
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) 

НАКАЗ 

Івано-Франківськ № З 

Про затвердження графіків роботи 
виїзної громадської приймальні 
з питань нотаріату у населених 
пунктах Закарпатської області 
на IV квартал 2020 року 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про нотаріат», з метою 
забезпечення доступності населення до нотаріальних послуг та поліпшення 
роботи з надання таких послуг та на виконання пункту 6 наказу Міністерства 
юстиції України від 07.07.2014 № 1066/5 «Про забезпечення організації 
доступності населення до нотаріальних послуг та поліпшення роботи з 
надання таких послуг», 

Н А К А З У Ю : 

1. Затвердити графік роботи виїзної громадської приймальні з 
питань нотаріату у населених пунктах Закарпатської області на 
IV квартал 2020 року, згідно додатку 1. 

2. В.о. начальника відділу з питань нотаріату у Закарпатській 
області Управління нотаріату Південно-Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) Рошканюк Т.М. 
забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Південно-Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ). 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції у Закарпатській області Південно-Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) Думнича М.М. 
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Начальник управлінні / / ґ ^ ^ Вікторія ВАСИЛЬЧУК 



Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Південно-Західного 
міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції 
(м. Івано-Франківськ) 
від ^ ^ М о ^ о 

Графік роботи 
виїзної громадської приймальні з питань нотаріату 

у населених пунктах Закарпатської області 
на IV квартал 2020 року 

Дата і час 
роботи 

Назва органу влади (установи 
організації), де надаватиметься правова 
допомога 

Прізвища, ім'я, по 
батькові 
працівників, які 
надаватимуть 
правову допомогу 

07.10.2020 
10.00-12.00 год. 

Зарічанська сільська рада Іршавського 
району (с. Заріччя) 
Кам'янська сільська рада Іршавського 
району (с. Камянське) 

Савчук Ю.М. 
Іванишинець В.І. 

17.1 1.2020 
10.00-12.00 год. 

Рокосівська сільська рада Хустського 
району (с. Рокосово) 
Велятинська сільська рада Хустського 
району (с. Велятино) 

Савчук Ю.М. 
Гелеван С.І. 

03.12.2020 
10.00-12.00 год. 

Неліпинська сільська рада Свалявського 
району (с. Неліпино) 
Сусківська сільська рада Свалявського 
району (с. Сусково) 

Савчук Ю.М. 
Ляшенко А.Г. 


