надання
адмгнгстративноТ
послуги

Тел.: (0612) 239-86-47;
електронна адреса:
no1ar 2p.miпju$t .v.ua;
веб-сайт: https:/!р$ jut.gov.ua/

Нормативнг акты, якими регламентуеться надання
адмгнгстративно►послуги

4. Закони УкраТни Закон УкраТни «Про нотаргат» вiд
23 .09.1993 № 3425-XII (гз змгнами)

5. Акти Кабгнету Мгнгстргв
УкраТни

6. Акти центральних
opraxis виконавчоТ
влади

Положения про порядок реестрацгТ
приватноТ нотаргальноТ дгяльностг та
замгщення приватного нотаргуса,
затверджене наказом Мгнгстерства
юстицгТ УкраТни вiд 22.03.2011



Nº 871/5, зареестрованим в Мгнгстерствг
юстицй УкраТни 23.03 2011 за
№ 388/19126 (гз змгнами) (далг —
Положення)

Умови отримання адмгнгстративног послуги
7. Пгдстава для отримання

адмгнгстративноti
послуги та nepenix
документгв, необхгдних
для отримання
адмгнгстративноi
послуги

Суб'ектом звернення подаються
безпосередньо до Пгвденно-Схгдного
мгжреггонального управлгння
Мгнгстерства юстицгУ (м. Днгпро), за
адресою: м. Запоргжжя, пр. Соборний,
164:

- заява про видачу повторного
реестрацгйного посвгдчення про
реестрацгю приватно? нотаргальноТ
дгяльностг;
- документи заявника на пгдставг яких
видаеться повторне реестрацгйне
посвгдчення про реестрацгю приватно
нотаргально? дгяльностг;
- повторне реестрацгйне посвгдчення
видаеться на пгдставг реестрацгйного
запису в журналг облгку виданих
реестрацгйних посвгдчень у триденний
строк з моменту подання нотаргусом
вгдповгдноТ заяви.

8. Вичерпний перелгк
документгв,необхгдних
для отримання
адмгнгстративно?
послуги, а також вимоги
до них

- заява про видачу повторного
реестрацгйного посвгдчення про
реестрацгю приватно? нотаргально?
дгяльностг;
- попередне реестрацгйне посвгдчення
про реестрацгю приватно? нотаргально?
дгяльностг, пошкоджене або яке
потребуе виправлень, разом з додатком
до нього;
- документи заявника на пгдставг яких
видаеться повторне реестрацгйне
посвгдчення про реестрацгю приватно?
нотаргально? дгяльностг.



9. Спосiб
подання документiв,
необхгдних для
отримання
адмгнгстративноТ
послуги

Особисто, за адресою: м. Запорiжжя,
пр. Соборний, 164

10. Платнгсть Безоплатно
(безоплатнгсть) надання
адмгнгстративноТ
послуги

11.

_

Строк надання
адмгнгстративно?
послуги

Повторне реестрацгйне посвгдчення
нотарiальноУ

Днiпро) у
подання

про реестрацгю приватно?
дгяльностгвидаеться Пгвденно-Схгдним
мгжреггональним управлгнням
Мгнгстерства юстицг? (м.
триденний строк з моменту
вгдповгдноа• заяви

12. Перелгк пгдстав для
вгдмови у наданнг
адмгнгстративноТ
послуги

1. Поданг документи не вгдповгдають
установленим вимогам
2. Припинення нотаргальног дгяльностг
з пгдстав,передбачених пунктом 8-1
частини першоi статгг 30 Закону
УкраТни «Про нотаргат»

13. Результат надання
адмгнгстративноТ
послуги

1. Видача повторного реестрацгйного
посвгдчення про реестрацгю приватноТ
нотаргальноТ дгяльностг.
2. Вгдмова у видачг повторного
реестрацгйного посвгдчення про
реестрацгю приватноТнотаргальноТ
дгяльностг

14. Можливг способи
отримання
вгдповгдг (результату)

Результат надання адмгнгстративноТ
послуги отримуеться безпосередньо у

юстицгТ
. Запоргжжя,

Пгвденну щнаыи гжреггональному
управ;Уi1~°л°"дЛ ~~ Уiт . тва

ах ss ~

(м. 1/ .э r ,°‚,р-  
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Додаток № 7 Ч74I
до наказу Пгвденно-Схгдною
мгжреггонального управлгння

Мгнгстерр 

iрства юстицг 
(м. днiп

Технологгчна картка
адмгнгстративноУ послуги з реестрацгг приватном нотаргальноУ дгяльностг

Етапи опрацювання
заяви про надання
адмгнгстративноТ
послуги

Вгдповгдальна
посадова особа

Строки
виконання етапгв
(дг?, ргшення)

Структурнг
пгдроздгли,
вгдповгдальнг за
етапи (дгю,ргшення)

]. При поданнг
документгв особисто
за адресою:
м. Запоргжжя, пр.
Соборний,164:
-встановлення особи
заявника та передача
документгв на
реестрацгю

Спецгалгст
сектору
документування у
Запоргзькгй областг
Пгвденно-Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства
юстицгТ (м. Днгпро)

Сектор
документування у
Запоргзькгй областг
Пгвденно-Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгхгстерства юстицг?
(м. Днгпро)

В порядку
надходження
документгв

2. Реестрацгя заяви:
- про реестрацгю
приватно
нотаргально?
дгяльностг;
- про видачу

Спецгалгст
сектору
документування у
Запоргзькгй областг
Пгвденно-Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства
юстицгТ (м. Днгпро)

Сектор
документування у
Запоргзькгй областг
Пгвденно-Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства юстицгТ
(м. Днгпро)

В порядку .
надходження
документгв

реестрацгйного
посвгдчення

3. Попереднгй
розгляд заяви:
- про реестрацгю
приватноi
нотаргальноi
дгяльностг;
- про видачу
реестрацгйного
посвгдчення

Начальник вгддглу Вгддгл з питань
нотаргату у
Запоргзькгй областг
Управлгння
нотаргату Пгвденно-
Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства юстицй
(м. Днгпро)

В порядку
надходження
документгв

з питань нотаргату
у Запоргзькгй
областг
Управлгння
нотаргату
Пгвденно-Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства



юстицгг (м. Днгпро)

4. Пгдготовка
проекту наказу:
- про видачу або
вгдмову у видачг
реестрацгйного
посвгдчення

Спецгалгст
вгддглу з питань
нотаргату у
Запоргзькгй областг
Управлгння
нотаргату
Пгвденно-Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства
юстицгн (м. Днiпро)

Вгддгл з питань
нотаргату у
Запоргзькгй областг
Управлгння
нотаргату Пгвденно-
Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства юстицгТ
(м. Днгпро)

У семиденний
строк пгсля
подання заяви

5. Пiдписання
наказу:
-про видачу або
вгдмову у видачг
реестрацгйного
посвгдчення.

Начальник
Пгвденно-Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстеретва
юстицгГ (м. Днгпро)
або особа, яка
виконуе його
обов'язки

Пгвденно-Схгдне
мгжреггональне
управлгння
Мгнгстерства юстицй
(м. Днiпро)

У семиденний
строк пгсля
подання заяви

6. Ресстрацiя наказу:
- про видачу або
вгдмову у видачг,
реестрацгйного
посвгдчення

Спецгалгст
вгддглу
органгзацгйног'
роботи,
документування та
контролю
Пгвденно-Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства
юстицгТ (м. Днгпро)

Пгвденно-Схгдне
мгжреггональне
управлгння
Мгнгстерства юстицгТ
(м. Днгпро)

У день подачг
наказу

7.Реестрацгя:
- реестрацгйного
посвгдчення в
Журналгоблгку
виданих реестрацгйних
посвгдчень

Спецгалгст
вгдцглу з питань
нотаргату у
Запоргзькгй областг
Управлгння
нотаргау
Пгвденно-Схгдного
мгжреггонального
управлгння

Вгддгл з питань
нотаргату у
Запоргзькгй областг
Управлгння
нотаргату Пгвденно-
Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства юстицгТ

У день
реестрацгТ наказу
про видачу
реестрацгйного
посвгдчення



Мгнгстерства
юстицгТ (м. Днгпро)

(м. Днгпро)
-

8. Видача: Спецгадгст Вгддгл з питань У день 
-реестрацгйного вгддглу з питань нотаргату у особистого
посвгдчення нотаргату у Запоргзькгй областг звернення особи
особисто заявнику Запоргзькгй областг Управлгння
або його Управлгння нотаргату Пгвденно-
представнику за нотаргату Схгдного
довгренгстю Пгвденно-Схгдного

мгжреггонального
управлгння

мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства юстицг?

Мгнгстерства
юстицЛ (м. Днгпро)

(м. Днгпро) за
адресою:
м. Запоргжжя,
пр. Соборний, 164

9. Направлення Спецгалгст Вгддгл з питань У день видання
копг наказу: вгддглу з питань нотаргату у наказу Пгвденно-
- про вгдмову у нотаргату у Запоргзькгй областг Схгдним

Запоргзькгй областг Управлгння мгжреггональнимвидачг реестрацгйного
посвгдчення Управлгння нотаргату Пгвденно- управлгнням

нотаргату Схгдного Мгнгстерства
Пгвденно-Схгдного мгжреггонального юстицгГ
мгжреггонального управлгння (м. днiпро) про
управлгння Мгнгстерства юстицгi вгдмову у видачг
Мгнгстерства (м. Днгпро) реестрацгйного

__- - -- юстицг7 (м. Днгпро) в о посвгдчення

'щаО 3



Додаток № 8 --
до наказу Пгвденно-Схгдного
мгжреггонального управлгння
Мгнгсте ства юстицгi нгпР ~/J
вiд' О9 ‚4%;'№ б ё,

Технологгчна картка
адмгнгстративно► послуги з повторном реестрацг► приватно►

нотаргально? дгяльностг

Етапи опрацювання
заяви про надання
адмгнгстративноТ
послуги

В iдповiдальна
посадова особа

Структурнг
пiдроздiли,
вгдповгдальнг за
етапи (дгю, ргшення)

1. При поданнг
документгв особисто
за адресою:
м. Запоргжжя,
пр. Соборний, 164
-встановлення
особи заявника та
передача документгв
на.реестрацгю

Спецгалгст
сектору
документування у
Запоргзькгй областг
Пгвденно-Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства юстицгТ
(м. Днгпро)

Сектор
документування у
Запоргзькгй областг
Пгвденно-Схгдного
мгжреггонапьного
управлгння
Мгнгстерства
юстицгТ (м. Днгпро)

Строки
виконання
етапгв
(дii, ргшення)
В порядку
надходження
документгв

2. Ресстрацiя заяви:
- про повторну
реестрацгю
приватное•
нотаргальноti
дгяльностг;
- про повторну
видачу
реестрацгйного
посвгдчення

Спецгалгст
сектору
документування у
Запоргзькгй областг
Пгвденно-Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства юстицгТ
(м. Днгпро)

Сектор
документування у
Запоргзькгй областг
Пгвденно-Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства
юстицгТ (м. Днгпро)

В порядку
надходження
документгв

З. Попереднгй
розгляд заяви:
- про повторну
реестрацгю
приватно
нотаргальное
дгяльностг;
- про повторну

Начальник вгддглу з
питань нотаргату у
Запоргзькгй областг
Управлгння нотаргату
Пгвденно-Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства юстицгТ

Вгддгл з питань
нотаргату у
Запоргзькгй областг
Управлгння
нотаргату Пгвденно-
Схгдного
мгжреггонального
управлгння

В порядку
н адх одже н ня
документгв



видачу
реестрацгйного
посвгдчення

(м. Днгпро) Мгнгстерства
юстицг? (м. Днгпро)

4. Пгдготовка
проекту наказу:
- про видачу або
вгдмову у видачг
повторного
реестрацгйного
посвгдчення

Спецгалгст
вгддглу з питань
нотаргату у Запоргзькгй
областг Управлгння
нотаргату Пгвденно-
Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства юстицгг
(м. Днгпро)

Вгддгл з питань
нотаргату у
Запоргзькгй областг
цправлгння
нотаргату Пгвденно-
Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства
юстицгТ (м. Днгпро)

У триденний
строк пгсля
подання заяви

Начальник
Пгвденно-Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства юстицгТ
(м. Днгпро)або
особа, яка
виконуе його
обов'язки

Пгвденно-Схгдне
мгжреггональне
управлгння
Мгнгстерства
юстицгУ (м. Днгпро)

У триденний
строк пгсля
поданнязаяви

5. Пiдписанвя
наказу:
-про видачу або
вгдмову у видачг
повторного
реестрацгйного
посвгдчення

6. Реестрацгя наказу:
- про видачу або
вгдмову у видачг
повторного

Спецгалгст
вгддглу органгзацгйноТ

Пгвденно-Схгдне
мгжреггональне
управлгння
Мгнгстерства
юстицй (м. Днгпро)

У день подачг
наказу

роботи,
документування та
контролю Пгвденно-
Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства юстицгТ
(м. Днгпро)

реестрацгйного
посвгдчення

7.Реестрацгя:
- повторного

С пецгалгст
вгддглу з питань
нотаргату у Запоргзькгй
областг У правлгння
нотаргату Пгвденно-
Схгдного
мгжреггонального
управлгння

Вгддгл з питань
нотаргату у
Запоргзькгй областг
цправлгння
нотаргату Пгвденно-
Схгдного
мгжреггонального
управлгння

У день
реестрацгТ наказу
про видачу
реестрацгйного
посвгдчення

реестрацгйного
посвгдчення в
Журхалiоблiху
виданих
реестрацгйних
посвгдчень



Мгнгстерства юстицй
(м. Днгпро)

М iнiстерства
юстицгТ (т. Днгпро)

8. Видача:
- повторного
реестрацгйного
посвгдчення
особисто заявнику
або йога
представникуза
довгренгстю

-

Спецгалгст
вгддглу з питань

Вгддгл з питань
нотаргату у
Запоргзькгй областг
Управлгння
нотаргату Пгвденно-
Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства
юстицй
(м.Днiпро) за
адресою:
м. Запоргжжя,
пр. Соборний, 164

У день
особистого
звернення особинотаргату у Запоргзькгй

областг Управлгння
нотаргату Пгвденно-
Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства юстицг 
(м. Днгпро)

9. Направления
копйнаказу:
- про вгдмову у
видачг повторного
реестрацгйного
посвгдчення

Спецгалгст
вгддглу з питань
нотаргату у Запоргзькгй
областг Управлгння
нотаргату Пгвденно-
Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства юстицгТ
(м. Днгпро)

Вгддгл з питань
нотаргату у
Запоргзькгй областг
Управлгння
нотаргату Пгвденно-
Схгдного
мгжреггонального
управлгння
Мгнгстерства
юстицгi (м. Днгпро)

У день видання
наказу
Пгвденно-
Схгдним
мгжреггональ-
ним управлгнням
Мгнгстерства
юстицг?
(м. Днгпро) про
вгдмову у видачг
реестрацгйного
посвгдчення/

з I° з
~то4~Г1~Ал


