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УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

РІШЕННЯ 

 

 

15 вересня 2021 року       № 336 

 

Про визначення осіб, уповноважених 

на посвідчення довіреностей в  

сільських населених пунктах на  

території Слобожанської селищної ради 

 

Керуючись пп. 5 п. б ч. 1 ст. 38, ст. 54-1 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 40 Закону України «Про нотаріат», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.06.1994р. № 419 «Про порядок посвідчення заповітів і 

довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених», Наказом Міністерства 

юстиції України від 28.12.2006р. № 111/5 «Про запровадження Єдиного реєстру 

довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів 

Міністерства юстиції України», Наказом Міністерства юстиції України від 31.10.2006 № 

83/5 «Про затвердження форм реєстру для реєстрації заповітів і довіреностей, що 

прирівнюються до нотаріально посвідчених, посвідчувальних написів на них та зразків 

цих документів», виконавчий комітет  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Уповноважити старосту Слобожанської селищної ради Северіна Віктора 

Олександровича посвідчувати довіреності осіб, які мають постійне зареєстроване місце 

проживання у населених пунктах: с. Нижній Бишкин, с. Черкаський Бишкин, с. Геївка, с. 

Суха Гомольша, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, 

довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на 

користування та розпорядження транспортними засобами. 

 

2. Уповноважити старосту Слобожанської селищної ради Бутка Олександра 

Володимировича  посвідчувати довіреності осіб, які мають постійне зареєстроване місце 

проживання у с. Лиман, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, 

довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на 

користування та розпорядження транспортними засобами. 

 

3. Уповноважити старосту Слобожанської селищної ради Русіна Юрія Вікторовича 

посвідчувати довіреності осіб, які мають постійне зареєстроване місце проживання у 

населених пунктах: с. Геніївка, с. Курортне, с. Дачне, с. Занки, с-ще Українське, крім 

довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і 

розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та 

розпорядження транспортними засобами. 

 

4. Уповноважити старосту Слобожанської селищної ради Стадника Юрія Вікторовича 

посвідчувати довіреності осіб, які мають постійне зареєстроване місце проживання у с. 

Шелудьківка, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреності 

на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування  
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та розпорядження транспортними засобами. 

 

5. Уповноважити старосту Слобожанської селищної ради Лисак Тетяну Миколаївну 

посвідчувати довіреності осіб, які мають постійне зареєстроване місце проживання у 

населених пунктах: с. Скрипаї, с. Мохнач, с. Лісне, крім довіреностей на право 

розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження 

корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження 

транспортними засобами. 

 

6. Уповноважені особи під час посвідчення довіреностей керуються Порядком 

посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.1994р. № 419 (далі – 

Порядок № 419). 

 

7. Документи, які складають уповноважені особи, під час виконання повноважень, 

визначених у п.п. 1-5 цього рішення, оформлюються у відповідності з додатками до 

Наказу Міністерства юстиції України від 31.10.2006 № 83/5 «Про затвердження форм 

реєстру для реєстрації заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально 

посвідчених, посвідчувальних написів на них та зразків цих документів» (далі – Наказ № 

83/5). (А саме: форми посвідчувальних написів, зразок відмови у посвідченні довіреності, 

зразки довіреностей тощо). 

 

8. Уповноважені особи зберігають копії посвідчених ними довіреностей, копії письмових 

відмов у посвідченні довіреностей, а також листування з питань посвідчення 

довіреностей. 

 

9. Кожну посвідчену довіреність уповноважена особа вказує в реєстрі для реєстрації 

заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених. Форма реєстру 

викладена в Додатку 1 до Наказу № 83/5.  Вимоги до ведення реєстру визначені в п. 10 

Порядку № 419. 

 

10. Уповноважені особи посвідчують довіреності від громадян, які мають постійне 

зареєстроване місце проживання у населених пунктах, закріплених за відповідною 

уповноваженою особою. Уповноважені особи не мають права посвідчувати довіреності від 

мешканців інших населених пунктів. Уповноважені особи не мають права посвідчувати 

довіреності від імені юридичних осіб. 

 

11. Реєстрація довіреностей (їх дублікатів), а також відомості про припинення їх 

дії, здійснюється в Єдиному реєстрі довіреностей за заявою довірителя про реєстрацію 

таких довіреностей. 

 

12. Заява про реєстрацію довіреностей надається реєстратору Єдиного реєстру 

довіреностей безпосередньо довірителем. У разі неможливості подачі заяви на реєстрацію 

довіреності безпосередньо довірителем підпис довірителя на такій заяві повинен бути 

засвідчений підписом та печаткою особи, яка посвідчила довіреність.  

 

13. Реєстраторами Єдиного реєстру довіреностей є державні нотаріальні контори, 

державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, дипломатичні представництва та 

консульські установи Україну що мають доступ до Єдиного реєстру через інформаційну 

мережу Міністерства юстиції України. 

 

14. Уповноважені посадові особи повідомляють громадянам, які оформляють довіреності   
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про обов’язковість звернення до реєстраторів Єдиного реєстру довіреностей із заявою про 

реєстрацію довіреності та дубліката довіреності (зразок заяви передбачений додатком 1 до 

Положення про Єдиний реєстр довіреностей) або заявою про реєстрацію припинення дії 

довіреності (зразок заяви передбачений додатком 2 до Положення про Єдиний реєстр 

довіреностей). Разом з копією довіреності уповноважені особи зберігають підписану 

довірителем пам’ятку про вимоги щодо реєстрації довіреності в Єдиному реєстрі 

довіреностей (текст пам’ятки у додатку до цього рішення). 

 

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Слобожанського селищного 

голову.  

 

 

 

 

 

 

Слобожанський селищний голова      Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


