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Про затвердження Тарифiв за
надацня додаткових послуг
правового характеру, якi не
пов'язанi iз вчинюваними
нотарiальними дiями, а також
технiчного характеру, якi
надаються державними
нотарiусами Чернiгiвськоi
областi
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Вiдповiдно до cTaTTi 19 Закону Украiни ( HoTapiaT", пункту 4
Примiрного положення про порядок надання державними нотарiусами
додаткових послуг правового характеру, якi не пов'язанi iз вчинюваними
нотарiальними дiями, а також послуг технiчного характеру, затвердженого
нак€вом MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи вiд 04 сiчня 1998 року j\Ъ Зl5,
зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 30 сiчня 1998 року за
J\Ъ 5512495 (iз змiнами), пiдпункту 4.4З пункту 4 Положення про Головнi
територiальнi управлiння юстицiI MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи в Автономнiй
Республiцi Крим, в. областях, MicTax Киевi та Севастополi, затвердженого
нак€вом MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни вiд 23 червня 201-1 року J\b |70715,
зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 2З червIuI 20t1r року за
Ns 759l|9497 (iз змiнами), з метою забезпечення якiсного та термiнового
обслуговуваннrI |ромадян, пiдприсмств, органiзацiй та установ

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи за надання додаткових послуг правового характеру,
якi не пов'язанi iз вчинюваними нотарiальними дiями, а також технiчного
характеру, якi надаються державними нотарiусайи ЧернiгiвськоТ областi, що
додаються.

2. Начальнику. вiддiлу з питань HoTapiaTy Головного територiального

управлiння юстицii у Чернiгiвсъкiй областi Железняк О.О. подати цей наказ на
державну реестрацiю.
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3. Щей нак€в набирае чинностi пiсля державноi реестрацii та . ýоr."ry
офiцiйного опублiщування.

4. З дня набрання чинностi цим нак€вом визнати таким, що втратив
чиннiсть наказ Головного територiа.гtьного управлiння юстицii у Чернiгiвськiй
областi вiд26 липIuI 201-7 року Jtlb 135/5 ,,Про затвердженЕя Тарифiв за наданЕя
додаткових послуг правового характеру, якi не пов'язанi iз вчинюваними
нотарiальними дiями, а також технiчного характеру, якi надаються державними
нотарiусами Чернiгiвськоi областi", зареестрований в Головному
територiшtьному управлiннi юстицii у Чернiгiвськiй областi 26 липня 20L7 року
за Ns 45lllз4.

5. Контроль за виконанням наказу за собою.

начальник О.М. Трейтяк



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного територ
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вчинюваними нотарrальними дlями, а також технlчного характеру, якl
надаються державними нотарiусами Чернiгiвськоi областi

Тарифи
за надання додаткових послуг правового х , якi не пов'язанi iз

J\b

п/п
Види послуг

BapTicTb
послуги
(гр".)
з ГIД

1. Послуги правового характеру, якi не пов'язанi iз вчинюваними
нотарiальними дiями, що надаються державними нотарiусами державних

нотарiальних контор та державного нотарiального apxiBy

1.1 Консулътацii правового характеру, якi не пов'язанi iз вчинюваними
нотарiальними дiями

1.1.1. КонсультацiТ з питань укJIадення договорiв вiдчуження
нерухомого майна (житлового будинку (часток),
квартири (часток). гаража (часток) тощо)

105

I.|.2. Консультацii з питань укJIадення договорiв довiчного
утDимання (догляду)

79

1.1.3. Консультацii з питань укладення договорiв вiдчуженнrl
нежитлового. примiщення (часток)

70

|.|.4. КонсультацiТ з питань укладення договорiв вiдчужрння
земельноi дiлянки (часток)

105

1.1.5. Консулътацii з питань укJIадення договорiв вiдчуження
рухомого маина

5з

1.1.6. Консультацii з питань укладення договорiв вiдчуження
об' eKTiB незавершеного будiвництва

79



|.1.7. Консультацii з питань укладення договорiв вiдчуженЕrl
державного (комунального) майна у процесi приватизацii,
придбання майна за державнi кошти

88

1.1.8. Консультацii з питань укJIадення шлюбних договорiв 61

1.1.9. Консультацii,з питань укJIадення договору подружжя про
надання утриманнrI

5з

1.1.10. Консультацii з питань укладеннrI попереднiх договорiв,
договорiв найму, позички, ренти, KoMiciI, управлiння
майном, застави (iпотеки), поруки, дорученнrI, про
спiльну дiяльнiсть, змiни черговостi спадкування, на

управлiнЕя спадщиною, договорiв про BHeceHIuI змiн до
договору, договорiв про розiрвання правочину та iнших
цивiльно-правових договорiв

88

1.1.11. Консультацii з питань представництва за довiренiстю з5
I.|.L2. Консультацii з питань скасування довiреностi 35
1.1.13. КонсyльтацiТ з питань посвiдченнrl заповiтiв 53
1.1.14. Консультацii' 1 

.питань
документiв, необхiдних для

спадкування
оформлення

та вимог до
спадкових прав

97

1.1.15. КонсультацiТ з питань вжиття заходiв до охорони
спадкового майна

88

1.1.16. Консультацii з питань встановлення опiки над майном
фiзичноi особи. визнаноi судом безвiсно вiдсутньою

88

I.|.|7. Консультацii з питань видiлry частки в спiльному майнi
подружжя в разi cMepTi одного з подружжя

35

1.1.18. Консультацii з питань оформлення придбання
нерухомого майна з прилюдних торгiв

53

[.1.19. Консультацii з питань видачi дублiката документа 26
1.1.20. Консультацii з питань засвiдчення BipHocTi копii

(фотокопii) документу та виписок з нього
18

L.|.2|. Консультацiil з питань накJIадання та зняття заборони
щодо вiдчуження нерухомого майна (майнових прав на
нерухоме майно) i транспортних засобiв, що пiдлягають
державнiй реестрацiТ

5з

I.L.22. Консультацii з питань засвiдчення справжностi пiдпису
на документах

44

|.t.2з. Консультацii' з питань передачi заяв фiзичних та
юридичних осiб, посвiдчення фактiв

44

l.|,24. КонсультацiТ з питань прийняття у депозит грошових сум
та цiнних паперiв

53

|.t.25: Консультацii з питань вчиненнrI виконавчих напислв на
документах

53

I.|.26. КрнсультацiТ з питань вчинення морських протестiв 53

|.|.27. КонсультацiТ з питань оформлення документiв для дii за
кордоном

61



1.1.28. Консультацii з питань сiмейного законодавства 10
|.|.29. Консyльтацii. з питань земельного законодавства 70
1.1.з0. Консультацii з питань вексельного законодавства 35
1.1;3 1. КонсультацiТ з питань податкового законодавства щодо

HapaxyBaHHrI доходiв (прибуткiв) при посвiдченнi
договорiв купiвлi-продажу, мiни, даруваннrI нерухомого
та Dухомого майна

53

|.L.з2. Консультацii з iнших правових питань 35

|.2. Проведення правового аналiзу юридичного змiсту документiв на ix
вiдповiднiсть чинному законодавству за зверненнями фiзичних та
юридичних осiб

t.2.1 Засвiдчення BipHocTi копiй документiв та виписок iз них 26
1.2.2. Оформлення спадкових прав на:

нерyхоме маино 97
Dчхоме майно 70

1.2.з. Посвiдчення правочинiв вiдчуження майна за участю
фiзичних осiб:
нерухомого 97

Dухомого 70
1.2.4. Посвiдченнrl' правочинiв вiдчуження майна за участю

юDидиtIних осiб:
неD\rхомого 105
D\rхомого 88

|.2.5. Вчинення виконавчих написiв, протестiв векселiв,
моDських ппотестiв

79

|.2.6. Документiв з перекJIадом, зробленого перекладачем 44
|.2.7. Засвiдчення BipHocTi перекладу документiв з однiеi мови

на iншу
26

1.3. Письмова довiдка з питань дiючого законодавства 105

2. Послуги iнформацiйно-технiчного характеру, якi надаються державними
нотарiусами держаЁнLж нотарiальних контор та державного нотарiального

apxiBy

2.|. Послуги технiчного характеру

2.|.|. 9

2.|.2. Виготовлення (друкування) дублiката документа (за

cTopiHKy)
9

2.1.3. Виготовлення копiй документiв (за cTopiHKy):
з використанням копiювальноi технiки 9

з використанням комп'ютерноi технiки 70



2.I.4. Складання проекту договору вiдчуження нерухомого
майна

|76

2.|.5. Складання проекту договору вiдчуженнrl рухомого майна 158
2.I.6. Складання проекту договору найму (оренди) |23
2.I.7. Складання проекту договору застави майна, iпотеки 263
2.1.8. Складання проекту договору позички, ренти, довiчного

утриманнrI, KoMicii, управлiння майном, поруки,
дор)л{ення, про спiльну дiяльнiсть, змiни черговостi
спадкування, на управлiння спацщиною, договору про
внесення змiн до договору, договору про розiрвання
правочину та iнших цивiлъно-правових договорiв

298

2.I.9. Складання проекту заповiту:
простого 79
при свlдках I2з
подрYжжя I2з
1з заповlдЕLгIьним вlдкЕвом 70
iз призначенням виконавця заповiту 70
iз встановленням cepBiTyTy 61

2.|.l0. Складанrrя проекту довiреностi :

на розпорядженнrI маином 79
на представництво iHTepeciB 79
на розпорядженнrI вкладами 61

на отримання пенс11 5з
на вчиненнrI 1нших дlи 5з

2.1.1|. Складання Проекту згоди одного з подружжя на
укладення правочину щодо розпорядження майном

44

2.|.|2. Складання проекту заяв:
на прийняття спадщини 88
про вiдмову вiд прийнятгя спадщини 88
видачу свiдоцтва про право на спадщину 70
пDо скасування заповlту 44
про скасування довlреност1 44
про згоду на поiъдки за кордон 88
на виiзд за кордон на постiйне мiсце проживання 79
про згоду на змlну громадянства 70
про вlдмову спlввласника вlд переважного права купlвл1
частки у правi спiльноI частковоi власностi

105

про видачу дублiката документа 5з
про вихiд зi складу засновникiв господарських товариств 61

iнших заяв 53

2.|.|3. складання проекту запиту до фiнансовоi установи про
наявнiсть грошових вкладiв

з5

2.|.|4. Складання проекту запиту про витребування вiдомостей,
документiв, необхiдних для вчинення нотарiальноi дii

53



2.2. Iншi послуги
2.2.t. Виiзд HoTapiyca для вчинення нотарiальних дiй за межi

робочого мiсця (без BpaxyBaHIuI транспортних витрат)
|76

),)) Розшук документiв в apxiBi державноi нотарiальноi
контори

88

2.2.3. Направлення нотарiальних документiв поштою 18

2.2.4. Надання посJryг з
при посвiдченнi
нерyхомого майна

HapaxyBaHHrI

договорiв
податкових зобов'язань
купiвлi-продажу, мiни

26

3. Послуги, якi надаються державним нотарiальним apxiBoM як архiвною
установою

з.1 Пiдготовка довiдок на запити фiзичних та юридичних осiб
за дорученнrIм яких або щодо яких вчинялися нотарiалънi
дii

53

3.2. Палiтурнi та картонажнi роботи, картоЕ{ування справ 1053
aa
J.J. 105

з.4. Технiчне опрацювання документiв поданих
фондоутворювачами

1053

3.5, Пiдготовка до скJIадання описiв справ, номенкJIатури
справ, пiдсумкового запису до номенкJIатури справ,
паспорту apxiBy, aKTiB про виJýлення на знищення
документiв i справ, що не пiдлягаютъ зберiганню, aKTiB про
нестачу, aKTiB прийому-передачi документiв на зберiгання
до apxiBy

843

з.6. Консультування з питань упорядкуваннrI нотарiальних
документiв та передачi ik на зберiгання в apxiB

105

з.7. КонсультуваннrI з питань
докулплентiв, забезпечення ix
питань apxiBHoi справи

ведення облiку архiвних
збереженостi та з iнших

105

3.8. Розшук документiв в нотарiальному apxiBi 70

Начальник вiддiлу з питань
Головного територiального

нотарlату

управлiння
юстицii у Чернiгiвськiй областi Железняк


