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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги  

з видачі повторного реєстраційного посвідчення  

про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності  

 

Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання 

адміністративних послуг 

1 Місцезнаходження Вул. Герасима Кондратьєва, 28, м. Суми, 40003 

2 Інформація щодо режиму 

роботи 

З понеділка по четвер з 08.00 до 17.15,  

п’ятниця з 08.00 до 16.00, 

перерва з 12.00 до 13.00 

(на час дії карантину:  

з понеділка по 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 

електронної пошти та 

вебсайт 

Тел./факс: (0542) 66-19-48, 66-19-49, 

е-mail: info@sm.minjust.gov.ua,  

вебсайт: www.sumyjust.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закон України «Про нотаріат» 

5 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної 

діяльності та заміщення приватного нотаріуса, 

затверджене наказом Міністерства юстиції України від 

22.03.2011 № 871/5, зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України 23.03.2011 за № 388/19126  

Умови отримання адміністративної послуги 

6 Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

та перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

У разі втрати або пошкодження реєстраційного 

посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної 

діяльності, а також у разі необхідності внесення до нього 

виправлень Північно-Східним міжрегіональним 

управлінням Міністерства юстиції (м. Суми) видається 

повторне реєстраційне посвідчення про реєстрацію 

приватної нотаріальної діяльності під тим самим номером 

разом з додатком до реєстраційного посвідчення на 

підставі реєстраційного запису  в  журналі  обліку  виданих  

реєстраційних посвідчень. 

Документи, необхідні для отримання повторного 

реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної  

нотаріальної діяльності: 

заява про видачу повторного реєстраційного посвідчення 

про реєстрацію приватної  нотаріальної діяльності; 
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попереднє реєстраційне посвідчення про реєстрацію 

приватної  нотаріальної діяльності (пошкоджене або яке 

потребує виправлень) 

7 Спосіб подання 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги 

Документи подаються заявником особисто 

8 Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

9 Строк надання 

адміністративної послуги 

Повторне реєстраційне посвідчення про реєстрацію 

приватної нотаріальної діяльності видається Північно-

Східним міжрегіональним управлінням Міністерства 

юстиції (м. Суми) у триденний строк з моменту подання 

нотаріусом відповідної заяви 

10 Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Відсутній 

 

11 Результат надання 

адміністративної послуги 

Видача повторного реєстраційного посвідчення про 

реєстрацію приватної нотаріальної діяльності 

12 Можливі способи 

отримання відповіді 

(результату) 

Результат надання адміністративної послуги отримується 

безпосередньо у Північно-Східному міжрегіональному 

управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) 

 

________________________ 


