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04 січня 2021 року                 № 6 

     

Про вчинення нотаріальних дій 

 

На виконання делегованих повноважень, визначених у п.п. 5 пункту Б статті 38 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8, ст, 9, ст. 14, ст. 37 Закону 

України «Про нотаріат», «Порядком вчинення нотаріальних дій посадовими особами 

органів місцевого самоврядування», затвердженим Наказом Міністерства юстиції України 

від 11.11.2011р. № 3306/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.11.2011р. за 

№ 1298/20036, з метою забезпечення виконання повноважень, пов’язаних з вчинення 

нотаріальних дій на території сільських населених пунктів, виконавчий комітет 

Слобожанської селищної ради 

 

ВИРІШИВ 

 

1. Уповноважити Северіна Віктора Олександровича, старосту (місце роботи – с. Нижній 

Бишкин) вчиняти нотаріальні дії на території населених пунктів:  

село Нижній Бишкин,  

село Геївка,  

село Черкаський Бишкин,  

село Суха Гомольша. 

2. Уповноважити  Бутка Олександра Володимировича, старосту (місце роботи – с. Лиман) 

вчиняти нотаріальні дії на території села Лиман. 

3. Уповноважити  Стадника Руслана Вікторович, старосту (місце роботи – с. Шелудьківка) 

вчиняти нотаріальні дії на території села Шелудьківка. 

4. Уповноважити  Лисак Тетяну Миколаївну, старосту (місце роботи – с. Скрипаї) вчиняти 

нотаріальні дії на території населених пунктів:  

село Скрипаї,  

село Мохнач,  

селище Лісне. 

5. Уповноважити Русіна Юрія Вікторовича, старосту (місце роботи – с. Геніївка) вчиняти 

нотаріальні дії на території населених пунктів:  

село Геніївка,  

село Курортне,  

село Дачне,  

село Занки,  

селище Українське. 

6. Особи, уповноважені цим рішенням вчиняти нотаріальні дії: 

6.1. У своїй роботі, під час оформлення документів, пов’язаних з учиненням нотаріальних 

дій, ведення нотаріального діловодства, збереження та архівування документів 



нотаріального діловодства та архіву, що стосуються нотаріальних дій, повинні керуватися 

Законом України «Про нотаріат», «Порядком вчинення нотаріальних дій посадовими 

особами органів місцевого самоврядування», затвердженим Наказом Міністерства юстиції 

України від 11.11.2011р. № 3306/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

14.11.2011р. за № 1298/20036; 

6.2. Зобов’язані зберігати нотаріальну таємницю стосовно відомостей, отриманих під час 

вчинення нотаріальної дії або звернення заінтересованої особи, в тому числі про особу, її 

майно, особисті майнові та немайнові права і обов’язки тощо, навіть якщо їх діяльність 

обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна 

дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась; 

6.3. Не мають права вчиняти нотаріальні дії на своє ім’я і від свого імені, на ім’я і від імені 

свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, 

братів, сестер), а також на ім’я і від імені працівників виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради, на ім’я і від імені виконавчого комітету Слобожанської селищної ради.  

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Слобожанського селищного 

голову. 

 

 

Слобожанський селищний голова      Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 
 


