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Цю брошуру підготовлено за результатами аналізу основних
питань щодо роботи державних нотаріусів Рівненської області, з
якими до юристів центрів права організації зверталися жителі
Рівненщини, та за результатами проведеного опитування
користувачів послуг державних нотаріальних контор.

У виданні описано порядок надання нотаріусами державних
нотаріальних контор послуг, їхніми повноваженнями, правами та
обов’язками громадян під час їх отримання, механізмами захисту
ними власних прав, вимогами до документів тощо.

Брошура розрахована на широке коло читачів, які прагнуть
знати про те, яким чином їм діяти в ситуаціях, коли виникає
необхідність складення заповіту, оформлення спадщини,
оформлення доручень та довіреностей, договорів щодо
розпорядження майном, засвідчення копій документів тощо.

Крім відповідей на запитання, що цікавлять, у книзі подані
зразки документів та контактна інформація нотаріальних контор,
органів юстиції та судів (див. Додаток 1), а також література, яку
варто прочитати, щоб поглибити свої знання щодо роботи органів
нотаріату та вчинення нотаріальних дій.

Здано до набору __________, підписано до друку __________, папір офсетний, друк офсетний,
наклад _______ прим., формат 60 х 84 1/16, гарнітура Pragmatika. Видання та друк ПП Лапсюк В.А.

Автори брошури:
Глотов Микола Сергійович – магістр права, юрист Рівненської

обласної громадської організації „Комітет виборців України”.
Затинний Сергій Сергійович – адвокат, юрист Рівненської

обласної громадської організації „Комітет виборців України”.
Ідея написання брошури:
Горецький Олексій Андрійович – голова правління

Рівненської обласної громадської організації „Комітет виборців
України”

Це видання стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була
надана через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Корпорацію
Виклики Тисячоліття (МСС) та Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI). Зміст
даної брошури є виключно відповідальністю Рівненської обласної громадської
організації „Комітет виборців України” та не обов’язково відображає погляди
USAID, МСС, MSI та уряду США.

Ця брошура розповсюджується безкоштовно.
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ПЕРЕДМОВА
За понад десятирічну діяльність Рівненської обласної

громадської організації „Комітет виборців України” було
підготовлено та видано не один десяток правопросвітницьких
матеріалів (брошур, буклетів тощо) на різні суспільно важливі теми
– правового регулювання діяльності органів міліції, прокуратури,
судів, інших органів державної влади тощо.  Тож, представлена
брошура „Порядок вчинення нотаріальних дій: в питаннях і
відповідях” є черговим кроком на шляху правової просвіти
громадян України.

Необхідність підготовки цієї книги пов’язана з досить низьким
рівнем правових знань українців, зокрема як свідчить практика
щодо питань вчинення нотаріальних дій. Її метою є ознайомлення
широкого кола читачів з тим, як правильно діяти у ситуаціях, коли
їм необхідно скласти заповіт, оформити спадщину, посвідчити
укладення договорів щодо розпорядження майном, оформити
доручення та довіреності, засвідчити копії певних документів тощо.

В  книзі також приділено увагу змінам, які найближчим часом
можуть відбутися у системі нотаріату нашої держави, коротко
викладено власний погляд на зміни, які необхідно запровадити. В
окремих випадках, приділено увагу деяким існуючим проблемам,
які стосуються реалізації громадянами своїх прав. З розділу
„Використана література” читач зможе дізнатись про джерела, з
яких він має можливість почерпнути більше інформації щодо
нотаріату України.

Автори цієї брошури і весь колектив Рівненського „Комітету
виборців України” сподіваються, що наявна в ній інформація стане
у пригоді громадянам, оскільки буде запорукою своєчасного
вжиття ними необхідних заходів для реалізації та захисту своїх прав
і законних інтересів.

Водночас звертаємо увагу читачів, що так як кожна життєва
ситуація є поEсвоєму індивідуальною, не всі викладені в даній праці
відповіді на питання, які є загальними (такими, що найчастіше
трапляються), дозволять повністю забезпечити пересічних
громадян спеціальними знаннями. В зв’язку із цим, можуть
виникнути випадки неправильного розуміння, трактування, а в
результаті і застосування норм законодавства. Крім того, для
реалізації тих чи інших прав, із практики, можуть бути необхідними
й інші документи, які не у всіх випадках у брошурі подані як
вичерпний перелік. Тому радимо громадянам в таких випадках все
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ж звертатися за порадою до фахівців у галузі права – юристів,
адвокатів, а також нотаріусів.

Також у разі виникнення необхідності для отримання більш
детальної інформації Ви можете звернутись до центрів права
Рівненської обласної громадської організації „Комітет виборців
України”, які працюють у містах Рівному, Дубному та Сарнах за
такими адресами:

Адреса центру права РОГО КВУ в Рівному:
вул. Короленка, 6, 1 поверх, каб. 4E5. Тел.: (0362) 26E38E47, 26E

39E43.
Адреса центру права РОГО КВУ в Дубному:
вул. Грушевського, 112, 2 поверх. Тел.: (03656) 4E53E87.
Адреса центру права РОГО КВУ в Сарнах:
вул. Суворова, 8. Тел.: (03655) 2E10E34.

Дні прийому громадян: вівторок та четвер з 10:00 до 17:00.

З повагою,
автори Микола Глотов і Сергій Затинний
колектив РОГО „Комітет виборців України”
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОТАРІАТУ

Що таке нотаріат, нотаріус і нотаріальні дії?
Під нотаріатом в Україні розуміється система органів і

посадових осіб, на які покладено обов‘язок посвідчувати права, а
також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші
нотаріальні дії, передбачені Законом України „Про нотаріат”, з
метою надання їм юридичної вірогідності (достовірності).

Нотаріус – це громадянин України, який має вищу юридичну
освіту (університет, академія, інститут) і пройшов стажування
протягом шести місяців в державній нотаріальній конторі або у
нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою,
склав кваліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про право на
заняття нотаріальною діяльністю. [5]

У чинному законодавстві України про нотаріат не дано
визначення поняття нотаріальної дії, хоч цей термін широко
використовується. Разом із тим, виходячи зі змісту та правових
наслідків їх вчинення, під нотаріальними діями слід розуміти
посвідчення безспірних прав та фактів, що мають юридичне
значення, а також вчинення інших дій, спрямованих на позасудову
охорону прав і інтересів осіб, що належать до повноважень
нотаріальних органів. Вчинена нотаріальна дія є безспірним
фактом, що не потребує додаткового доказу в суді, інших органах
державної влади та місцевого самоврядування, а також на
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми
власності, якщо рішенням суду, що вступило в законну силу, не було
встановлено іншого. [11]

Роль органів нотаріату в реалізації і захисті прав та
законних інтересів громадян

Майже кожній людині протягом життя хоча б раз доводилось
або ще доведеться звертатись до нотаріуса. Зокрема, з питаннями
засвідчення копій документів, посвідчення договорів дарування чи
купівліEпродажу, оформлення спадщини, посвідчення доручень
тощо. [19]

Роль органів нотаріату в реалізації і захисті прав та законних
інтересів громадян є досить важливою.

Дійсно, діяльність нотаріату відчутно впливає на різні аспекти
суспільного життя. На органи нотаріату покладається позасудова
охорона та захист прав та законних інтересів фізичних та
юридичних осіб та держави шляхом вчинення в межах безспірних
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правовідносин нотаріальних дій.
Зокрема, органи нотаріату відіграють важливу роль у правовому

забезпеченні економічних відносин в державі. В певній мірі це
пов‘язано з переходом вітчизняної економіки до ринкової форми
господарювання, створенням нових видів економічної діяльності.

Від якості роботи органів нотаріату залежить нормальне
функціонування цивільного обороту країни, ефективність охорони
і захисту майнових прав та законних інтересів громадян і
організацій. Активне залучення нотаріату в регулювання
економічних відносин створює більшу стійкість і гарантованість у
поведінці учасників цивільних відносин, дає можливість скоротити
кількість правопорушень, ліквідує об‘єктивні передумови їх
виникнення. [11]

Згідно звіту про роботу державних та приватних нотаріусів,
нотаріусами у 2007 році всього вчинено понад 21 мільйон
нотаріальних дій, з яких державними нотаріусами вчинено понад
4 мільйони нотаріальних дій, приватними – 47 мільйонів. [14]

Хто може вчиняти нотаріальні дії?
Нотаріальні дії в Україні можуть вчинятися:
– державними нотаріусами;
– приватними нотаріусами;
– іншими посадовими особами, що не є нотаріусами.
Державні нотаріуси працюють у державних нотаріальних

конторах та у державних нотаріальних архівах.
До інших посадових осіб, які не є нотаріусами, але можуть

вчиняти ті чи інші нотаріальні дії, відносяться:
а) посадові особи виконавчих комітетів сільських, селищних,

міських Рад народних депутатів;
б) головні лікарі, їх заступники по медичній частині або чергові

лікарі лікарень, лікувальних закладів, санаторіїв; директори і
головні лікарі будинків для престарілих та інвалідів;

в) капітани морських суден і суден внутрішнього плавання, що
плавають під прапором України;

г) начальники розвідувальних та арктичних експедицій;
д) начальники та їх заступники по медичній частині, старші і

чергові лікарі військових госпіталів, санаторіїв та інших військовоE
лікувальних закладів;

е) командири (начальники) військових частин, з’єднань, установ
і військовоEнавчальних закладів;



ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ...

8

є) начальники місць позбавлення волі.
Крім вищезазначених посадових осіб, слід звернути увагу на те,

що нотаріальні дії у визначених законом випадках можуть вчиняти
консульські установи України. [5]

Які нотаріальні дії можуть вчиняти посадові особи, що не є
нотаріусами та в яких випадках?

Згідно із Законом України „Про нотаріат” посадові особи
виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних
депутатів можуть вчиняти у населених пунктах, де немає державних
нотаріусів, такі нотаріальні дії: 1) вживати заходів до охорони
спадкового майна; 2) накладати та знімати заборону відчуження
жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража,
земельної ділянки, іншого нерухомого майна. Крім того, у
населених пунктах, де немає нотаріусів, посадові особи виконавчих
комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів
вчиняють також такі нотаріальні дії: 1) посвідчують заповіти; 2)
посвідчують доручення; 3) засвідчують вірність копій документів і
виписок з них; 4) засвідчують справжність підпису на документах.
Однак, посадові особи виконавчих комітетів сільських, селищних,
міських Рад народних депутатів не мають права оформляти
документи, призначені для дії за кордоном.

Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на
консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним
законодавством, E на дипломатичні представництва України. [5]
Зокрема, консульські установи України вчиняють такі нотаріальні
дії:

1) посвідчують угоди (договори, заповіти, доручення тощо), крім
іпотечних договорів, угод про відчуження та заставу жилих
будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних
ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні;

2) вживають заходів до охорони спадкового майна;
3) видають свідоцтва про право на спадщину;
4) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному

майні подружжя;
5) засвідчують вірність копій документів і виписок з них;
6) засвідчують справжність підпису на документах;
7) засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на

іншу;
8) посвідчують факт, що громадянин є живим;
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9) посвідчують факт знаходження громадянина в певному місці;
10) посвідчують тотожність громадянина з особою, зображеною

на фотокартці;
11) посвідчують час пред’явлення документів;
12) приймають в депозит грошові суми і цінні папери;
13) вчиняють виконавчі написи;
14) приймають на зберігання документи;
15) вчиняють морські протести. Законодавством України

можуть бути передбачені й інші дії, що вчиняються консульськими
установами України.

Головні лікарі, їх заступники по медичній частині або чергові
лікарі лікарень, лікувальних закладів, санаторіїв, директори і
головні лікарі будинків для престарілих та інвалідів посвідчують
заповіти громадян, які перебувають на лікуванні в лікарнях, інших
стаціонарних лікувальноEпрофілактичних закладах, санаторіях або
проживають у будинках для престарілих та інвалідів.

Капітани морських суден і суден внутрішнього плавання, що
плавають під прапором України посвідчують заповіти громадян,
які перебувають під час плавання на морських суднах або суднах
внутрішнього плавання, що плавають під прапором України.

Начальники розвідувальних та арктичних експедицій
посвідчують заповіти громадян, які перебувають у розвідувальних,
арктичних та інших подібних до них експедиціях.

Начальники та їх заступники по медичній частині, старші і чергові
лікарі військових госпіталів, санаторіїв та інших військовоE
лікувальних закладів посвідчують заповіти та доручення
військовослужбовців та інших осіб, які перебувають на лікуванні в
госпіталях, санаторіях та інших військовоEлікувальних закладах.

Командири (начальники) військових частин, з’єднань, установ і
військовоEнавчальних закладів посвідчують заповіти та доручення
військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин,
з’єднань, установ і військовоEнавчальних закладів, де немає
державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів, посадових
осіб та органів, що вчиняють нотаріальні дії, E також заповіти та
доручення робітників і службовців, членів їх сімей і членів сімей
військовослужбовців.

Начальники місць позбавлення волі посвідчують заповіти та
доручення осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі. [5]
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Які права та обов’язки має нотаріус?
Згідно із законом нотаріус має право:
витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та

документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій;
складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та

виписки з них, а також давати роз’яснення з питань вчинення
нотаріальних дій і консультації правового характеру.

Чинним законодавством нотаріусу можуть бути надані й інші
права.

Що стосується обов’язків нотаріуса, то він зобов’язаний:
здійснювати свої професійні обов’язки відповідно до Закону

України „Про нотаріат” і принесеної присяги;
сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям

у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз’яснювати
права і обов’язки, попереджати про наслідки вчинюваних
нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла
бути використана їм на шкоду;

зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв’язку з
вчиненням нотаріальних дій;

відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності
законодавству України або міжнародним договорам. [5]

Роль органів юстиції щодо регулювання діяльності
нотаріату в Україні

Роль органів юстиції щодо регулювання діяльності нотаріату
України є надзвичайно важливою. Насамперед, це пов‘язано з тим,
що згідно зі статтею 11 Закону України „Про нотаріат” свідоцтво
про право на заняття нотаріальною діяльністю видається
Міністерством юстиції України на підставі рішення кваліфікаційної
комісії нотаріату. [5] Відповідні кваліфікаційні комісії утворюються
при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних обласних, Київському та
Севастопольському міських управліннях юстиції. [12] Згідно зі
статтею 12 зазначеного Закону свідоцтва про право на заняття
нотаріальною діяльністю можуть бути анульовані Міністерством
юстиції України за поданням головних управлінь юстиції
Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції у випадку
неодноразового порушення нотаріусом чинного законодавства
при вчиненні нотаріальних дій або грубого порушення закону, яке
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завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ,
організацій, громадян.

При цьому, органи юстиції мають відношення й до роботи
державних нотаріусів в Україні. Так, Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні
обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції:

E відкривають і ліквідують державні нотаріальні контори;
E затверджують штати державних нотаріальних контор;
E призначають осіб на посади державних нотаріусів та

звільняють їх з відповідних посад.  [5] Також, згідно із Положенням
про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях,
управління юстиції мм. Києва та Севастополя відповідні органи:

E організовують роботу установ нотаріату, перевіряють їх
діяльність і вживають заходів до її поліпшення, здійснюють
контроль за виконанням нотаріусами їх професійних обов‘язків,
забезпечують роботу кваліфікаційних комісій нотаріату,
організовують та забезпечують надання нотаріусами правової
допомоги з питань учинення нотаріальних дій;

E призупиняють діяльність нотаріусів, готують обґрунтовані
подання на розгляд Мін’юсту щодо анулювання свідоцтва про
право на заняття нотаріальною діяльністю;

E затверджують розміри оплати за надання державними
нотаріусами додаткових платних послуг правового і технічного
характеру та забезпечують організаційне керівництво цією
роботою;

E забезпечують і контролюють діяльність нотаріального архіву
щодо зберігання нотаріальних документів;

E контролюють обіг спеціальних бланків та захисних знаків
нотаріальних документів, готують подання до Мін’юсту щодо
необхідності виготовлення печаток нотаріусів відповідно до
зразків, затверджених Мін’юстом;

E контролюють своєчасність та правильність унесення
нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі
нотаріату;

E проводять аналітичноEметодичну роботу, вивчають,
узагальнюють та скеровують нотаріальну практику, готують для
нотаріусів роз’яснення щодо застосування чинного законодавства
з питань вчинення нотаріальних дій;

E організовують та контролюють стажування осіб, які мають
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намір займатися нотаріальною діяльністю;
E за дорученням Мін’юсту організовують, забезпечують та

контролюють виконання міжнародних договорів України з питань
правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах,
а також конвенцій і угод щодо діяльності установ юстиції;

E затверджує кошториси видатків на утримання державних
нотаріальних контор у межах доведених показників;

E здійснює централізований бухгалтерський облік витрат на
утримання державних нотаріальних  контор;

E тощо. [13]
Відповідно до статті 18 Закону України „Про нотаріат”

керівництво державними нотаріальними конторами здійснюється
Міністерством юстиції України, Радою Міністрів Республіки Крим,
державними адміністраціями областей, міст Києва і Севастополя.
[5]

Різниця між діями, які можуть вчиняти державні та приватні
нотаріуси

На даний час в Україні нотаріусам, які працюють в державних
нотаріальних конторах, надано більші повноваження ніж приватним
нотаріусам. Зокрема, в частині надання їм прав на вчинення деяких
нотаріальних дій. Так, приватним нотаріусам не надано
повноважень щодо вчинення окремих нотаріальних дій, на
вчинення яких відповідні повноваження дано виключно державним
нотаріусам. Розмежування повноважень державних і приватних
нотаріусів здійснено чинним законодавством України.

В таблиці наведено порівняння нотаріальних дій, які можуть
вчиняти державні та приватні нотаріуси. [5], [9], [11]
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ, ЯКІ
ВЧИНЯЮТЬСЯ ДЕРЖАВНИМИ ТА ПРИВАТНИМИ
НОТАРІУСАМИ
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Наведена таблиця відображає сучасний стан повноважень щодо
вчинення нотаріальних дій, які надані державним та приватним
нотаріусам України. Проте, в країні триває процес змін та
вдосконалення норм, що стосуються нотаріату. Тому слід
наголосити, що останнім часом не припиняються розмови про
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надання приватним нотаріусам повноважень, які мають державні
нотаріуси. Зокрема, на розгляді у Верховній Раді нині перебуває
кілька законопроектів про внесення змін до Закону України „Про
нотаріат”. Саме ці проекти й передбачають, що в майбутньому весь
спектр нотаріальних послуг громадяни зможуть отримувати як у
державних нотаріальних конторах, так і в приватних. [20]

ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ ДЕРЖАВНИМИ
НОТАРІУСАМИ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВЧИНЕННЯ
НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ
В якому місці нотаріус повинен вчинити нотаріальні дії?

Обмеження щодо вчинення нотаріальних дій
Нотаріальні дії можуть вчинятися будьEяким нотаріусом на всій

території України, за винятком обмежень у праві вчинення
нотаріальних дій, установлених Законом України „Про нотаріат” та
іншими актами законодавства України. [5]

Наприклад, існують наступні обмеження, передбачені
законодавством:

– нотаріуси, які вчиняють нотаріальні дії, не вправі вчиняти
нотаріальні дії на своє ім‘я і від свого імені, на ім‘я і від імені свого
чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей,
онуків, діда, баби, братів, сестер), а також на ім‘я і від імені
працівників цієї нотаріальної контори. У таких випадках нотаріальні
дії вчиняються в будь>якій іншій державній нотаріальній
конторі;

– за місцезнаходженням майна державними нотаріусами
вживаються заходи щодо охорони спадкового майна; видається
свідоцтво про право власності на нерухоме майно на підставі
спільної письмової заяви подружжя; оформляється свідоцтво про
придбання нерухомого майна, яке було предметом застави
(іпотеки); видається свідоцтво про придбання житлових будинків
з прилюдних торгів; накладається заборона відчуження житлового
будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, іншого
нерухомого майна; видається свідоцтво про придбання
арештованого або заставленого майна з публічних торгів
(аукціонів); посвідчується договір оренди земельної ділянки;
посвідчуються договори управління нерухомим майном;
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провадиться посвідчення договорів найму або позички будівлі,
іншої капітальної споруди (їх окремих частин) та ін.;

– за місцем відкриття спадщини видається свідоцтво про
право на спадщину майна, що переходить за правом спадкоємства
до спадкоємців або держави; видається свідоцтво про право
власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті
одного з них; приймаються претензії від кредиторів спадкодавця;
укладається договір на управління спадщиною; видається
свідоцтво виконавця заповіту, а також припиняється чинність
повноважень виконавця заповіту; подається письмова заява про
прийняття спадщини чи відмову від неї спадкоємцем тощо;

– за місцем виконання зобов’язання провадиться прийняття
нотаріусом в депозит грошових сум і цінних паперів;

– посвідчення договорів про безоплатну передачу в приватну
власність громадян не завершених будівництвом будинків
садибного типу, що споруджувалися (споруджуються) за рахунок
коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення,
здійснюється нотаріусом за місцем переселення;

– за місцем проведення аукціону здійснюється видача
свідоцтва про придбання заставленого майна, яке складається
лише з рухомого майна;

– посвідчення договорів про відчуження або заставу житлового
будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної
ділянки, іншого нерухомого майна, посвідчення договорів іпотеки
здійснюється за місцезнаходженням цього майна або за
місцезнаходженням однієї зі сторін правочину;

– тощо. [11]
Здебільшого нотаріальні дії державним нотаріусом державної

нотаріальної контори вчиняються в приміщенні тієї контори, де
відповідний нотаріус працює. [5]

Чи може державний нотаріус вчинити нотаріальні дії поза
приміщенням державної нотаріальної контори?

В окремих випадках, коли громадянин не може з‘явитися в
приміщення нотаріальної контори, а також коли того вимагають
особливості посвідчуваної угоди, нотаріальні дії можуть бути
вчинені поза приміщенням державної нотаріальної контори, але в
межах діяльності нотаріуса.

Якщо нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням
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нотаріальної контори, про це зазначається в тексті
посвідчувального напису або на документі, що видається
нотаріусом, із зазначенням фактичної адреси та причин, що
призвели до вчинення нотаріальної дії поза зазначеним
приміщенням.

Потреба у вчиненні нотаріальних дій поза приміщенням
державної нотаріальної контори виникає в більшості випадків з
поважних причин, до яких можна віднести захворювання,
інвалідність, похилий вік особи, яка звертається до нотаріуса. На
практиці, таким чином, найчастіше посвідчуються заповіти,
договори довічного утримання, дарування, довіреності. Слід
відзначити, що в такому випадку нотаріусу відшкодовуються
фактичні транспортні витрати, здійснені ним для виїзду у визначене
місце. [11]

В які строки нотаріус повинен вчинити нотаріальні дії? В
яких випадках вчинення нотаріальних дій може бути
відкладене чи зупинене?

Нотаріальні дії вчиняються після їх оплати в день подачі всіх
необхідних документів. [5]

В окремих випадках нотаріальні дії вчиняються не лише після
оплати вчинення таких дій, а й сплати до бюджету податку з доходів
фізичних осіб (зокрема, у випадках укладення договорів купівліE
продажу нерухомого майна (квартири, будинків тощо). [9]

Однак за певних обставин можливе відкладення чи зупинення
вчинення нотаріальної дії.

Відкладення нотаріальної дії можливе з ініціативи нотаріуса чи
іншої уповноваженої особи, а також з ініціативи заінтересованих
осіб.

Підставами для відкладення вчинення нотаріальної дії з
ініціативи нотаріуса є:

1) необхідність витребувати додаткові відомості або документи
від громадян, посадових осіб підприємств, установ і організацій;

2) направлення документів на експертизу, якщо у нотаріуса
виникають сумніви щодо достовірності документів;

3) необхідність упевнитись у відсутності в заінтересованих осіб
заперечень проти вчинення цієї дії, наприклад, коли відповідно до
закону нотаріус повинен отримати згоду інших співвласників на
відчуження одним із співвласників своєї частки майна.

Проте, в будьEякому випадку строк, на який відкладається
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вчинення нотаріальної дії у вказаних випадках, не може
перевищувати одного місяця.

За обґрунтованою заявою заінтересованої особи, яка бажає
звернутися до суду для оспорювання права або факту, про
посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення
нотаріальної дії повинно бути відкладено на строк не більше десяти
днів. [11] Якщо за цей строк від суду не буде одержано
повідомлення про надходження заяви, нотаріальна дія повинна
бути вчинена.

У разі одержання від суду повідомлення про надходження заяви
заінтересованої особи, яка оспорює право або факт, про
посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення
нотаріальної дії зупиняється до вирішення справи судом (набрання
законної сили рішенням суду по відповідній справі).

Законодавством України можуть бути встановлені й інші
підстави для відкладення і зупинення нотаріальних дій. [5]

Коли і як особа повинна підписувати нотаріально
посвідчувані документи? Чи може такі документи підписати
інша особа?

Нотаріально посвідчувані правочини (правочинами є договори,
заповіти, доручення тощо), а також заяви та інші документи
підписуються особою у присутності нотаріуса. Якщо ж правочин,
заяву чи інший документ підписано за відсутності нотаріуса,
громадянин особисто підтверджує відповідному нотаріусу те, що
документ, який подається для посвідчення, підписаний ним
особисто.

Якщо громадянин внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших
поважних причин не може власноручно підписати правочин, заяву
чи інший документ, за його дорученням і в його присутності та в
присутності нотаріуса, такий документ може підписати інший
громадянин.

Про причини, з яких громадянин, заінтересований у вчиненні
нотаріальної дії, не міг підписати документ, нотаріус зазначає у
посвідчувальному написі. Разом з тим правочин не може
підписувати особа, на користь або за участю якої її посвідчено. [5]

Зокрема, якщо громадянин, який звернувся за вчиненням
нотаріальної дії, неписьменний або сліпий, нотаріус зачитує йому
текст необхідного документа; якщо ж сліпий громадянин
письменний, він сам підписує документ.
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Якщо глухий, німий або глухонімий громадянин, який звернувся
до нотаріуса, письменний, він сам читає і підписує документ; якщо
неписьменний – при вчиненні нотаріальної дії повинна бути
присутня письменна особа, яка може порозумітися з ним, пояснити
зміст і наслідки вчинюваної нотаріальної дії, а також засвідчити
своїм підписом, що зміст правочину відповідає волі такого
громадянина. [11]

Які документи обов‘язково потрібно мати особі при
зверненні до нотаріуса за вчиненням нотаріальних дій?

Особі, яка звертається за вчиненням нотаріальної дії до
нотаріуса при собі потрібно мати наступні документи:

а) паспорт або інший документ, який виключає будьEякі сумніви
щодо особи громадянина, що звернувся за вчиненням нотаріальної
дії.

Зокрема, це може бути один із наступних документів:
E паспорт громадянина України;
E паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
E дипломатичний чи службовий паспорт;
E посвідчення особи моряка;
E посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є

громадянином України;
E національний паспорт іноземця або документ, що його

замінює;
E посвідчення водія;
E посвідчення інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни;
E посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи.
E свідоцтво про народження (подається лише неповнолітньою

особою до 16 років за умови підтвердження хоча б одним із батьків
про те, що ця особа є їх дитиною);

б) довіреність (лише в разі, якщо до нотаріуса звертається
представник особи, а не сама особа, яка має намір, щоб нотаріусом
було вчинено певну нотаріальну дію);

в) довідка про ідентифікаційний номер. [9]
Однак, слід пам’ятати, що в разі, коли особа звертається до

нотаріуса для укладення цивільноEправових правочинів (договорів
купівліEпродажу, дарування тощо), то в такому випадку не можуть
бути використані громадянином України для встановлення його
особи під час укладення таких договорів наступні документи:
посвідчення водія, особи моряка, інваліда чи учасника Великої
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Вітчизняної війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної
особи.

Через які недоліки, наявні в документах, що подаються для
вчинення нотаріальних дій, нотаріуси можуть їх не прийняти?

Нотаріуси не приймають для вчинення нотаріальних дій
документи, які містять наступні недоліки:

E підчистки;
E дописки;
E закреслені слова;
E інші не застережені виправлення;
E документи, текст яких неможливо прочитати внаслідок

пошкодження;
E документи, написані олівцем. [5]
Водночас, нотаріусом можуть бути прийняті документи, що

подаються для вчинення нотаріальних дій, в яких дописки,
закреслені слова чи інші виправлення підтверджені підписом
уповноваженої на те особи і печаткою відповідної установи,
підприємства чи організації, або особи, що видала документ. Крім
цього, виправлення повинні бути зроблені таким чином, щоб і їх, і
попередній варіант можна було розібрати. Разом з тим, не
приймаються для вчинення нотаріальних дій документи, в яких
неможливо прочитати все в первісному написанні – наприклад,
залиті чорнилом, потерті тощо.

Нотаріусом не приймаються порвані документи, а також ті, які
викладені на двох і більше окремих аркушах, якщо аркуші не
прошнуровані і кількість не завірена підписом уповноваженої на
те посадової особи та печаткою. [11]

У яких випадках нотаріус може правомірно відмовитись
вчинити нотаріальні дії?

Нотаріус не має права на безпідставну відмову у вчиненні
нотаріальної дії.

В той же час є випадки, коли нотаріус може правомірно
відмовитись від вчинення нотаріальних дій.

Підстави для відмови у вчиненні нотаріальної дії можна поділити
на дві групи:

I) які взагалі унеможливлюють вчинення нотаріальної дії;
II) які не дають можливості вчинити нотаріальну дію в даний

момент, але після їх усунення, вчинення нотаріальної дії стає
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можливим.
Якщо говорити про підстави, які взагалі унеможливлюють

вчинення нотаріальної дії, то до них відносяться наступні:
1) вчинення дії не входить до компетенції нотаріальних органів

взагалі;
2) вчинення дії суперечить закону;
3) для вчинення нотаріальної дії подані документи, що

суперечать закону або містять відомості, що принижують честь і
гідність громадян;

4) угода, що укладається від імені юридичної особи, суперечить
цілям, вказаним в її статуті чи положенні, або виходить за межі їх
діяльності.

Щодо підстав, які не дають можливості вчинити нотаріальну дію
в даний момент, але після їх усунення вчинення нотаріальної дії
стає можливим, то до них відносяться наступні:

1) звернення за вчиненням нотаріальної дії, що не входить до
компетенції даного нотаріуса чи посадової особи;

2) неподання відомостей та документів, необхідних для
вчинення нотаріальної дії;

3) коли нотаріус має сумніви у тому, що фізична особа, яка
звертається за вчиненням нотаріальної дії, розуміє значення, зміст,
правові наслідки цієї дії (наприклад, знаходиться у стані афекту,
алкогольного сп‘яніння тощо) або діє під примусом;

4) коли з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась
недієздатна особа або представник, який не має необхідних
повноважень.

Нотаріус, що вчиняє нотаріальні дії, на прохання особи, якій
відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, повинен викласти причини
відмови в письмовій формі і роз’яснити порядок її оскарження.
Відмову вчинити певні нотаріальної дії нотаріус оформляє шляхом
винесення у триденний строк постанови про таку відмову. [11], [5]

Як здійснюється оплата нотаріальних дій, вчинюваних
нотаріусами державних нотаріальних контор?

В даний час розміри державного мита, які особи сплачують за
вчинення державними нотаріусами нотаріальних дій, визначаються
Декретом Кабінету Міністрів України „Про державне мито” (Див.
Додаток 2).

Водночас, вказаним Декретом про державне мито передбачено
і пільги, за наявності яких особи звільняються від сплати
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державного мита.
Зокрема, від сплати державного мита звільняються громадяни:
— за видачу або засвідчення вірності копій документів,

необхідних для призначення та одержання державних допомоги і
пенсій, а також у справах опіки та усиновлення (удочеріння);

— за посвідчення їхніх заповітів і договорів дарування майна на
користь держави, а також на користь державних підприємств,
установ і організацій;

— за видачу їм свідоцтв про право на спадщину:
на майно осіб, які загинули при захисті СРСР і України, у зв’язку

з виконанням інших державних чи громадських обов’язків або з
виконанням обов’язку громадянина щодо врятування життя людей,
охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю,
охорони власності громадян або колективної чи державної
власності, а також осіб, які загинули або померли внаслідок
захворювання, пов’язаного з Чорнобильською катастрофою;

на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку;
на жилий будинок, пай у житловоEбудівельному кооперативі,

квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності,
якщо вони проживали в цьому будинку, квартирі протягом шести
місяців з дня смерті спадкодавця;

на жилі будинки в сільській місцевості за умови, що ці громадяни
постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть у сільській
місцевості;

на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних
установах, на страхові суми за договорами особистого й
майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні
папери, суми заробітної плати, авторське право, суми авторського
гонорару і винагород за відкриття, винахід, винаходи, корисні
моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем,
сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції;

на майно осіб фермерського господарства, якщо вони є
членами цього господарства;

— віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи;

— віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, — які постійно проживають до
відселення чи самостійного переселення або постійно працюють
на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і
гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за
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станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні
безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у
зоні гарантованого добровільного відселення — не менше трьох
років;

— віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської
катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно
проживають на території зони посиленого радіоекологічного
контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони
прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

— інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів),
які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у
встановленому порядку особи;

— інваліди I та II груп;
— власники земельних часток (паїв), яким виділили в натурі (на

місцевості) земельні ділянки, за посвідчення договорів міни
земельних ділянок. [8]

Слід також зазначити, що за нотаріальні та інші дії, вчинювані
за межами державної нотаріальної контори, крім встановлених
ставок державного мита, особа сплачує фактично понесені
витрати, пов‘язані з виїздом для їх вчинення. [9]

Крім того, за надання державними нотаріусами додаткових
послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними
нотаріальними діями, а також технічного характеру справляється
окрема плата у розмірах, що встановлюються Головним
управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головними обласними, Київським та
Севастопольським міськими управліннями юстиції. [5] Кошти,
одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до
Державного бюджету України.

Пунктом 10 Примірного положення про порядок надання
державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру,
які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також
послуг технічного характеру, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 04.01.1998 № 3/5, передбачено, що від сплати
за надання правової допомоги звільняються інваліди Великої
Вітчизняної війни; інваліди 1Eї та 2Eї груп; громадяни – за надання
їм правової допомоги, необхідної для призначення та одержання
державних допомог та пенсій. [10]
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ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ОКРЕМИХ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ
Як посвідчити заповіт?
Що таке заповіт і яке його значення?
Спадкування буває за заповітом та за законом. [2] У разі

спадкування за заповітом воля спадкодавця виражається у
заповіті.

При спадкуванні за законом воно відбувається незалежно від
волі спадкодавця і можливе тоді, коли: спадкодавець не залишив
заповіту, заповіт в судовому порядку визнано недійсним, всі
спадкоємці за заповітом відмовилися від спадщини чи померли
до її відкриття. При спадкуванні за законом спадкоємці одержують
право на спадкування почергово. Причому, при спадкуванні за
законом частки у спадщині кожного із спадкоємців є рівними. [16]

Водночас законодавство України гарантує кожному
громадянину право на випадок своєї смерті залишити все своє
майно або його частину одній або кільком особам, а також державі
чи юридичній особі. Реалізація відповідного права здійснюється
через заповіт. [11]

Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на
випадок своєї смерті. Особа, яка лишає на випадок власної смерті
розпорядження у формі заповіту, називається заповідачем. [2]

Значення заповіту полягає в тому, що особа на випадок власної
смерті може визначити порядок переходу всього або частини свого
майна, майнових прав та обов‘язків до певних осіб. [16] В заповіті
визначається: кому, що і скільки. Розпорядження, яке міститься у
заповіті (порядок переходу майна), набирає чинності лише у разі
смерті заповідача. [17]

Що таке заповіт подружжя і яка його мета?
Цивільним кодексом України передбачено можливість

складення спільного заповіту подружжям (заповіт подружжя).
Зокрема, подружжя має право скласти спільний заповіт щодо
майна, яке належить подружжю на праві спільної сумісної
власності. [11] Майном, що належить подружжю на праві спільної
сумісної власності, є майно, що набуте подружжям під час шлюбу,
незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини
(навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми,
хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Припускається,
що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального
користування, є об‘єктом права спільної сумісної власності
подружжя. [16]
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У разі складання спільного заповіту подружжя частка у праві
спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя
переходить до того, хто його пережив. Разом з тим, спадщина в
такому випадку не відкривається і в спадкоємців не виникає право
на спадкування. У випадку смерті одного з подружжя нотаріус
накладає заборону відчуження майна, зазначеного у заповіті
подружжя. І лише після смерті останнього з подружжя особи,
зазначені таким подружжям у їх спільному заповіті, мають право
на спадкування. [11] Тобто, мета заповіту подружжя полягає в тому,
що спадщину, а саме майно, яке було спільною сумісною
власністю, одержить та особа, яка була обрана з домовленістю
подружжя, а також у тому, що той з подружжя, який пережив іншого,
продовжує жити у звичному для нього майновому середовищі. Він
користується майном, яке було спільною власністю подружжя, до
своєї смерті, однак не має права його відчужити (наприклад,
продати чи подарувати).

Що таке секретний заповіт, навіщо він потрібен?
З метою більш повного захисту інтересів заповідача,

збереження таємниці заповіту законодавством передбачається
можливість складання секретного заповіту, який посвідчується
нотаріусом без ознайомлення з його змістом. [2] Тобто, в такому
випадку не лише спадкоємцям і іншим особам, але й нотаріусу
невідомо зміст залишених особою на випадок своєї смерті
розпоряджень. [11]

Хто має право залишити заповіт?
Заповіт укладається лише від імені фізичної особи, яка досягла

повної дієздатності. Повністю дієздатними є фізичні особи, які
досягли вісімнадцяти років (повнолітні). Повну цивільну
дієздатність особа також може набути до досягнення повноліття у
випадках, передбачених статтями 34 і 35 Цивільного кодексу
України. Не можуть складати заповіт особи, які визнані у
встановленому законом порядку недієздатними чи особи з
обмеженою цивільною дієздатністю, що встановлена відповідно
до законодавства судом. При цьому заповідач має бути дієздатним
на момент складання заповіту. Подальша втрата дієздатності
заповідачем, після складання заповіту, не робить його недійсним,
тоді як складений недієздатною особою заповіт буде недійсним
завжди, навіть якщо в подальшому вона стане дієздатною. [16]
Право на заповіт особа здійснює особисто. Вчинення заповіту
через представника не допускається. [2] Не допускається
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складання заповіту від імені кількох осіб, за винятком заповіту
подружжя відносно спільного майна. [16]

Хто має право бути спадкоємцем (успадковувати) за заповітом?
Заповідач (той, хто заповідає) може призначити своїми

спадкоємцями (ті, кому заповідається) одну або кілька фізичних
осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних,
родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин.
Іншими учасниками цивільних відносин є юридичні особи
(підприємства, установи, організації), держава, територіальні
громади, тощо. [2]

Водночас, є особи, які мають право на обов‘язкову частку у
спадщині незалежно від змісту заповіту.

Хто має право на обов‘язкову частку у спадщині незалежно від
змісту заповіту?

Право на обов‘язкову частку у спадщині мають малолітні,
неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця,
непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки. Вони
спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка
належала б кожному з них у разі спадкування за законом
(обов’язкова частка). Розмір обов’язкової частки у спадщині може
бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими
спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають
істотне значення. До обов’язкової частки у спадщині зараховується
вартість речей звичайної домашньої обстановки та вжитку, вартість
заповідального відказу, встановленого на користь особи, яка має
право на обов’язкову частку, а також вартість інших речей та
майнових прав, які перейшли до неї як до спадкоємця. БудьEякі
обмеження та обтяження, встановлені у заповіті для спадкоємця,
який має право на обов’язкову частку у спадщині, дійсні лише щодо
тієї частини спадщини, яка перевищує його обов’язкову частку. [2]

Які права має особа щодо залишення на випадок власної смерті
заповіту?

Заповідач (той, хто заповідає) має право:
самостійно визначати зміст заповіту та його основні положення;
призначати своїми спадкоємцями одну або кілька осіб;
визначити обсяг спадщини і заповідати спадкоємцям усі свої

права та обов‘язки або їх частину;
скласти секретний заповіт;
скласти заповіт подружжя;
в будьEякий час змінити або скасувати заповіт, який було
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посвідчено раніше (що стосується заповіту подружжя, то за життя
дружини та чоловіка кожен з них має право відмовитись від
спільного заповіту. Після смерті одного з подружжя, інший з
подружжя права скасувати заповіт подружжя не має);

написати заповіт власноручно або за допомогою
загальноприйнятих технічних засобів (комп‘ютер, друкарська
машинка);

просити нотаріуса написати заповіт з її слів;
просити в нотаріуса видати їй свідоцтво про прийняття

секретного заповіту на зберігання (у випадку складення і
посвідчення заповіту відповідним нотаріусом);

просити нотаріуса переоформити посвідчений заповіт, якщо він
не відповідає законові. [2]

Крім того, особа, яка має бажання залишити на випадок власної
смерті заповіт, має право зробити у заповіті особливі
розпорядження, зокрема:

1) зазначити заповідальний відказ, тобто покласти на
спадкоємця обов‘язок передати іншій особі – відказоодержувачеві
у власність або за іншим речовим правом майнове право або речі,
що входять або не входять до складу спадщини;

2) покласти на спадкоємця деякі обов‘язки – зобов‘язати
спадкоємця до вчинення певних дій немайнового характеру, що
стосуються особисто спадкодавця. Наприклад, щодо
розпорядження особистими паперами, рукописами творів
померлого тощо;

3) визначити умови отримання спадщини – обумовити
виникнення права на спадкування умовою як пов‘язаною, так і не
пов‘язаною з поведінкою спадкоємця (народження у спадкоємця
дитини, здобуття ним освіти тощо), але у межах чинного
законодавства. Умова, визначена у заповіті, не повинна суперечити
закону або моральним засадам суспільства;

4) підпризначити спадкоємця – вказати не лише основного, а й
іншого – підпризначеного спадкоємця, і якщо спадкоємець,
зазначений у заповіті, помре до відкриття спадщини, то майно
успадкує підпризначений спадкоємець;

5) встановити сервітут – надати право конкретно визначеній
особі користуватися будинком, дачею, квартирою чи їх окремими
частинами, що передаються у спадок іншій особі;

6) призначити виконавця заповіту – призначити фізичну або
юридичну особу які з числа спадкоємців, так і з тих, які не є
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спадкоємцями, яка вживатиме заходів щодо охорони спадкового
майна; вимагатиме від боржників спадкодавця виконання ними
своїх зобов‘язань; управлятиме спадщиною; забезпечить
одержання частки у спадщині особами, які мають право на
обов‘язкову частку у спадщині згідно зі статтею 1241 Цивільного
кодексу України. [11]

Заповідачу надані також інші права, передбачені чинним
законодавством України.

Які вимоги до складання заповіту?
Заповіт має бути складений письмовій формі і посвідчений

нотаріусом або іншою особою, якій надано відповідні
повноваження. [9]

Заповіт, який подається на посвідчення, має бути складений так,
щоб розпорядження заповідача не викликало незрозумілостей чи
суперечок після відкриття спадщини. Тобто, його зміст має бути
чітко зрозумілим і не двозначним. [11]

Заповіт має бути складений у письмовій формі із зазначенням
місця і часу його складання, дати та місця народження заповідача
та підписаний особисто заповідачем.

Заповіт може бути написаний особою власноручно або за
допомогою загальноприйнятих технічних засобів (комп‘ютер,
друкарська машинка). Крім того, написання заповіту може бути
здійснене нотаріусом на прохання особи та з її слів. В такому разі
написаний заповіт заповідач повинен вголос прочитати, а потім
підписати. Перед підписом вказується, що заповіт особою
прочитано після чого підписано заповідачем.

Якщо заповідач унаслідок фізичної вади, хвороби або з будьE
яких інших причин не може власноручно підписати заповіт, за його
дорученням він може бути підписаний іншою фізичною особою.
Однак, фізична особа, на користь якої заповідається майно, не
вправі підписувати заповіт за заповідача. За бажанням заповідача,
а також у випадках, якщо заповідач через фізичні вади не може
сам прочитати заповіт, посвідчення заповіту має відбуватись при
свідках. У такому випадку присутність не менш як двох свідків при
посвідченні заповіту є обов’язковою. Текст заповіту має містити
відомості про особу свідків, а саме: прізвище, ім’я, по батькові
кожного з них, дату народження, місце проживання, реквізити
паспорта чи іншого документа, на підставі якого було встановлено
особу свідка. То ж відповідні особи, повинні мати із собою паспорт
або інший відповідний документ, що посвідчує особу. Свідки, при
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яких посвідчено заповіт, повинні зачитати відповідний заповіт
вголос та проставити на ньому свої підписи.

Свідками можуть бути особи з повною цивільною дієздатністю.
Свідками не можуть бути:

E нотаріус;
E особи, на користь яких складено заповіт;
E члени сім’ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом;
E особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт. [9]
При посвідченні заповіту від заповідача не вимагається подання

доказів, які підтверджують його право на майно, що заповідається.
За заповітом майно може бути заповідане тільки у власність.

[2]
Яким чином посвідчити заповіт у державного нотаріуса?
Для того, щоб посвідчити власний заповіт особа, яка бажає

лишити відповідне розпорядження на випадок своєї смерті,
повинна звернутися до державного нотаріуса або іншої
компетентної з даного питання особи з відповідним проханням.
[9]

Як правило заповіт посвідчується за місцем знаходження
відповідної нотаріальної контори, в якій працює особа, що його
посвідчує (нотаріус). Разом з тим, заповіт може бути посвідчений і
за місцем перебування заповідача, якщо він за станом здоров‘я
не може прибути для посвідчення заповіту до нотаріуса. [11]

При зверненні особи до нотаріуса за посвідченням заповіту в
особи має бути при собі паспорт або інший документ, що посвідчує
її особу (відомості в якому виключають будьEякі сумніви щодо
особи громадянина) та довідку про ідентифікаційний номер.

Що стосується секретних заповітів, то нотаріуси їх посвідчують,
не ознайомлюючись зі змістом.

Секретний заповіт подається нотаріусу особою, що його склала,
у заклеєному конверті. На конверті має бути особистий підпис
заповідача. Якщо підпис на конверті проставлений заповідачем не
в присутності нотаріуса, заповідач особисто підтверджує, що
підпис на конверті зроблений саме ним. [9]

Як можна скасувати або змінити раніше посвідчений заповіт?
Для того, щоб скасувати чи змінити заповіт особа подає

нотаріусу заяву про скасування чи зміну заповіту. Справжність
підпису на заяві про скасування або зміну заповіту має бути
нотаріально засвідчена.

Змінюючи або скасовуючи складений секретний заповіт,
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заповідач має подати нотаріусу паспорт або інший документ, що
посвідчує її особу (відомості в якому виключають будьEякі сумніви
щодо особи громадянина) та довідку про ідентифікаційний номер.
Також, такій особі рекомендується подати нотаріусу примірник
свідоцтва про посвідчення та прийняття на зберігання секретного
заповіту (якщо таке свідоцтво видавалось особі за її бажанням).

У разі скасування секретного заповіту за заявою заповідача
нотаріус повинен повернути йому підписаний конверт із старим
заповітом. Справжність підпису заповідача на заяві про скасування
секретного заповіту має бути нотаріально засвідчена. [9]

Як оформити спадщину?
Хто є спадкоємцем і може спадкувати за законом?
Спадкування буває за заповітом та за законом.
У разі спадкування за заповітом воля спадкодавця виражається

у заповіті.
У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним,

неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями
за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини
право на спадкування отримують спадкоємці за законом в порядку
черговості, визначеної Цивільним кодексом України.

Спадкоємцями є особи, які успадковують права та обов‘язки,
що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не
припинилися внаслідок його смерті.

При спадкуванні за законом спадкоємці одержують право на
спадкування почергово. [2]

Яка черговість спадкування існує згідно із Цивільним кодексом?
Існують наступні черги спадкоємців за законом:
у першу чергу право на спадкування за законом мають діти

спадкодавця (померлого), у тому числі зачаті за його життя та
народжені після смерті, той з подружжя, який його пережив, та
батьки;

у другу чергу право на спадкування за законом мають рідні
брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так
і з боку матері;

у третю чергу право на спадкування за законом мають рідні
дядько та тітка спадкодавця;

у четверту чергу право на спадкування за законом мають особи,
які проживали зі спадкодавцем однією сім‘єю не менше як п‘ять
років до часу відкриття спадщини;
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у п‘яту чергу право на спадкування за законом мають інші родичі
спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому
родичі ближчого ступеня усувають від права спадкування родичів
подальшого ступеня споріднення. Ступінь споріднення
визначається за числом народжень, що віддаляють родича від
спадкодавця. Народження самого спадкодавця не входить до
цього числа. У п‘яту чергу право на спадкування за законом
одержують також утриманці спадкодавця, які не були членами його
сім‘ї. Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна
особа, яка не була членом сім‘ї спадкодавця, але не менш як п‘ять
років одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для неї
єдиним або основним джерелом засобів до існування. [2]

Як здійснюється почергове спадкування спадкоємцями за
законом?

Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право
на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги,
усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини
або відмови від її прийняття, крім випадків, коли між спадкоємцями
укладено договір про зміну черговості права на спадкування. [2]

Що таке спадкування за правом представлення?
Внуки, правнуки спадкодавця спадкують ту частку спадщини,

яка належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові, якби
вони були живими на час відкриття спадщини. Прабаба, прадід
спадкують ту частку спадщини, яка б належала за законом їхнім
дітям (бабі, дідові спадкодавця), якби вони були живими на час
відкриття спадщини. Племінники спадкодавця спадкують ту частку
спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові (сестрі,
братові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття
спадщини. Двоюрідні брати та сестри спадкодавця спадкують ту
частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові
(тітці, дядькові спадкодавця), якби вони були живими на час
відкриття спадщини.

Якщо спадкування за правом представлення здійснюється
кількома особами, частка їхнього померлого родича ділиться між
ними порівну. При спадкуванні по прямій низхідній лінії право
представлення діє без обмеження ступеня споріднення. [2]

Яким є розмір частки у спадщині спадкоємців за законом?
Частки у спадщині кожного із спадкоємців за законом є рівними.
Спадкоємці за усною угодою між собою, якщо це стосується

рухомого майна, можуть змінити розмір частки у спадщині когось
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із них.
Спадкоємці за письмовою угодою між собою, посвідченою

нотаріусом, якщо це стосується нерухомого майна або
транспортних засобів, можуть змінити розмір частки у спадщині
когось із них. [2]

Що робити особі для того, щоб прийняти спадщину?
В разі відкриття спадщини для її прийняття спадкоємцем, який

на час її відкриття не проживав постійно із спадкодавцем, повинна
бути подана заява про прийняття спадщини. [9]

Відповідно до частини 3 статті 1268 Цивільного кодексу України
спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на
час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину,
якщо він не відмовився від неї у встановленому порядку. [2]
Доказом постійного проживання разом зі спадкодавцем можуть
бути: довідка житловоEексплуатаційної організації, правління
житловоEбудівельного кооперативу, відповідного органу місцевого
самоврядування про те, що спадкоємець безпосередньо перед
смертю спадкодавця проживав разом зі спадкодавцем; копія
рішення суду, що набрало законної сили, про  встановлення факту
своєчасного прийняття спадщини; реєстраційний запис у паспорті
спадкоємця або в будинковій книзі, який свідчить про те, що
спадкоємець постійно проживав разом зі спадкодавцем на час
відкриття спадщини, та інші документи, що підтверджують факт
постійного проживання разом зі спадкодавцем. [9]

Куди подається заява про прийняття спадщини?
Така заява має бути подана до державної нотаріальної контори

за місцем відкриття спадщини. Місцем відкриття спадщини є
останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце проживання
спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є
місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини,
а за відсутності нерухомого майна – місцезнаходження основної
частини рухомого майна. При цьому, необхідно мати на увазі, що
спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення
її померлою, а часом відкриття спадщини є день смерті особи або
день, з якого вона оголошується померлою. [9]

Яким чином має подаватись заява про прийняття спадщини?
Заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем

особисто.
Якщо відповідна заява, на якій справжність підпису спадкоємця

не засвідчена, надійшла поштою, вона приймається нотаріусом,



ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ...

33

заводиться спадкова справа, а спадкоємцю пропонується
надіслати заяву, оформлену належним чином, або прибути
особисто до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини.
Справжність підпису на таких заявах має бути нотаріально
засвідченою. Не допускається прийняття заяв про прийняття
спадщини, про відмову від неї або заяв про їх відкликання,
складених від імені спадкоємців їх представниками, що діють на
підставі довіреностей.

Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право подати заяву
про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника,
а заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної
особи подають її батьки (усиновлювачі), опікун. Разом з тим,
малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа,
цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються такими, що
прийняли спадщину, за відсутності заяви від їх імені про відмову
від спадщини. [9]

В який строк має подаватись заява про прийняття спадщини?
Заява про прийняття спадщини подається в шестимісячний

строк з часу відкриття спадщини. Приклади заяви про прийняття
спадщини наводяться у додатках № 1 і 2 Додатків цієї брошури.
Якщо спадкоємець протягом цього строку не подав заяву про
прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. [9]

Що робити спадкоємцям, які пропустили строк для подання
заяви про прийняття спадщини?

Спадкоємці, які пропустили строк для прийняття спадщини,
можуть за письмовою згодою всіх інших спадкоємців, які прийняли
спадщину, подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини за
місцем відкриття спадщини. Такі заяви спадкоємців мають бути
викладені у письмовій формі і подані нотаріусу до видачі свідоцтва
про право на спадщину. Справжність підписів спадкоємців на заяві
має бути засвідчена у встановленому порядку (нотаріально). У разі
відсутності такої згоди за позовом спадкоємця, який пропустив
строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може
визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви
про прийняття спадщини. Приклад відповідного звернення до суду
наведено у додатку № 7 Додатків цієї брошури. Спадкоємець, якому
за рішенням суду встановлено додатковий строк для подання заяви
про прийняття спадщини, повинен у межах установленого судом
строку прийняти спадщину шляхом подання нотаріусу за місцем
відкриття спадщини відповідної заяви. [11]
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Що має зробити особа, щоб отримати свідоцтво про право на
спадщину та кому воно видається?

Спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати
свідоцтво про право на спадщину.

Слід зазначити, що спадкоємець, який прийняв спадщину, у
складі якої є нерухоме майно, зобов‘язаний звернутися до
нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на
нерухоме майно. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців,
свідоцтво про право на спадщину видається кожному з них із
зазначенням імені та часток у спадщині інших спадкоємців.

Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям, що
прийняли спадщину, тобто тим, які постійно проживали разом зі
спадкодавцем чи подали заяву нотаріусу про прийняття спадщини.
[9]

В які строки видається особі свідоцтво про право на спадщину?
Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після

закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини.
Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які

прийняли спадщину, ніяким строком не обмежена.
Якщо є заповіт, який складено на користь зачатої, але ще не

народженої дитини, видача свідоцтва про право на спадщину і
розподіл спадщини між усіма спадкоємцями може відбуватися
лише після народження дитини.

За наявності виконавця заповіту нотаріус перевіряє обсяг
здійснених ним повноважень. Видача свідоцтва про право на
спадщину за заповітом здійснюється після припинення нотаріусом
повноважень виконавця заповіту. [9]

Які документи має подати особа нотаріусу для того, щоб
отримати свідоцтво про право на спадщину за законом?

Свідоцтво про право на спадщину за законом видається за
заявою спадкоємців, які прийняли спадщину в порядку,
установленому цивільним законодавством. Приклад заяви щодо
отримання свідоцтва про право на спадщину наводиться у додатку
№ 3 Додатків цієї брошури.

Крім заяви особа повинна подати нотаріусу:
1) документи, які підтверджують факт смерті особи після якої

відкрилась спадщина, час і місце відкриття спадщини, наявність
підстав для закликання до спадкоємства за законом осіб, які
подали заяву про видачу свідоцтва, склад спадкового майна, на
яке видається свідоцтво про право на спадщину. Зокрема, факт
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смерті підтверджується свідоцтвом про смерть спадкодавця.
Місце відкриття спадщини підтверджується: свідоцтвом органу
реєстрації актів цивільного стану про смерть спадкодавця, якщо
останнє постійне місце проживання і місце його смерті збігаються;
довідкою житловоEексплуатаційної організації, правління житловоE
будівельного кооперативу про його постійне місце проживання;
записом у будинковій книзі про постійне проживання спадкодавця,
а якщо місце проживання померлого невідоме E документом
(витягом з Реєстру прав власності та ін.) про місцезнаходження
нерухомого спадкового майна спадкодавця або його частини.
Якщо об’єктів нерухомого майна декілька й їх місцезнаходження
різне, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження одного із
об’єктів цього майна за вибором спадкоємців. За відсутності
нерухомого майна місцем відкриття спадщини є місцезнаходження
основної частини рухомого майна, що може бути підтверджено
відповідним свідоцтвом про державну реєстрацію транспортного
засобу, витягом з реєстру прав власності на цінні папери тощо. У
разі відсутності у спадкоємців зазначених документів нотаріусу
надати можна копію рішення суду, що набрало законної сили, про
встановлення місця відкриття спадщини;

2) докази родинних та інших відносин спадкоємців зі
спадкодавцем. Такими доказами можуть бути: свідоцтва органів
реєстрації актів цивільного стану (наприклад, свідоцтво про
народження); копії актових записів; записи в паспортах про другого
з подружжя; копії рішень суду, що набрали законні сили, про
встановлення факту родинних та інших відносин;

3) якщо особа спадкує як утриманець померлого, то вона має
подати рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення
факту перебування непрацездатної чи неповнолітньої особи на
утриманні. Непрацездатність утриманця, пов’язана з віком,
перевіряється за паспортом, свідоцтвом органу цивільного стану
про народження; непрацездатність, пов’язана зі станом здоров’я,
за пенсійною книжкою або довідкою, виданою відповідним органом
медикоEсоціальної експертизи;

4) документи, що підтверджують, що спадкове майно дійсно
належало спадкодавцю. Такими документами можуть бути
свідоцтво про право власності, договір купівліEпродажу чи
дарування, Державний акт про право власності на земельну ділянку
(пай), тощо.

Якщо один або кілька спадкоємців за законом позбавлені
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можливості подати документи, що підтверджують наявність підстав
для закликання їх до спадкоємства за законом, вони можуть бути
за письмовою згодою всіх інших спадкоємців, які прийняли
спадщину і подали докази родинних, шлюбних чи інших відносин
зі спадкодавцем, включені до свідоцтва про право на спадщину.
Така згода спадкоємців оформляється у вигляді письмової заяви,
підпис спадкоємців на якій має бути засвідчений у відповідності
до правил, викладених у Інструкції про порядок вчинення
нотаріальних дій нотаріусами України. [9]

Яким чином видається свідоцтво право на спадщину після
смерті реабілітованого?

Свідоцтво про право на спадщину після смерті реабілітованого
видається нотаріусом на підставі відповідного рішення Комісії з
питань поновлення прав реабілітованих, яке має містити відомості
про склад спадкового майна. За наявності такого рішення
документи, які б стверджували належність успадкованого майна
померлому, не вимагаються. Часом відкриття спадщини після
смерті реабілітованих у встановленому порядку громадян є день
прийняття рішення відповідною Комісією з питань поновлення прав
реабілітованих про повернення спадкоємцям першої черги майна
реабілітованого (відшкодування його вартості). Коло спадкоємців
першої черги визначається на день винесення цього рішення. Для
підтвердження факту смерті спадкодавця E громадянина,
реабілітованого у встановленому порядку, а також належності осіб
до кола спадкоємців першої черги щодо майна реабілітованого
(відшкодування його вартості) нотаріусу особа надає відповідне
рішення Комісії з питань поновлення прав реабілітованих, яке
повинно містити перелік документів, що стверджують відповідні
факти. [9]

Які особливості подання документів нотаріусу для отримання
свідоцтва про право на спадщину за заповітом?

Свідоцтво про право на спадщину за заповітом видається за
заявою спадкоємців, які прийняли спадщину в порядку,
установленому цивільним законодавством. Приклад заяви щодо
отримання свідоцтва про право на спадщину наводиться у додатку
№ 3 Додатків цієї брошури.

Крім заяви особа повинна подати нотаріусу документи, які
підтверджують факт смерті особи після якої відкрилась спадщина,
час і місце відкриття спадщини, наявність заповіту, наявність та
чинність спадкового договору, час і місце відкриття спадщини,
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склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво.
Якщо спадкоємець за заповітом бажає, щоб у свідоцтві про

право на спадщину були зазначені родинні чи інші відносини із
спадкодавцем, він надає на вимогу нотаріуса документи, які б
стверджують ці відносини.

При видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом
(секретним заповітом) спадкоємець подає оригінал чи дублікат
заповіту (свідоцтва про оголошення секретного заповіту).

За бажанням спадкоємця до свідоцтва про право на спадщину
за заповітом додається нотаріально засвідчена копія (фотокопія)
заповіту (копія (фотокопія) свідоцтва про оголошення секретного
заповіту) або його дубліката. [9]

Які особливості отримання свідоцтва про право на спадщину
на майно, яке підлягає реєстрації?

Для отримання свідоцтва про право на спадщину на майно, яке
підлягає реєстрації, особа надає нотаріусу, крім інших документів,
правовстановлювальні документи про належність цього майна
спадкодавцеві.

Якщо на згадане вище майно накладено арешт судовими чи
слідчими органами, видача свідоцтва про право на спадщину
затримується до зняття арешту.

Якщо до складу спадкового майна входить нерухоме майно, що
підлягає реєстрації (за винятком земельної ділянки), нотаріусу
особа надає, крім правовстановлювального документа (договору
купівліEпродажу житла, свідоцтва про право власності на будинок),
витяг з Реєстру прав власності, а в місцевостях, де інвентаризація
не проводилась, E довідку відповідного органу місцевого
самоврядування. [9]

Які додатково подаються документи для отримання свідоцтва
про право на спадщину при успадкуванні транспортного засобу?

Для того, щоб оформити успадкування, а в подальшому і право
власності на успадкований транспортний засіб, особа, крім інших
документів про які зазначалось вище, подає до нотаріуса свідоцтво
про реєстрацію чи технічний паспорт на автомототранспортний
засіб, іншу самохідну машину або механізм. [9]

Які особливості є при отриманні свідоцтва про право на
спадщину на право на земельну частку (пай) окремих категорій
осіб?

Свідоцтво про право на спадщину на право на земельну частку
(пай) після смерті фізичних осіб, евакуйованих із зони відчуження,
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відселених із зони безумовного (обов’язкового) або зони
гарантованого добровільного відселення, а також фізичних осіб,
що самостійно переселилися з територій, які зазнали
радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення
або самостійного переселення були членами колективних або
інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонерів з
їх числа, які проживали у сільській місцевості, спадкоємці можуть
отримати, надавши нотаріусу трудову книжку члена колективного
або іншого сільськогосподарського підприємства чи нотаріально
засвідчений витяг з неї, за наявності в ній відповідного запису.

Як докази факту евакуації фізичних осіб із зони відчуження,
відселення або їх самостійного переселення та членства в
колективному або іншому сільськогосподарському підприємстві,
яке розташовувалося на території, що зазнала радіоактивного
забруднення, особи мають подати нотаріусу довідки, видані
обласними державними адміністраціями за місцем евакуації,
відселення чи самостійного переселення, або рішення суду, яке
набрало законної сили, про евакуацію, відселення чи самостійне
переселення з територій, що зазнали радіоактивного забруднення,
спадкодавців чи про їх членство в колективному або іншому
сільськогосподарському підприємстві, яке розташовувалося на
території, що зазнала радіоактивного забруднення. [9]

Які особливості отримання свідоцтва про право на спадщину
на грошовий вклад?

Свідоцтво про право на спадщину на грошовий вклад, щодо
якого вкладник зробив розпорядження банку (фінансовій установі),
а також на грошовий вклад, щодо якого відсутнє  заповідальне
розпорядження, після смерті вкладника видається нотаріусом
спадкоємцям на загальних підставах. В такому разі особи подають
нотаріусу документи, які підтверджують внесення особою
грошового вкладу до банку (фінансової установи). [9]

Які особливості отримання свідоцтва про право на спадщину
на страхову виплату (страхове відшкодування)?

Свідоцтво про право на спадщину на страхову виплату (страхове
відшкодування), щодо якого страхувальник не зробив спеціальної
вказівки страховій установі, після смерті страхувальника видається
спадкоємцям на загальних підставах. В такому випадку особа має
подати нотаріусу, крім інших документів, документ, який
підтверджує те, що особа була застрахована на випадок своєї
смерті.
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Якщо страхувальник у договорі особистого страхування
призначив особу, до якої має перейти право на одержання
страхової виплати у разі його смерті, свідоцтво про право на
спадщину нотаріусом не видається. [9]

Які особливості отримання свідоцтва про право на спадщину
за законом чи за заповітом після смерті одного з учасників спільної
сумісної власності?

Це питання є досить проблемним і складним.
Справа у тому, що згідно із частиною 2 статті 370 Цивільного

кодексу України в разі виділу частки з майна, що є у спільній
сумісній власності, вважається, що частки кожного із співвласників
у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не
встановлено домовленістю між ними, законом або судом.

Проте до центрів права організації звертаються громадяни з
тим, що в кінці 90Eх років вони отримали свідоцтва на право
приватної спільної сумісної власності квартир і на сьогодні при
зверненні до нотаріуса, щоб отримати свідоцтво про право на
спадщину за законом або за заповітом після смерті одного із
учасників спільної сумісної власності, нотаріус вимагає від них
надати судове рішення або інші документи про розмір часток
кожного із співвласників. Але як уже вище зазначалося, в законі
чітко вказано, що частки кожного із співвласників є рівними.

Таку проблему на сьогодні громадянам створює Інструкція про
порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. В ній
передбачено, що для того, щоб особа могла отримати свідоцтво
про право на спадщину за законом чи за заповітом після смерті
одного з учасників спільної сумісної власності, спочатку потрібно,
щоб було виділено (визначено) частку померлого у спільному
майні.

На перший погляд ніби все нормально, лише технічне питання
– звернувся до суду, а суд виділив всім співвласникам рівні частки.
Проте як звернутися? Яке це має бути провадження: позовне чи
окреме? Так, невиконання статті 370 Цивільного кодексу створює
прогалини в законодавстві. А поки наш законодавець та вищі
органи виконавчої влади мовчать, громадяни звертаються до суду
для виділення часток, що є у спільній сумісній власності по квартирі,
хто в якій формі. Це призводить до появи різного роду справ:
формальних позовів родичів один до одного, адже як правило
спору між ними не має; подання заяв, не передбачених для
окремого провадження, тобто про виділення часток із майна, що є
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у спільній сумісній власності. Єдиної практики не існує. В зв‘язку з
цією ж причиною у додатках зразка відповідного звернення до суду
не наводимо.

В такій ситуації найкращий вихід – по кожній індивідуальній
ситуації радитись з практикуючим юристом чи адвокатом. [19]

Слід зазначити, якщо у спільному майні подружжя
правовстановлювальний документ на таке майно (наприклад,
договір купівліEпродажу квартири) оформлений на того із
подружжя, що є живим, то така особа має надати нотаріусу свою
письмову згоду на виділ на ім’я померлого його частки в спільному
майні. [9]

Чи може особа відмовитись від спадщини?
Спадкоємці мають право на відмову від прийняття спадщини,

тобто спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися
від прийняття спадщини протягом строку, встановленого для
прийняття спадщини. Заява про відмову від прийняття спадщини
також подається до нотаріальної контори за місцем відкриття
спадщини. Приклад заяви про відмову від прийняття спадщини
наведено у додатку № 4 Додатків цієї брошури.

Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може
відмовитися від прийняття спадщини за згодою піклувальника і
органу опіки та піклування, а неповнолітня особа віком від
чотирнадцяти до вісімнадцяти років може відмовитися від
прийняття спадщини за згодою батьків (усиновлювачів),
піклувальника і органу опіки та піклування. Батьки (усиновлювачі),
опікун можуть відмовитися від прийняття спадщини, належної
малолітній, недієздатній особі, лише з дозволу органу опіки та
піклування.

Відмова від прийняття спадщини може бути відкликана
протягом строку, встановленого для її прийняття. [2]

Як у нотаріуса засвідчити вірність копії документа?
Чи можна засвідчити вірність копій будьEякого документа?
Існують документи, вірність копій яких можна засвідчити та

документи, вірність копій яких засвідчити не можна.
Зокрема, забороняється засвідчувати вірність копій паспорта,

документів, що його замінюють, військового квитка, депутатського
посвідчення, службових посвідчень та інших документів, знімання
копій з яких не допускається. Не допускається засвідчення вірності
копії (фотокопії) з документа, на підставі якого відповідні установи
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видають оригінал документа (наприклад, на підставі довідки про
народження дитини, довідки про смерть особи відповідні органи
реєстрації актів цивільного стану видають відповідні свідоцтва), а
також засвідчення вірності копії (фотокопії) з додатка без
пред’явлення основного документа (витяг із залікової відомості).
[9]

Що зробити для того, щоб нотаріус засвідчив вірність копії
документа, вірність якої можна засвідчувати?

Щоб засвідчити вірність копії того чи іншого документа (диплома
про освіту, тощо), вірність копій яких засвідчити можна, особа, яка
має таке бажання, повинна звернутися до будьEякої нотаріальної
контори з відповідним проханням. [9]

Хто може звернутися до нотаріуса з проханням засвідчити
вірність копії документа? Які документи така особа повинна  мати?

За вчиненням такої нотаріальної дії до нотаріуса може
звернутися як сам власник документа, так і за його дорученням
інша особа. В такому випадку, особа, що звертається за
засвідченням вірності копії, повинна мати при собі паспорт або інші
документи, які його замінюють, чи інший документ, який посвідчує
особу (службове посвідчення, посвідчення водія, інваліда тощо)
та оригінал документа, вірність копії якого хоче, щоб було
засвідчено. Представник особи має подати ще й документ, що
посвідчує його повноваження. [9]

Чи можна засвідчити вірність копії (фотокопії) з копії (фотокопії)
документа?

Так, існує можливість засвідчення вірності копії (фотокопії) з
копії (фотокопії) документа, яка засвідчена нотаріально або якщо
ця копія (фотокопія) видана юридичною особою, що видала
оригінал документа. В останньому випадку копія документа має
бути викладена на бланку юридичної особи (підприємства,
установи, організації) з прикладенням печатки і з відміткою про
те, що оригінал документа знаходиться в справах юридичної особи,
яка видала документ.

Нотаріуси засвідчують вірність копій (фотокопій) документів,
виданих юридичними особами за умови, що ці документи не
суперечать законові, мають юридичне значення і засвідчення
вірності їх копій (фотокопій) не заборонено законом.

Існує також можливість засвідчення вірності копії (фотокопії)
документа, виданого фізичною особою (громадянином України,
іноземцем чи особою без громадянства). В такому випадку
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засвідчення копії відповідного документа здійснюється тоді, коли
справжність підпису фізичної особи на його оригіналі засвідчена
нотаріусом або посадовою особою відповідного органу місцевого
самоврядування або за місцем роботи, навчання, проживання чи
лікування фізичної особи, якою видано даний документ. [9]

Чи можна засвідчити у нотаріуса вірність копії (фотокопії) з копії
рішення суду (витяг з нього) та копії (фотокопії) офіційних
документів, які видаються органами реєстрації актів цивільного
стану і надалі використовуватимуться за кордоном?

Вірність копії (фотокопії) з копії рішення суду (витяг з нього)
може бути засвідчена нотаріусом за наявності відмітки про те, що
це рішення набрало законної сили і що оригінал рішення
знаходиться в суді з зазначенням номера справи.

Засвідчення копій (фотокопій) офіційних документів, які
видаються органами реєстрації актів цивільного стану і надалі
використовуватимуться за кордоном, нотаріусами здійснюється
лише після попередньої легалізації оригіналів цих документів або
проставляння апостиля компетентними органами. [9]

Яким чином у нотаріуса засвідчити справжність підпису на
документі?

Для чого потрібно засвідчувати справжність підпису особи на
документі?

Слід зазначити, що метою засвідчення нотаріусом справжності
підпису на документі є підтвердження підписання певного
документа саме тією особою, від імені якої він виходить. [11]

Що посвідчує нотаріус, засвідчуючи підпис особи на документі?
При посвідченні відповідного документа нотаріус не посвідчує

викладені у ньому факти (не підтверджує те, що вони мали місце),
а лише підтверджує, що підпис під даним документом зроблено
тією чи іншою особою. [21]

Які документи має надати особа нотаріусу, щоб він посвідчив її
підпис на документі?

Для засвідчення справжності підпису на документі особа
повинна надати нотаріусу документ, що посвідчує її особу (паспорт
або інший документ) та документ, її підпис на якому бажає, щоб
було засвідчено. Громадянин може поставити свій підпис під
документом у присутності нотаріуса або підтвердити, що
поставлений підпис належить саме йому.

Чи може нотаріус засвідчити справжність підпису особи, що
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підписалась за іншу особу, яка не могла це зробити власноручно
внаслідок поважних причин?

В окремих випадках на договорі може бути засвідчена
справжність підпису особи, що підписалась за іншу особу, яка не
могла це зробити власноручно внаслідок фізичної вади, хвороби
або з інших поважних причин. В такому випадку нотаріусу
надається: 1) документ, підпис на якому бажають, щоб було
засвідчено нотаріально; 2) документ, що посвідчує особу (паспорт
або інший документ) того за кого підписалась інша особа; 3)
документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ) того
хто підписався під документом за іншу особу. Нотаріус же про
причини, з яких фізична особа, заінтересована у вчиненні
нотаріальної дії, не могла підписати документ, зазначає в
посвідчувальному написі. Однак варто пам‘ятати, що договір не
може підписувати особа, на користь або за участю якої її
посвідчено. [11]

На яких документах нотаріус має право засвідчувати
справжність підпису особи, а на яких – не має?

Нотаріус може засвідчувати справжність підпису на документах,
зміст яких не суперечить законові і які не мають характеру угод та
не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини.
Не засвідчується нотаріусом справжність підпису фізичної особи
на документі, у якому стверджуються обставини, право
посвідчення яких належить лише відповідному державному
органові (час народження, шлюбу, смерті, наявність хвороби,
інвалідності, права власності на майно тощо). Проте, справжність
підпису на зазначеному документі може бути засвідчена у випадку,
якщо відповідний документ призначений для подання до
компетентних органів іншої держави.

За наявності технічних можливостей роботи з електронними
документами нотаріус засвідчує справжність електронного
цифрового підпису на таких документах за передбаченими
Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами
України правилами. [9]

Як у нотаріуса посвідчити довіреність?
Що таке довіреність та навіщо вона потрібна?
Довіреність – це письмовий документ, що видається однією

особою іншій особі для представництва перед третіми особами.
[2]
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Потреба у представництві інтересів особи за довіреністю
виникає тоді, коли особа яку представляють в силу конкретних
життєвих обставин (тривалої відсутності за місцем проживання,
тяжкої хвороби, відрядження, зайнятості тощо) не може особисто
здійснювати свої права і обов‘язки. Крім цього, до послуг
представників звертаються для того, щоб використати спеціальні
знання і досвід, заощадити час і кошти тощо. Наприклад, до
адвокатів, які володіють знаннями законодавства і практикою його
застосування в конкретних ситуаціях. [11]

Що потрібно для того, щоб посвідчити у нотаріуса довіреність?
Для посвідчення довіреності особа, що хоче її видати,

насамперед має надати нотаріусу документ, що посвідчує її особу
та довідку про ідентифікаційний номер. Крім того, їй необхідно мати
інформацію про особу, якій вона хоче видати довіреність. Зокрема,
їй необхідно мати інформацію щодо майбутнього представника, а
саме його ПІБ, місце проживання або місцезнаходження, паспортні
дані та ідентифікаційний номер. В окремих випадках, вимагається
подання документів, які вказують на певний професійний статус
особи. Це пов‘язано із тим, що, наприклад, у довіреностях на ім’я
адвокатів зазначаються їх статус „адвокатський” та членство в
адвокатському об’єднанні (якщо адвокат є членом адвокатського
об’єднання). [11]

Які особливості посвідчення довіреності?
Довіреність на вчинення правочину, який відповідно до його

змісту може бути вчинений лише особисто довірителем,
нотаріусом не посвідчується.

Проект довіреності складається нотаріусом на встановленої
форми бланку в двох примірниках, один з яких видається
довірителю для передачі своїй повіреній особі, а інший
залишається у справах відповідної нотаріальної контори.

Довіреність підписується тим хто довіряє особисто. Якщо
громадянин через поважні причини не може особисто підписати
довіреність, то за його проханням і в присутності нотаріуса цей
документ може бути підписаний іншим громадянином. Такому
громадянину слід мати при собі документ, що посвідчує його особу.
Він повинен бути дієздатним.

Якщо довіреність особа хоче видати в порядку передоручення,
то їй потрібно також надати нотаріусу основну довіреність, у якій
вказано наявність у нього права на передоручення, або подати
докази того, що представник за основною довіреністю
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примушений до цього обставинами для охорони інтересів особи,
яка видала основну довіреність.

У довіреності на укладання договору дарування обов‘язково
вказується ім‘я (ПІБ) особи, яка в майбутньому має бути
обдарована.

Довіреності від імені малолітніх, неповнолітніх, а також осіб,
визнаних у судовому порядку недієздатними або обмежено
дієздатними, посвідчуються з дотриманням вимог пункту 40
Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій.

У довіреності, виданій у порядку передоручення, мають бути
вказані час і місце посвідчення основної довіреності, прізвище,
ім’я, по батькові і місце проживання особи, якій видана основна
довіреність, і особи, якій вона передоручає свої повноваження, а в
необхідних випадках і їх службове становище.

На основній довіреності робиться відмітка про передоручення.
Копія основної довіреності додається до примірника довіреності,
що залишається в державній нотаріальній конторі чи у приватного
нотаріуса. При наступному посвідченні довіреності, виданої за
передорученням у тій самій державній нотаріальній конторі чи тим
самим приватним нотаріусом, копія основної довіреності не
залишається. [9]

Чи може особа скасувати довіреність або передоручення?
Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної, може

у будьEякий час скасувати довіреність або передоручення. Для
цього їй потрібно звернутись до відповідної нотаріальної контори
з заявою про скасування довіреності або передоручення. [9]

Які в загальному документи повинна подавати особа
нотаріусу для посвідчення договорів щодо розпорядження
майном?

Що таке договори щодо розпорядження майном?
Договорами щодо розпорядження майном є такі договори, за

умовами яких одна особа передає іншій особі у власність чи
користування певне майно. Наприклад, договорами про передання
у власність є договори купівліEпродажу будинку (квартири),
транспортних засобів, тощо. Класичним прикладом договору про
передання майна в користування є договір оренди земельної
ділянки. [2]

Які документи має надати особа нотаріусу для посвідчення
договору купівлі6продажу або дарування будинку (квартири)?
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При нотаріальному посвідченні договорів про відчуження
житлового будинку, а також іншого нерухомого майна, що підлягає
реєстрації, нотаріусу, крім інших загальних документів, подаються
документи, які підтверджують право власності (довірчої власності)
на вказане майно, та, у передбачених законодавством випадках,
документи, що підтверджують державну реєстрацію прав на це
майно в осіб, які його відчужують. Так, наприклад, право власності
на житловий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, інші
будівлі і споруди, що відчужуються, може бути підтверджено,
нотаріально посвідченим договором купівліEпродажу, пожертви,
довічного утримання (догляду), ренти, дарування, міни, спадковим
договором, свідоцтвом про право власності на об’єкти нерухомого
майна; свідоцтвом про право на спадщину; свідоцтвом про право
власності на частку в спільному майні подружжя; рішенням суду
тощо. На житловий будинок, садибу та інше нерухоме майно, яке
підлягає реєстрації, нотаріусу надається витяг з Реєстру прав
власності на нерухоме майно, а в сільській місцевості, де
інвентаризація не проведена, E довідка відповідного органу
місцевого самоврядування з викладенням характеристики
відчужуваного нерухомого майна. Якщо ж у такому витягу містяться
відомості про те, що власник, наприклад, житлового будинку
здійснив або здійснює його перебудову чи прибудову, у тому числі
перепланування житлового будинку, переобладнання нежитлового
приміщення в житлове і навпаки, або звів чи зводить господарські,
побутові будівлі та споруди без установленого дозволу або без
належно затвердженого проекту чи з істотними відхиленнями від
проекту, або з грубим порушенням основних будівельних норм і
правил, нотаріусу надається рішення органу місцевого
самоврядування про дозвіл здійснити перебудову, прибудову,
перепланування чи на зведення господарських, побутових будівель
та споруд.

Для посвідчення договору про відчуження житлового будинку,
споруди, квартири, дачі, садового будинку, гаража, іншого
нерухомого майна за участю осіб, над якими встановлено опіку або
піклування, нотаріусу надається дозвіл органу опіки та піклування
на укладення такого договору.

Якщо в будинку (квартирі) зареєстрована і проживає дитина
(особа до 18 років), то нотаріусу надається дозвіл компетентного
органу на укладення такого договору.

При відчуженні майна малолітньої дитини той з батьків з яким
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постійно проживає дитина і, який здійснює таке відчуження, надає
нотаріусу письмову заяву з нотаріально засвідченим на ній
підписом другого з батьків про згоду на продаж даного майна.

У разі неможливості отримання згоди другого з батьків (батько
дитини записаний зі слів матері; у разі смерті другого з батьків,
що підтверджується свідоцтвом про смерть чи довідкою органу
реєстрації цивільного стану; у разі визнання другого з батьків
безвісно відсутнім чи померлим) правочини щодо майна
малолітньої дитини вчиняються тим з батьків, з ким дитина
проживає.

Законодавством України передбачено й інші документи, які,
зокрема, стосуються особливостей відчуження майна
неповнолітніми, недієздатними, обмежено дієздатними та іншими
особами тощо. То ж перед укладенням таких договорів краще
проконсультуватись з юристом, адвокатом або нотаріусом. [9]

Які документи має надати особа нотаріусу для посвідчення
договору купівлі6продажу, дарування або оренди транспортного
засобу (автомобіля, тощо)?

Для початку слід зазначити, що обов’язковому нотаріальному
посвідченню підлягають:

E договори найму (оренди) транспортних засобів за участю
фізичної особи (ст. 799 ЦК України);

E договори позички транспортного засобу, в якому хоча б однією
стороною є фізична особа (828 ЦК України).

Договори купівліEпродажу транспортних засобів, згідно з
діючим законодавством, не підлягають обов’язковому
нотаріальному посвідченню, однак, згідно із ст. 54 Закону України
„Про нотаріат”, за бажанням сторін нотаріусами посвідчуються й
інші правочини, для яких законодавством не встановлено
обов’язкової нотаріальної форми.

При посвідченні договорів відчуження транспортних засобів,
інших самохідних машин і механізмів, крім інших документів,
подаються:

документи, що посвідчують його особу та встановлюють
правомірність придбання транспортного засобу;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний
паспорт);

(акт експертної оцінки) висновок експерта про вартість
транспортного засобу;

документ, що підтверджує відсутність обмежень, які впливають
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на можливість відчуження транспортних засобів; [9]
письмова нотаріально засвідчена заява про згоду другого з

подружжя на відчуження відповідного майна (якщо дане майно є
спільною власністю подружжя);

заява власника (якщо дане майно не є спільною сумісною
власністю, а належить особі на праві особистої приватної
власності). [3], [9]

Право власності на транспортні засоби і законність їх придбання
можуть бути підтверджені: договорами й іншими документами,
укладеними у встановленому порядку, які встановлюють право
власності на транспортні засоби, в тому числі укладені на товарних
біржах; рішеннями суду з вказівкою юридичних та фізичних осіб,
які визнаються власниками транспортних засобів, його марки,
моделі, а також ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів;
довідками органів соціального захисту населення, що виділив
автомобіль з ручним управлінням чи мотоколяску; актами прийомуE
передачі транспортного засобу, виданими підприємствомE
виробником чи підприємствами, які займались переобладнанням
транспортного засобу; довідкамиEрахунками встановленої форми,
виданої суб’єктом підприємницької діяльності, що має спеціальний
дозвіл (ліцензію); свідоцтвом митного органу про реєстрацію
транспортного засобу чи вузлів і агрегатів, які мають
ідентифікаційні номери (вантажна митна декларація). На продані
транспортні засоби видається сервісна книжка, інструкція про
порядок експлуатації, товарний (касовий) чек або інший письмовий
документ, що засвідчує факт купівліEпродажу, а також довідкаE
рахунок, що є підставою для реєстрації транспортного засобу в
органах ДАІ. У разі відсутності сервісної книжки покупцю видається
довідка про проведення передпродажної підготовки транспортних
засобів.

Нотаріуси не мають права посвідчувати угоди щодо відчуження
незареєстрованих транспортних засобів. При посвідченні
договорів відчуження транспортних засобів, що перебували в
експлуатації і зареєстровані в установленому чинним
законодавством порядку у свідоцтві про реєстрацію транспортного
засобу (технічному паспорті) має бути відмітка про зняття його з
обліку.;

письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів)
або піклувальника (при вчиненні правочинів щодо відчуження
транспортних засобів неповнолітньою особою).
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Вищевикладена консультація не є вичерпною, адже в
законодавстві України містяться й інші положення щодо відчуження
транспортних засобів. [9]

Які документи має надати особа нотаріусу для посвідчення
договору оренди земельної ділянки?

Договір оренди земельної ділянки укладається в письмовій
формі і на бажання однієї із сторін може бути посвідчений
нотаріально за місцезнаходженням земельної ділянки. Договір
оренди земельної ділянки на строк більше п’яти років підлягає
обов’язковому нотаріальному посвідченню.

Відсутність у договорі оренди землі істотних умов,
передбачених законодавством України, а також порушення у ньому
статей 4E6, 11, 17, 19 Закону України “Про оренду землі” є
підставою для відмови у посвідченні договору оренди земельної
ділянки.

Особи, які звертається до нотаріуса за посвідченням договору,
подають документи, що підтверджують їх особи та довідки про
ідентифікаційний номер (код), а представники – ще й документи,
що посвідчують їх повноваження. Особа, що передає земельну
ділянку, обов‘язково надає документ, що підтверджує її права на
відповідну земельну ділянку (Державний акт тощо).

Для укладення і посвідчення договору оренди земельної ділянки
особи приносять готовий договір або домовляються про його
підготовку з нотаріусом.

Крім договору, який надає особа нотаріусу для посвідчення,
також надаються такі документи, які є невід’ємною частиною
складеного договору оренди землі, а саме:

план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;
кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень

(обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
акт прийманняEпередавання об’єкта оренди;
акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
проект відведення земельної ділянки (у випадках, передбачених

законодавством). Надання в оренду земельної ділянки (без зміни
її цільового призначення), межі якої визначені в натурі,
здійснюється без розроблення проекту її відведення. [11]
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ОСКАРЖЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ АБО ВІДМОВИ У ЇХ
ВЧИНЕННІ

Чи можна поскаржитись на неправомірні дії або
бездіяльність нотаріуса?

Чинним законодавством України передбачено порядок
оскарження дій або бездіяльності нотаріуса.

Норми чинного законодавства, що регулюють питання
оскарження дій або бездіяльності нотаріусів містяться у Конституції
України (ст. 55), Кодексі адміністративного судочинства України,
Законі України „Про нотаріат” (ст. 50), Законі України „Про
звернення громадян” тощо. [1]

Куди можна поскаржитись на нотаріуса?
Оскаржити дії чи бездіяльність державного нотаріуса можна

двома способами:
E судовим (до судових органів);
E позасудовим.
Так, особа може оскаржити рішення (наприклад, Постанова про

відмову вчинити нотаріальну дію), дії (наприклад, неправильне
вчинення нотаріальних дій) або бездіяльність державного нотаріуса
в порядку передбаченому Кодексом адміністративного
судочинства України до відповідного адміністративного суду. [4]

Що ж стосується позасудового оскарження, то особа може
подати скаргу (звернення) в порядку Закону України „Про
звернення громадян” як безпосередньо до завідуючого державної
нотаріальної контори, в якій працює державний нотаріус, на якого
подається скарга, так і до головного управління юстиції Автономної
Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського
міських управлінь юстиції. [6], [22]

Яким чином можна поскаржитись на нотаріуса?
Оскарження дій або бездіяльності державного нотаріуса

здійснюється шляхом подання адміністративного позову до
компетентного адміністративного суду. Зразок такого позову
можна переглянути у додатку № 6 даної брошури.

Згідно зі статтями 105 і 106 Кодексу адміністративного
судочинства України адміністративний позов подається до
адміністративного суду у формі письмової позовної заяви, яка має
містити:
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1) найменування адміністративного суду, до якого подається
позовна заява;

2) ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби
посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер
засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

4) зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач
обґрунтовує свої вимоги;

5) у разі необхідності — клопотання про звільнення від сплати
судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і
забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган
відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про
призначення судової експертизи; про витребування доказів; про
виклик свідків тощо;

6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
Причому на підтвердження обставин, якими обґрунтовуються

позовні вимоги, позивач зазначає докази, про які йому відомо і які
можуть бути використані судом.

До позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів,
що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів,
документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не
належить сплачувати.

Позовна заява підписується позивачем або його представником
із зазначенням дати її підписання. Якщо позовна заява подається
представником, то у ній зазначаються ім’я представника, його
поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної
пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною заявою подається
довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження
представника.

Слід зазначити, що адміністративний позов може містити
вимоги про:

1) скасування або визнання нечинним рішення відповідача E
суб’єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень;

2) зобов’язання відповідача — суб’єкта владних повноважень
прийняти рішення або вчинити певні дії;

3) зобов’язання відповідача — суб’єкта владних повноважень
утриматися від вчинення певних дій;

4) стягнення з відповідача — суб’єкта владних повноважень
коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним
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рішенням, дією або бездіяльністю;
5) виконання зупиненої чи невчиненої дії;
6) встановлення наявності чи відсутності компетенції

(повноважень) суб’єкта владних повноважень. Проте, відповідним
переліком можливості позивача не обмежено, то ж позовна заява
може містити й інші вимоги на захист прав, свобод чи інтересів у
сфері публічноEправових відносин.

Згідно зі статтею 99 Кодексу адміністративного судочинства
України для звернення до адміністративного суду за захистом
прав, свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який,
якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа
дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав,
свобод чи інтересів. [4]

Щодо позасудового оскарження, то слід відзначити, що в скарзі
згідно із статтею 5 Закону України „Про звернення громадян” має
бути зазначено орган, якому адресується скарга, прізвище, ім’я,
по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть його
скарги, прохання/вимоги. Відповідна скарга може бути усною
(викладена громадянином і записана посадовою особою на
особистому прийомі) чи письмовою, надісланою поштою або
передана громадянином до відповідного органу, установи
особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження
оформлені відповідно до чинного законодавства. Звернення може
бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб
(колективне). Найкращий варіант – подання письмової скарги.
Варто зазначити, що письмове звернення обов’язково повинно
бути підписано його автором (авторами) із зазначенням дати.
Згідно зі статтею 16 відповідного Закону до скарги додаються
наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за
його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для
розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину.
Однак, найкраще E це подавати копії відповідних документів, а їх
оригінали пред‘являти при потребі для ознайомлення. Відповідно
до статті 17 Закону України „Про звернення громадян” скарга на
рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або
посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його
прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення
громадянина з прийнятим рішенням. Зразок відповідної скарги
можна переглянути у додатку № 5 даної брошури. [6], [22]
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ДОДАТКИ

1. Адреси державних нотаріусів Рівненщини та
контакти органів державної влади

ДЕРЖАВНІ НОТАРІАЛЬНІ КОНТОРИ
Перша Рівненська міська державна нотаріальна контора

33028, м. Рівне, майдан Незалежності, 7,
тел. (0362) 22E15E95, 22E34E34
Друга Рівненська міська державна нотаріальна контора

33028, м. Рівне, вул. В. Чорновола, 13,
тел. (0362) 26E44E14, 62E04E36
Рівненська районна державна нотаріальна контора

33001, м. Рівне, вул. Петра Могили, 22 б,
тел. (0362) 22E11E33, 26E59E51
Перша Дубенська державна нотаріальна контора

35600, м. Дубно, вул. Шевченка, 27,
тел. (03656) 4E32E68
Друга Дубенська державна нотаріальна контора

35600, м. Дубно, вул. Драгоманова, 12,
тел. (03656) 4E28E07
Кузнецовська міська державна нотаріальна контора

34400, м. Кузнецовськ, майдан ім. Бегми, 4/ 1,
тел. (03636) 2E47E57
Березнівська районна державна нотаріальна контора

34600, м. Березне, вул. Київська, 3,
тел. (03653) 5E68E56
Володимирецька районна державна нотаріальна контора

34300, смт. Володимирець, вул. Соборна, 39,
тел. (03634) 2E30E20
Гощанська районна державна нотаріальна контора

35400, смт. Гоща, вул. Застав‘я, 22,
тел. (03650) 2E16E79
Демидівська районна державна нотаріальна контора

35200, смт. Демидівка, вул. Миру, 13,
тел. (03637) 6E13E90
Дубровицька районна державна нотаріальна контора

34100, м. Дубровиця, вул. Воробинська, 22,
тел. (03658) 2E00E66
Зарічненська районна державна нотаріальна контора
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34000, смт. Зарічне, вул. Грушевського, 8,
тел. (03632) 3E00E80
Здолбунівська районна державна нотаріальна контора

35700, м. Здолбунів, вул. Пушкіна, 44,
тел. (03652) 2E51E77
Корецька районна державна нотаріальна контора

34700, м. Корець, вул. Київська, 58 а,
тел. (03651) 2E16E54
Костопільська районна державна нотаріальна контора

35000, м. Костопіль, вул. Київська, 37,
тел. (03657) 2E16E54
Млинівська районна державна нотаріальна контора

35100, смт. Млинів, вул. Ватутіна, 7,
тел. (03659) 6E57E31
Острозька районна державна нотаріальна контора

35800, м. Острог, просп. Незалежності, 5,
тел. (03654) 2E27E37
Радивилівська районна державна нотаріальна контора

35500, м. Радивилів, вул. Почаївська, 25,
тел. (03633) 4E31E82
Рокитнівська районна державна нотаріальна контора

34200, смт. Рокитне, вул. Незалежності, 21,
тел. (03635) 2E18E34
Сарненська районна державна нотаріальна контора

34500, м. Сарни, вул. Широка, 22,
тел. (03655) 3E55E34

ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ
Міністерство юстиції України

01001, м. Київ, вул. Архітектора, Городецького, 13,
тел. (044) 279E66E64, 279E97E06
Головне управління юстиції в Рівненській області

33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 1,
тел. (0362) 22E42E80
Рівненське міське управління юстиції

33028, м. Рівне, вул. Соборна, 98,
тел. (0362) 26E39E27
Рівненське районне управління юстиції

33001, м. Рівне, вул. Петра Могили, буд. 22б,
тел. (0362) 5E83E64
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Березнівське районне управління юстиції
34600, м. Березне, вул. Київська, 3,

тел. (03653) 5E40E03
Володимирецьке районне управління юстиції

34300, смт. Володимирець, вул. Грушевського, 63,
тел. (03634) 2E58E08
Гощанське районне управління юстиції

35400, смт. Гоща, вул. Застав‘я, 14,
тел. (03650) 2E14E36
Демидівське районне управління юстиції

35200, смт. Демидівка, вул. 17 Вересня,  86,
тел. (03637) 6E13E99
Дубенське міськрайонне управління юстиції

35600, м. Дубно, вул. Драгоманова, 12,
тел. (03656) 4E35E86, 4E15E74
Дубровицьке районне управління юстиції

34100, м. Дубровиця, вул. Нова, 15,
тел. (03658) 2E29E19
Зарічненське районне управління юстиції

34000, смт. Зарічне, вул. вул. Партизанська, 2,
тел. (03632) 3E09E87
Здолбунівське районне управління юстиції

35700, м. Здолбунів, вул. Приходька, 1,
тел. (03652) 2E52E45
Корецьке районне управління юстиції

34700, м. Корець, вул. Київська, 37,
тел. (03651) 2E21E20
Костопільське районне управління юстиції

35000, м. Костопіль, вул. Сарненська, 24а,
тел. (03657) 2—30E87
Кузнецовське міське управління юстиції

34400, м. Кузнецовськ, вул. Промислова, 54,
тел. (03636) 2E14E89
Млинівське районне управління юстиції

35100, смт. Млинів, вул. Народна, 1,
тел. (03659) 6E52E93
Острозьке районне управління юстиції

35800, м. Острог, просп. Незалежності, 14,
тел. (03654) 2E24E05
Радивилівське районне управління юстиції



ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ...

56

35500, м. Радивилів, вул. Кременецька, 52,
тел. (03633) 4E33E17
Рокитнівське районне управління юстиції

34200, смт. Рокитне, вул. Незалежності, 26,
тел. (03635) 2E20E88, 2E22E89
Сарненське районне управління юстиції

34500, м. Сарни, вул. Ткача, 3,
тел. (03655) 3E54E07

СУДИ
Верховний Суд України

01024, м. Київ, вул. П. Орлика, 4,
тел. (044) 226E23E04
Вищий адміністративний суд України

01010, м. Київ, вул. Московська, 8,
тел. (044) 599E43E91
Львівський апеляційний адміністративний суд

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2,
тел. (032) 261E36E63, (0322) 72E40E70
Апеляційний суд Рівненської області

33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1,
тел. (0362) 22E62E30
Рівненський міський суд

33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1,
тел. (0362) 22E50E65, 26E59E17
Рівненський окружний адміністративний суд

33001, м. Рівне, вул. Дворецька, 128,
тел. (0362) 68E35E65
Рівненський районний суд

33001, м. Рівне, вул. Петра Могили, 22 б,
тел. (0362) 22E10E74, 22E11E66
Березнівський районний суд

34600, м. Березне, вул. В. Чорновола, 11 а,
тел. (03653) 5E69E87
Володимирецький районний суд

34300, смт. Володимирець, вул. Вишнева, 11,
тел. (03634) 2E36E10, 2E33E54
Гощанський районний суд

35400, смт. Гоща, вул. Ковпака, 1 а,
тел. (03650) 2E15E12, 2E11E37
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Демидівський районний суд
35200, смт. Демидівка, вул. Миру, 13,

тел. (03637) 6E22E49
Дубенський міськрайонний суд

35600, м. Дубно, вул. Пекарська, 12,
тел. (03656) 4E25E26
Дубровицький районний суд

34100, м. Дубровиця, вул. Воробинська, 22,
тел. (03658) 2E01E81, 2E02E95
Зарічненський районний суд

34000, смт. Зарічне, вул. Грушевського, 10,
тел. (03632) 3E05E79
Здолбунівський районний суд

35700, м. Здолбунів, вул. Приходька, 1,
тел. (03652) 2E56E65
Корецький районний суд

34700, м. Корець, вул. Тітова, 7,
тел. (03651) 2E14E52, 2E13E35
Костопільський районний суд

35000, м. Костопіль, вул. Коперника, 14,
тел. (03657) 2E75E62, 2E20E72
Кузнецовський міський суд

34400, м. Кузнецовськ, мікрорайон Будівельників, 3,
тел. (03636) 2E17E47, 2E46E44
Млинівський районний суд

35100, смт. Млинів, вул. 17 вересня, 7,
тел. (03659) 6E52E60
Острозький районний суд

35800, м. Острог, вул. Мануїлівського, 82,
тел. (03654) 2E30E11
Радивилівський районний суд

35500, м. Радивилів, вул. І. Франка, 8,
тел. (03633) 4E34E61, 4E37E74
Рокитнівський районний суд

34200, смт. Рокитно, вул. Радянська, 14,
тел. (03635) 2E24E38, 2E12E44
Сарненський районний суд

34500, м. Сарни, вул. Залоги, 5,
тел. (03655) 3E26E41, 3E32E46
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2. Інформація про розміри державного мита, яке
сплачується за вчинення нотаріальних дій



ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ...

59

, , 

 

 

 

0,5    

)        

    ,     

0,03  

   

)     

 

   

,   

,     

,   

 : 

,   

, 

 

0,03  

   

 

 

 

0,1  

   

 

)      

   

 : 

,   

, 

 

0,1  

   

 

 

0,3  

   

)   

 

  

 

 

 

 

 

,  

 

  

,  

 

 

 

,   

, 

 

0,03  

   

 

 

 

 

 

0,1  

   

 

 

  

  

 

 

,   

, 

 

0,1  

   

 

 

0,3  

   

)     0,02  

   

)        

 

2  

   

)     

 

0,3   

   

)    , ’  

    

   

0,3   

   

)       

    (  ) 

0,3   

   

)     1  ,  

,  1  

 ,  

 ,  

  3 

 

   



ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ...

60

   100 

 

   

)        

  (  ) 

0,01  

   

)       

,      

 (   ) 

0,02   

   

)    ,  , 

  ,  

,   

, , ’ , ’  

  ,  , 

  ,  

,   

,   ’  

 ’      

 ,  ,      

 „ ” – „ ” 

0,03  

   

 

 

 

 

 

 

)      

 

0,03  

   

)    

: 

 

 

 

0,01   

,    5 

 

   

   50 

 

   

 

( ) 

’  

 

0,01   

,   

  5 

 

   

   50 

 

   

 

( ) 

 

 

 

0,01    

  , 

   

,  

  

. 

    

  - 1  

 ,   

  

 

   

)    ,    

     

 

0,01   

 , 

   

 



ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ...

61

[8]
Коли йде мова про розмір державного мита і згадується поняття

„неоподатковуваний мінімум доходів громадян”, то слід розуміти,
що 1 (один) неоподатковуваний мінімум доходів громадян
дорівнює 17 (сімнадцять) грн. [7]

3. Зразки документів
Додаток № 1. Зразок заяви про прийняття спадщини за

законом
Другій Рівненській міській державній нотаріальній
конторі,що знаходиться за адресою:33028, м.
Рівне, вул. В. Чорновола, буд. 13,
тел. 26644614
гр. Іванюк Іван Іванович,
що мешкає в м. Рівне, вул. Рівненська, буд. 1, кв. 1

ЗАЯВА
29 квітня 2007 року помер мій батько – гр. Іванюк Іван Іванович,

що мешкав за адресою: м. Рівне, вул. Рівненська, буд. 2, кв. 2.
На день його смерті залишилось спадкове майно, яке

складається з:
E Ѕ частини квартири № 2, що знаходиться за адресою: м. Рівне,

вул. Рівненська, буд. 2;
E земельної ділянки площею 0,10 га., яка розташована на

території с. Тинне, вул. Тиннівська, Рівненського району Рівненської
області.

Вказане спадкове майно я приймаю.
Крім мене, спадкоємцем першої черги є дружина померлого –

Іванюк Іванна Петрівна.

До зазначеної заяви додаю:
1. Копія свідоцтва про смерть батька.
2. Довідка про останнє місце проживання спадкодавця.
3. Копію свідоцтва про моє народження.
Інші документи будуть подані додатково.

03 липня 2007 року                                                     (підпис)
[14]
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Додаток № 2. Зразок заяви про прийняття спадщини за
заповітом

Сарненській районній державній нотаріальній
конторі, що знаходиться за адресою:
34500, м. Сарни, вул. Широка, буд. 22,
тел. 3 655634
гр. Петрук Петро Петрович,
що мешкає за адресою:
м. Сарни, вул. Сарненська, буд. 1

ЗАЯВА

06 травня 2007 року помер – гр. Василюк Василь Васильович,
що мешкав за адресою: м. Сарни, вул. Сарненська, буд. 2.

На день його смерті залишилось спадкове майно, на яке
померлий залишив заповіт на моє ім‘я, посвідчений 18 квітня 2000
року приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального
округу за реєстровим № ______.

Спадкове майно складається з:
E будинок № 2, що знаходиться за адресою: м. Сарни, вул.

Сарненська.
E земельної ділянки площею 0,25 га., яка розташована на

території м. Сарни, вул. Сарненська, Рівненської області.

Вказане майно я приймаю.

Спадкоємцем, передбаченим статтею 1241 ЦК України є
дружина померлого – Василюк Василина Іванівна.

До зазначеної заяви додаю:
1. Копія свідоцтва про смерть гр. Василюка В.В.
2. Оригінал заповіту.
3. Довідка про останнє місце проживання спадкодавця.

Інші документи будуть подані додатково.

29 червня 2007 року                                                (підпис)
[14]
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Додаток № 3. Зразок заяви про видачу свідоцтва
спадкоємцям, які прийняли спадщину

Рівненській районній державній нотаріальній
конторі, що знаходиться за адресою:
33001, м. Рівне, вул. Петра Могили, буд. 22б,
тел. 22611633
гр. Іванової Ольги Іванівни,
що мешкає за адресою:
м. Рівне, вул. Рівненська, буд. 1, кв. 1
гр. Іванової Наталії Іванівни,
що мешкає за адресою:
м. Рівне, вул. Рівненська, буд. 1, кв. 1

ЗАЯВА

24 жовтня 2004 року помер наш батько – гр. Іванов Іван Іванович,
що мешкав за адресою: м. Рівне, вул. Рівненська, буд. 1, кв. 1.

На день його смерті залишилось спадкове майно, яке
складається з:

E квартири № 1 (один), що знаходиться за адресою: м. Рівне,
вул. Рівненська, буд. 1;

E грошових вкладів з відповідними відсотками та
компенсаціями, що знаходяться на рахунках №№ ___________,
_______________ в ____________ відділенні № ______ Ощадного банку
м. Рівне.

Вказане спадкове майно ми, як спадкоємці, що на час відкриття
спадщини проживали постійно зі спадкодавцем, прийняли та
просимо видати нам Свідоцтва про право на спадщину за законом.
Необхідні документи додаємо.

29 червня 2007 року                                                        (підпис)
 [14]
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Додаток № 4. Зразок заяви про відмову від прийняття
спадщини

Першій Рівненській міській державній нотаріальній
конторі, що знаходиться за адресою:
33028, м. Рівне, майдан Незалежності, буд. 7,
тел. 22615695
гр. Василюка Василя Васильовича,
що мешкає в м. Рівне, вул. Рівненська, буд. 1, кв. 1

ЗАЯВА

29 квітня 2007 року померла моя дружина – гр. Василюк
Василина Тадеївна, що мешкала за адресою: м. Рівне, вул.
Рівненська, буд. 1, кв. 1.

На день її смерті залишилось спадкове майно, від прийняття
якого я відмовляюся на користь дочки померлої – Василюк
Христини Василівни.

Зміст частини шостої статті 1273 Цивільного кодексу України,
щодо мого права на відкликання відмови від прийняття спадщини
протягом строку, встановленого для прийняття спадщини, мені
нотаріусом роз‘яснено.

03 липня 2007 року                                                      (підпис)
[14]
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Додаток № 5. Зразок скарги на ненадання постанови про
відмову вчинити нотаріальної дії державним нотаріусом

Начальнику Головного управління юстиції в
Рівненській області
33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 1,
тел. 22642680
гр. Петрук Петро Петрович,
що мешкає за адресою:
м. Рівне, вул. Рівненська, буд. 1, кв. 1

СКАРГА

22 квітня 2007 року я звернувся до державного нотаріуса
Рівненської районної державної нотаріальної контори Сидорук С.С.
з проханням посвідчити мій підпис на заяві до суду про дачу
пояснень особою. Державний нотаріус Сидорук С.С. відмовилась
посвідчити мій підпис під такою заявою, зазначивши, що таких заяв
вона не має права посвідчувати. Я спробував пояснити, що прошу
її посвідчити не саму заяву, а посвідчити той факт, що підписався
під нею саме я. Проте, державний нотаріус відмовилась слухати
пояснення і в грубій формі, з вживанням образливих слів на мою
адресу, вказала на вихід з кабінету.

На моє прохання щодо надання постанови про відмову вчинення
нотаріальної дії державним нотаріусом жодного реагування не
було. Факт, що відповідні дії зі сторони державного нотаріуса
Сидорук С.С. мали місце, при потребі, може підтвердити мій
повнолітній син, який був на прийомі у даного нотаріуса разом зі
мною.

Зміст документа, підпис на якому я хотів, щоб нотаріус
посвідчила, не суперечив і не суперечить законові, не має
характеру угод та не містить у собі відомостей, що порочили честь
і гідність будьEякої людини. Відповідно до статті 78 Закону України
„Про нотаріат” нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не
посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що
підпис зроблено певною особою.

Згідно із статтею 49 Закону України „Про нотаріат” в разі відмови
вчинити нотаріальні дії нотаріус не пізніш як у триденний строк
виносить постанову про таку відмову, яку надає особі на її
прохання.
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Таким чином, державним нотаріусом Рівненської районної
державної нотаріальної контори Сидорук С.С. всупереч власним
професійним обов‘язкам та законодавству мені було не лише
відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, але й не було надано
постанови про таку відмову.

На підставі викладеного, відповідно до статей 3 і 40 Конституції
України, статей 49 і 78 Закону України „Про нотаріат”, керуючись
правовими положеннями Закону України „Про звернення
громадян”, –

ПРОШУ:

1. Невідкладно вжити заходів щодо усунення допущених
порушень моїх прав та законних інтересів державним нотаріусом
Рівненської районної державної нотаріальної контори Сидорук
С.С., пов‘язаних з ненаданням постанови про відмову вчинення
нотаріальної дії.

2. Про результати розгляду мого звернення повідомити мене
письмово у строки передбачені чинним законодавством України.

03 травня 2007 року                                                    П.П. Петрук



ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ...

67

Додаток № 6. Зразок адміністративного позову про
визнання Постанови про відмову вчинити нотаріальну дію
протиправною, про скасування Постанови про відмову
вчинити нотаріальну дію, про зобов‘язання вчинення
нотаріальної дії

До Рівненського окружного адміністративного суду
33001, м. Рівне, вул. Дворецька, 128

Позивач: Петрук Петро Петрович,
що мешкає за адресою:
м. Рівне, вул. Рівненська, буд. 1, кв. 1

Відповідач: Рівненська районна державна нотаріальна контора
33028, м. Рівне, вул. Петра Могили, буд. 22б,
тел. 22611633

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
Про визнання рішення суб‘єкта владних повноважень

протиправним та нечинним,
про зобов‘язання суб‘єкта владних повноважень вчинити дію

22 квітня 2007 року я звернувся до Відповідача з проханням
посвідчити мій підпис на заяві до суду про дачу пояснень особою.

Однак, вона відмовилась посвідчити мій підпис під такою
заявою, зазначивши, що таких заяв не має права посвідчувати.

Я спробував пояснити, що прошу її посвідчити не саму заяву
(факти, викладені в ній), а посвідчити той факт, що підписався під
нею саме я /мій підпис/. Проте, Відповідач відмовився слухати
пояснення.

Водночас, Відповідач тривалий час не надавав письмову
відмову про надання якої я просив.

Проте, після того як я поскаржився на протиправні дії по
ненаданню відмови до Головного управління юстиції України в
Рівненській області, Постанова про відмову вчинити нотаріальну
дію була оформлена і надана мені за № 0000 25 травня 2007 року.

Проте, у вказаній постанові суб’єкт владних повноважень, так і
не обґрунтував правомірності своєї відмови. В ній лише зазначив
загальні фрази із законодавства, які не стосуються того питання з
яким я звертався і щодо якого отримав відмову.

Факт, що відповідні дії зі сторони Відповідача мали місце може
підтвердити мій повнолітній син, який був на прийомі у суб’єкта
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владних повноважень разом зі мною.
Вважаю дії відповідача по відмові посвідчити мій підпис під

документом неправомірними.
Зміст документа, підпис на якому я хотів, щоб нотаріус

посвідчила, не суперечив і не суперечить законові, не має
характеру угод та не містить у собі відомостей, що порочили честь
і гідність будьEякої людини.

Відповідно до статті 78 Закону України „Про нотаріат” нотаріус,
засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у
документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною
особою.

Згідно із статтею 49 Закону України „Про нотаріат” в разі відмови
вчинити нотаріальні дії нотаріус не пізніш як у триденний строк
виносить постанову про таку відмову.

Таким чином, Рівненська районна державна нотаріальна
контора всупереч власним професійним обов‘язкам та
законодавству відмовила у вчиненні нотаріальної дії.

Згідно зі статтею 3 Конституції України людина, її життя і
здоров‘я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в
Україні найвищою соціальною цінністю. Утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є головним обов‘язком
держави.

Згідно зі статтею 71 КАС України в адміністративних справах
про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб‘єкта владних
повноважень обов‘язок щодо доказування правомірності свого
рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо
він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідно до статті 162 КАС України у разі задоволення
адміністративного позову суд може прийняти постанову про
визнання протиправними рішення суб‘єкта владних повноважень,
скасування рішення та, про зобов‘язання відповідача вчинити певні
дії.

На підставі викладеного, відповідно до ст. ст. 3, 19 і 55
Конституції України, ст. ст. 49 і 78 Закону України „Про нотаріат”,
керуючись ст. ст. 6, 7, 8, 9, 18, 71, 104, 105, 106, 162 КАС України, –

П  Р  О  Ш  У  :
1. Визнати Постанову Рівненської районної державної

нотаріальної контори про відмову вчинити нотаріальну дію за №
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0000 від 25 травня 2007 року – протиправною та нечинною.
2. Зобов‘язати Рівненську районну державну нотаріальну

контору вчинити нотаріальну дію – посвідчити мій підпис під заявою
до суду про дачу пояснень особою.

Додатки:
1) Копія адміністративного позову.
2) Постанова про відмову вчинити нотаріальну дію за № 0000

від 25 травня 2007 року.
3) Копія постанови про відмову вчинити нотаріальну дію від 25

травня 2007 року.
4) Дві копії скарги до Головного управління юстиції України в

Рівненській області від 03.05.2007 року.
5) Дві копії листаEвідповіді Головного управління юстиції України

в Рівненській області від 25.05.2007 року.
6) Дві копії заяви до суду про дачу пояснень особою, підпис на

яких відповідач відмовився посвідчити.
7) Квитанція про оплату судового збору.

13 червня 2007 року                                                 П.П. Петрук
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Додаток № 7. Зразок позовної заяви про визначення
додаткового строку, достатнього для подання заяви про
прийняття спадщини

До Рівненського міського суду Рівненської області
33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1

Позивач: Іванчук Іван Іванович,
що мешкає за адресою:
33000, м. Рівне, вул. Рівненська, буд. 1, кв. 1,
тел. 22622622

Відповідач: Перша Рівненська міська державна нотаріальна
контора, що знаходиться за адресою:
33028, м. Рівне, майдан Незалежності, буд. 7,
тел. 22615695

ПОЗОВНА ЗАЯВА
Про визначення додаткового строку, достатнього для

подання заяви про прийняття спадщини

14 березня 2006 року померла моя дружина Іванчук Іванна
Пилипівна. Одразу після її смерті, я як спадкоємець першої черги
у строк відповідно до ст. 1261 ЦК звернувся до Першої Рівненської
міської державної нотаріальної контори з метою прийняття
спадщини. Оскільки, я був необізнаний у порядку прийняття
спадщини, то мені пояснили, що я повинен збирати відповідні
документи та їх подати до державного нотаріуса, а строків на це
немає. Довіряючи фахівцям нотаріальної контори я вважав, що
можу подати заяву про прийняття спадщини в будьEякий час не
пропустивши при цьому строк.

У жовтні 2006 року я звернувся з заявою про прийняття
спадщини та відповідними документами. 29 жовтня 2006 року
державний нотаріус Сидорук С.С.. Першої Рівненської міської
державної нотаріальної контори прийняла Постанову про відмову
у виконанні нотаріальної дії, оскільки я пропустив строк на
прийняття спадщини.

Відповідно до ст. 1272 ЦК якщо спадкоємець протягом
розумного строку, встановленого статтею 1270 ЦК, не подав заяву
про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.
За позовом спадкоємця, який пропустив строк, достатній для
прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому
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додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття
спадщини.

На підставі викладеного, відповідно до статті 1272 ЦК України,
керуючись ст. 3, 118, 119, 120 ЦПК України, –

ПРОШУ:

1. Визначити Іванчуку Івану Івановичу додатковий строк
протягом одного місяця, достатній для подання заяви про
прийняття спадщини Іванчук Іванни Пилипівни.

2. Витребувати відмовні матеріали про прийняття спадщини у
відповідача.

Додатки:
1) Дві копії Постанови про відмову у виконанні нотаріальної дії.
2) Квитанція про сплату державного мита (8,50 грн.).
3) Копія квитанції про сплату державного мита.
4) Квитанція про сплату витрат на інформаційноEтехнічне

забезпечення (7,50 грн.).
5) Копія квитанції про сплату витрат на інформаційноEтехнічне

забезпечення.
6) Копія позовної заяви.

06 листопада 2006 року                                               І.І. Іванчук
[18]
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