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Головам районних рад

Надсилаємо лист Головного територіального управління юстиції у
Вінницькій області від 16 серпня 2017 року № 4/1431-17 щодо внесення змін
до Закону України „Про нотаріат” та запровадження спрощеної процедури
оформлення спадкових прав у сільських населених пунктах для врахування в
роботі та подальшого інформування посадових осіб органів місцевого
самоврядування району.

Додаток:2 арк.

Голова обласної Ради

вик.: Лахотнюк Л.І.
61-15-86

А. ОЛІЙНИК

І
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21036, телефон/факс: (0432) 66-11-74,
___________
E-mail: info @ vn.minjust.gov.ua, Код ЄДРПУ 34939304________________

{6 .0 ?

/Г^№

Н а№

Голові Вінницької
обласної ради
Олійнику А.Д.
Шановний Анатолію Дмитровичу!
З січня 2016 року внесено зміни до законодавчих актів та спрощено
процедуру оформлення спадкових прав у сільських населених пунктах, а саме
громадянам надано можливість оформлення спадкових прав уповноваженою на
це посадовою особою в ід по ві дію го ор гану. м ісцево го самоврядування за місцем ^
відкриття спадщини, що дає право громадянам оформляти спадщину у селі, а не
їхати до районних чи обласних центрів та чекати своєї черги.
Згідно статті 37 Закону України «Про нотаріат» у сільських населених
пунктах уповноважені на це посадові особи органу місцевого самоврядування
вчиняють такі нотаріальні дії:
1) вживають заходів щодо охорони спадкового майна;
2) посвідчують заповіти (крім секретних);
3) видають дублікати посвідчених ними документів;
4) засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;
5) засвідчують справжність підпису на документах;
6) видають свідоцтва про право на спадщину;
7) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні
подружжя в разі смерті одного з подружжя.
Дії, передбачені пунктами 6 і 7 частини першої цієї статті, вчиняють
уповноважені посадові особи органу місцевого самоврядування, які маютьч
вищу юридичну освіту, досвід ^роботи у галузі права не менше трьох років,
пройшли протягом року стажування у державній нотаріальній конторі або
приватного нотаріуса, завершили навчання щодо роботи з єдиними та
державними реєстрами, що функціонують в сйстемі Міністерства юстиції
України, та склали іспит із спадкового права у порядку, встановленому
Міністерством юстиції України.
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Одночасно повідомляємо, що Порядок проходження уповноваженими
особами органу місцевого самоврядування стажування в державній
нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення
спадкових прав, затверджений наказом Міністерства юстиції України 25 травня
2015 року за № 779/5.
Враховуючи вищевикладене, просимо дану інформацію довести до
відома районних рад Вінницької області з подальшим інформуванням
посадових осіб органів місцевого самоврядування.
У разі наявності осіб, які відповідають вимогам статті 37 Закону України
«Про нотаріат» та які виявили бажання вчиняти вищезазначені дії, для
отримання необхідної інформації щодо порядку проходження стажування,
просимо звертатись до відділу з.питань нотаріату Головного територіального
управління юстиції у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе 7, тел. (0432) 66-16-35 або 66-02-87.

