
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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

НАКАЗ

<Ш<1, Ло/гр  Івано-Франківськ №_ с х г /г

Про затвердження графіка роботи 
виїзної громадської приймальні 
з питань нотаріату 
на січень -  березень 2020 року

Відповідно до статті 2 Закону України «Про нотаріат», з метою 
забезпечення доступності населення до нотаріальних послуг та на виконання 
п.6 наказу Міністерства юстиції України від 07.07.2014 року № 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 Тернопільської області на січень -  
березень 2020 року, згідно додатку 1.

2. Начальнику відділу з питань нотаріату у Тернопільській області 
Управління нотаріату Південно-Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) Дяченко О.В. 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 Тернопільській області Південно-Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) Гетьман Л.П.

В.о. начальника управлінн



Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Південно-Західного
міжрегіонального управління
Міністерства юстиції
(м. Івано-Франківськ)
ВІД

Графік роботи
виїзної громадської приймальні з питань нотаріату 

у населених пунктах Тернопільської області 
на січень -  березень 2020 року

Д ата і час 
роботи

Н азва органу влади (установи організації), де 
надаватим еться правова допом ога

Прізвищ е, ім ’я, 
по батькові працівників, 

які надаватимуть 
правову допомогу

27.02.2020

10.00-12.00

Золотниківська сільська о б ’єднана 
територіальна гром ада Теребовлянського 
району
(с.Золотники, с.Зарваниця, с.Сапова, 
с .Багатківц і, с.Бенева, с.Бурканів, 

с .В иш нівчик. с.Виш еньки. с.Гайворонка. 
с .Г вардійське. с.Котузів, с.М аловоди, 
с.Н адрічне, с.С емиківці, с.П ідруда, с.С околів, 
с.С окільники. с.П анталиха. с.Соснів, 
с .Гончарки , с.Раковець)

Д яченко О.В., 
О нисько І.В. 
Х ом утова О.М. 
Гордєєва Л.І.

02.03.2020

10.00-12.00

В еликогаївська сільська о б ’єднана 
територіальна гром ада Т ернопільського 
району (с.В еликі Гаї, с.Баворів, с .Застав’є, 
с.Грабовець, с.Білоскірка, с.Красівка, 
с.Д ичків, с.К озівка, с.Скоморохи, с.П рош ова, 
с .С м олянка, с.Тенофілівка, с.Товтолуг, 
с.Застінка

Д яченко О.В. 
В анкевич О.О. 
Береш  С.М. 
П ідгайна І.В.

26.03.2020

10.00-12.00

В еликодедеркальська сільська о б ’єднана 
територіальна громада Ш умського району 
(с.В еликі Д едеркали, с.Вовківці, с.М алі 
Д едеркали , с.М ізю ринці. с.Радош івка, 
с .С адки, с.Ш кроботівка)

Д яченко О.В. 
М арщ івська Н.М. 
Х аблю к Т.В. 
Килимар О.Д.

%


