
" {i-| у'|
/,()

нАкАз

м. Чернiгiв

затвердження Положення
цорядок надання дер2Iсавними

iусами додаткових послуг
вого xapaкTep}l якi не

язанi iз вчинюваними
рiальними дiями, а також

г технiчного характеру

ВiдповiДно дО cTaTTi 59 КонсТитучii Украiни, cTaTTi 19 Закону Украiни

HoTapiaT", Примiрного положення про порядок надаЕня державними

iусами додаткових послуг правового характеру, 
"1l_ _11 

пов'язанi iз

;;;;;"отарiальними дiямЙ, а також послуг технiчного характерУ,

рдженого "u**o* 
MiHicTepcTBa юсмчii.. упчlчт :н 

"о1 
ло l,.] ??9"Ж.' 1?;

Ёlfr;;;о^] Mi"icTepcTBi юстицii украiни ЪО.Оt.1998 за М 5512495 (iЗ

Шнами i доповненнями), пiдпункту 4.57 пункlч 4 Положення про Гол_овнi
, -Е _,,--2

1.Зu'".рд"'"ПоложенняпропоряДокнаДаннядерЖаВниМи
арiУсамиДоДаТкоВихПослУгпраВоВоГохаракТерУ,якiнепов'язанiiз
нюваними нотарiальними дi"r", а також послуг технiчного характеру, що
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tвлiння rостицii MiHicTep.r"u оЪ,ицii Украни в Автономнiй Республiчi

\{, в областях, MicTax Киевi та Севастополi, затвердженого наказом

icTepcTBa юстицii украiъи вiл 23.06.2011 Ns |70715, зареестрованого в

i.r"'p.*i юстицii Украiни 2з.о6.20t1 за ;1i 
,l59119497,
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дв рнr-авн*Т р **т-аа t iT
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з. Визнати таким, що втратив чиннiсть наказ Чернiгiвсъкого обласного

.,tiння юстицii uй о-в=.оg)ооо Ns 114/1 "Про 
затвердження Положення

яДержаВниМинотарiУсамиДоДаткоВихпослУгпраВоВогоffiорядоК наданнЯ +:|11"lЛ-:::,:,:;;,,;^;;;i ;"""r" ой*", а також
LтfерУ'якlнепов,язанiiзвчинюВаниМинотарiа.тrьниМидiями,л---:_:_л- Trлl r!, лбпqптлпfu{V

F",rж;;iiо' *unu*Tepy'', зареестрований в Чернiгiвському обласному

.*TiHHi юстицii 22.09.2006 року за Ni 31/б16 (iз змiнами i доповненнями),

4. Завiдувачам державних нотарiальних контор областi та завiдувачу

1вного "orupi-"ЪЁ.о 
apxiBy ЧерЪiгiвcbKoi облacTi рот]:::: }:*_11-fr

!-ВiддiлУнотарiаryГоповногоУпраВлiнняюстицiiУЧернiгiвськiй

ента Украiни вiД 03.10.1992 Ns 493 ,,Про державну реестрацlю

итlно-пDавових aKTiB MiHicTepcTB та iнших органiв виконавчоi влади"

ЛlП\Jlv ДlvД*r^w^- 
,нях державних нотарiальних контор та

ормачiйних :1ердах 
в примlщен

utпъному архlв1 r забезпечити його виконання,

С.М. Рожець
начальника

l ,. ,.,.'. ,.,

5. Устано вити,що цей наказ.набувае чинностi через десят_ь днiв пiсля

реестрацii в Головному управлiннiъсr"цii у Чернiгiвськiй областi,

б.КонтролЬзаВиконанняМДаногонаказУЗЕlJIишаюзасобою.



]-Ё
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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання дерrкавними нотарiусами додаткових

послуг правового характеру, якi не пов'язанi iз
вчинюваними нотарiальними дiями, а також послуг

технiчного характеру

I. Загальнi положення

1. Вiдповiдно до вимог cTaTTi 59 Конституцii Украiни та cTaTTi 19
УкраТни ,,Про HoTapiaT", статгi 35 Закону Украiни ,,Про Нацiональний

фонд та apxiBHi установи", наказу MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд
1998 Ns Зl5 ,,Про затвердженшI Примiрного положення про порядок

державними нотарiусами посJtуг правового характеру, якi не пов'язанi
ваними нотарiалъними дiями, а також послуг технiчного характеру",
ного наказом MiHicTepcTBa юстицiТ УкраiЪи вiд 04.01.1998 NЬ 3/5,

ного в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 30.01.1998 за J\b 5512495 (iз
и i доповненнями), державним HoTapiycaM надано право надавати
нам та юридичним особам додатковi платнi послуги правового та

ного характеру.

Вiдповiдно до cTaTTi 3 Закону Украiни ,,Про HoTapiaT" HoTapiycoM
бути громадянин УкраТни, який мае вищу юридичну ocBiTy, володiе
вною мовою, мае стаж роботи у сферi права не менше трьох poKiB,

cTaжyBaHIuI протягом одного року в державнiй нотарiальнiй KoHTopi
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у приватного EoTapiyca, склав квалiфiкацiйний iспито одержав свiдоцтво
право на зайняття нотарiальною дiяльнiстю.

Iз числа осiб, якi мають свiдоцтво про право на зайняття нотарiальною
iстю, вiдповiдно до штатноi чиселъностi державних нотарiальних контор,

начаються завiдувач, заступник завiдувача та державнi нотарiуси контори
i - державнi нотарiуси).

1.3. Надання державними нотарiусами додаткових послуг правового та
чного характеру за cBoiM змiстом е правовою допомогою та послугами з

-.1
1

iчного виготовлен}uI документiв i не мае на MeTi отримання прибутку.

, |.4. Правова допомога надаеться шляхом роз'яснень з питань чинного
одавства, консультацiй правового характеру, усних та писъмових довlдок

заяв) проектiв правочинiв та iнших документiв, азаконодавства, скJIадання
наданнrI консультацiй та послуг з нарахування доходiв (прибуткiв) при

iдченнi договорiв купiвлi-продажу, мiни нерухомого та рухомого майна.

1.5. ,Щержавнi нотарiуси мають право надавати додатковi послуги
вого характеру, якi не повОязанi iз вчинюваними нотарiалъними дiями

надалi - правова допомога), а також надавати послуги технiчного характеру.
ання державними нотарiусами правовоi допомоги спрямоване на реалiзацiю

нституцiйного права кожного на юридичну допомоry з метою захисту cBotx
свобод та законних iHTepeciB.

ш.)rмови зАстосувАння додАткових по слут
ПРАВОВОГО ТА ТЕХНttlНОГО ХАРАКТЕРУ

При зверненнi громадян до державних нотарiальних контор чи
ого нотарiального apxiBy з питань, при розглядi яких можуть бути

i додатковi послуги правового чи технiчного характеру, необхiдно
'ясувати у особи, яка звертаеться, чи бажае вона одержати TaKi послуги, i, У

у згоди, HoTapiyc зобов'язаний дати роз'ясненшI щодо умов ix оплати.

2.2. оплата правовоi допомоги та поспуг технlчного характеру

справляетъся в розмiрах, якi встановлюються з урахуванням фактичних витрат

lla- забезпечення якiсного та термiнового обслуговування цромадян,
тiдприемств, органiзацiй та установ.

2.З. НаДаннЯ додатковиХ посJIуГ здiйснюетъся на пiдставi тарифних

ставок, якi затвеРджуютъся вiдповiдно до законодаватва Еаказом Головного

управлiння юстицii у Чернiгiвсъкiй обпастi,

z.4. Вiд сппати за надаЕня гrравовоi допомоги звlпъняютъся:

iнвшriди Вепикоi Вiтчизняноi вiйни,

iнвалiди l-i та 2-i груп,
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,Ъ jiТih#":Ж;ff::Т"::i::i:Т::_Рi*ЕеншIсплачеЕихпослугвового характеру, якi не пов'язанi iз """;;";;;;;;;а"#НТr^;}Т:;

,i1liЖ"Ъ;;Х:НТ_j:|1Т:tУ .Дit."'оu""." Головним управлiнням
Ё#'Т"*;ж#"":i,*;Ц"j'"-Фф,;ь;Ё;"ffi *Жi:#;



i(-/

4.2. цi коштИ викорисТовуютъсЯ на покрИття витрат, як1 в tlовнlи мlр1 не

печенi загалъним фондом державного бюджету на утриманшI державних
як1 tIовнlи мlр1

арiальнИх контоР, зокрема: на приДбаннЯ та обсlryговуваIIнlI комп'ютерноi
iншоi оргтехнiкй, придбання спецiальноi лiтератури, нормативних akTiB,

iодичних видань, канцелярсъкого приладдя, поточних peMoHTiB примiщень,

бовi роз'iъди, оплату працi технiчних працiвникiв та роботи за разовими
говорами, на оплату за оренду примiщенъ та комунальнi послуги (опалення,

вiтлення, телефонИ i таке iнше), на премiюваннЯ державних HoTapiyciB, якi

ють додатковi послуги правового та технiчного характеру.

4.з. Використання коштiв здiйснюеться вiдповiдно до кошторисiв,

верджених у встановленому законодавством порядку.

4.4. Премiя нараховуеться пропорцiйно наданим платним послугам

Lвними нотарiусами областi за мiсяць з ypaxyBaHHjIM затвердженоГо фОНДУ

працi вiдповiдно до кошторису на бюджетний pik та ekoHoMii коштiв на

4.5.
11у

4.9. у
дисциплiнарного

разi застосування до

РозмiР премiТ визначаетьсЯ начаlrьникоМ Головного управлiння
Чернiгiвськiй областi.

4.6. Премiя не нараховуетъся

даткових платних послуг правового
державному HoTapiy"y, який не надавав
та технiчного характеру.

державного HoTapiyca заходiв
ненаJIежне виконанIuI службових

4.7. У разi порУшеннЯ державнИм HoTapiycoм пунктiв 2.t,2.2,2.3,2,4 чп

.5 роздiлу II ,,Умови застосування додаткових послуг правового та технiчного

ктеру" за освiтньО-квалiфiКацiйниМ piBHeM магiстра, спецiалiста, цього
ня такому HoTapiycy премiя не нараховуеться.

4.8. Працiвникам, якi на момент набрання чинностi нака:}у на виплату

мii звiлънилися, премiя не виплачуеться.

обов'язкiв, порушення трудового

frоргIень, неякiсну пiдготовку
ГIоложенням премiя за мiсяць,

4.10.
воечасне i

розпорядку, порушеннrI строкlв виконаннrI

матерiалiв, тощо передбачена зrвначеним
в якому такий HoTapiyc притягнутий до

не нараховуеться.сциппiнарноi вiдповiдалъностi,

За достовiрнiсть даних, що мiiтяться в документах, а також

якiсне iх склаДання, вiдповiдають особи, якi скл€ши i пiдписали

стягнення (догана) за

trокументи.
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нАкАз
м.черпrгlв

ýро.вж*сеuня зruiкýш ЦФлоЖёння. 
:

ПРС КОРiЯДýК ýflДý.}|}Ifl ДýР_Жflý:}Il_ilМý ,

HoTapiycaм н додаткових пос.пуг
правовýrо характ,фlru якi ке повrязанi
iз *чкнловаýкмн яб*арiаяьйими дiямип
а та*оrж пuелУг техшiчшýго характвру

' FiдпОв,tМо ýо ёfатт,i 19 Закоф Укра?ни <tПро HoTapia*>, пiдпункry 4.59
ýуýщту,,4 Пояоження про Головнi управяiння юотицii Мi,чiсгерiтва rостицГi
Украiни в Автономнiй Реепублiцi Крим, в облаетях, MicTax Кисвi та
Севастополi, затвердженого HaKtrloM MiHioTepcTBa юстицii Украiни вiд 23
червЕя 2011 року Ns 1707i5, заресстрованOго в MiHicTepcTBi юстицli Украiни 23

червня 20l 1 року за JЧЬ 759l|9497,

l

нАкАЗУЮ:

1- внеgтк др Пояоэкенýя про порядок надання державнимý нотфiуеамй
дода*ковltх посшуr $-рffiовсго харекте!Ру, якi не .пов'язанi. iз вчirнюваними

.q

нотарiаJIъýиМи дlямкt fl Taкýxt ýOс}Iут tехн!цllого характеру, затвеpдженого
наказсм Головного управлittня tостицii у Чернiгiвсъкiй областi вiд 25 липш
2011 року Ns 39011 та заресстрованого в ГоловноIyIу управлiцнi юстичii у
Чернiгiвськiй областi 05 серпЕя 2011 року за J*fs 21/847,TaKi змiни:

у пунrсгi 2,4. розлiлу II:

в абзацi шостому слова кта iнших кредитних установ}) викJIючити;

доповнити гrункт новим абзацом такOго змiсry:

, <tпостр*ждалi учасýýки масOýкк, акцiЙ громадсъкого прqт9сту, що
вiдбулися у перiод iз 2l листOпада 2013 рOку по 21 лютого 2014 року, та члени

ix сiмей за надання iM правовоi допомоги при прийняттi спадщини та видачi

2.. Вiддiлу пота$iату, Головi.lого управлiння лостицii' У ЧоряiriвСькiй
об.шастi (Давиденко Н.В.) забезпечити подання цього наказу на державку

реестрахilб::вiдповiдно ,цо Указу Презипента Укрылrя:,,ýiД 03 жпвтня l99Э роft'

lts э цЕ

ý rsЯФý*ýý*ýу у*ра;з*iжr*t }s{}T$ý&{ii

: У: Черrяirýвськй Ф#*щtтi ,:
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