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

нотарiальних контор та державного нотарiального apxiBy

1.1 Консультацii правового характеру, якi не пов'язанi iз вчинюваними
нотарiшtъними дiями

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

65

1.1.2. Консультацii з питань укладенЁil договорiв довiчного
yтримання (догляду)

72

1.1.з. Консультацii з питань укладення договорiв вiдчуження
нежитлового примiщення (часток)

65

1.1.4. Консультацii з питанъ укладення договорiв вiдчущення
земельноi дiлянки (часток)

65

1.1.5. Консультацii з питань укладення договорiв вiдчуження
рухомого майна

48

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

72



1.1.7 . КонсультацiI з питань укладення договорiв вiдчуження
державного (комун€Lпъного) майна у процесi приватизацii,
придбання майна за державнi кошти

80

1.1.8. Консультацii з питань укладення шлюбних договорiв 56
1.1.9. консультацii з питань укладення договору подружжя про

надання утримання
48

1.1.10. Консулътацii з питань укладення попереднiх договорiв,
договорiв найму, позички, ренти, KoMicii, управлiння
майном, застави (iпотеки), поруки, доручення, про спiльну
дiяльнiсть, змiни черговостi спадкування, на управлiння
спадщиною, договорiв про внесення змiн до договору,
договорiв гIро розiрвання правочину та iнших цивiльно-
правових договорiв

48

1.1.11. Консудьтацii з питань представництва за довiренiстю з2
I.1.12. Консультацii з питанъ скасування довiреностi 32
1.1.1з. Консультацii з питань посвiдчення заповiтiв 48
1.1.14. Консулътацii з питань спадкування та вимог до документiв,

необхiдних для оформлення спадкових прав
89

1.1.15. Консультацii з питань вжиття заходiв до охорони
спадкового майна

80

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

80

I.I.I7. Консультацii з питань видiлу частки в спiльному майнi
подружжя в разi cMepTi одного з подружжя

з2

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

48

1.1.19. Консультацii з питань видачi дублiката документа 24
t.1.20. Консультацii з питанъ засвiдчення BipHocTi копii

(фотокопii) документу та виписок з нього
16

1.1.21 Консультацii з питань накладаннrI та зняття заборони щодо
вiдчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме
майно) i транспортних засобiв, що пiдлягаютъ державнiй
реестрацii

48

1.1,.22. Консультацii з питань засвiдчення справжностi пiдпису на
документах 

i;

41

]lI.2з. Консультацii з питань передачi заяв фiзичних та
юридичних осiб, посвiдчення фактiв

41

1.1.24. 48

|.1.25. Консулътацii з rтитань вчинення виконавчих написiЬ на
документах

48

1.1.26. консультацiт з питанъ вчинення морських протестiв 48
l.|.27 . КонсультацiТ з питань оформлення документiв для дii за

кордоном
56



1.1.28. Консультацii з питань сiмейного законодавства 65

t.|.29. Консультацii з питань земельного законодавства 65

1.1.30. Консультацii з питань вексельного законодавства з2
1.1.з 1 Консультацii з питанъ податкового законодавства щодо

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

48

|.1.з2. Консультацii з iнших правових питань з2

|.2. Проведення правового
вiдповiднiсть чинному
юридичних осiб

аналiзу юридичного змiсту документiв на ix
законодавству за зверненнями фiзичних та

I.2.1,. Засвiдчення BipHocTi копiй документiв та виписок iз них 24

|.2.2. Оформлення спадкових прав на:

нерухоме майно 72

рухоме майно 65

|.2.3. Посвiдчення правочинiв вlдчуження майна за участю
фiзичних осiб:
нерухомого 72

рухомого 65

|.2.4. вiдчуження майна за rIастюПосвiдчення правочинiв
юридичних осiб:
нерухомого 96

DYхомого 80

I.2.5. Вчинення виконавчих написiв, протестiв векселiв,
морських протестiв

72

|.2.6. Документiв з перекладом, зробленого перекладачем 4l
I.2.7. Засвiдчення BipHocTi перекладу документiв з однiеi мови на

iншу
24

1.3. Писъмова довiдка з питань дiючого законодавства 96

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

apxiBy

2.1,. Послуги технiчного характеру

2.|.1 Виготовлення (друкування) документiв (правочинiв,

свiдоцтв, тощо) (за cTopiHKy) ,

5

2.1,.2. Виготовлення (друкування) дублiката документа (за

cTopiHKy)

5

2.|.з. Виготовлення копiй документiв (за сторjцщуl
з використанням копiювальноi технiки 5



з використанням комп'ютерноi техЕiки 65
2.|.4. Складання проекту договору вiдчуження нерухомого

майна
145

2.|.5. Складання проекту договору вiдчуження рухомого майна \45
2.1.6. Складання проекту договору найму (оренди) 113
2.|.7. Складання проекту договору застави майна, iпотеки 241
2.1.8. Складання проекту договору позички, ренти, довiчного

утримання, KoMicii, управлiння майном, поруки, доручення,
про спiлъну дiяльнiсть, змiни черговостi спадкування, на

управлiння спадщиною, договору про внесення змiн до
договору, договору про розiрвання правочину та iнших
цивiльно-правових договорiв

241

2.1,.9. Складання проекту заповiту:
простого 72
при свlдках 113

подружжя 11з

iз заповlд€rлъним вlдказом 65

iз призначенIuIм виконавця заповiту 65

iз встановленням cepBiTyTy 56
2.|.l0. Складання проекту довiреностi :

на розпорядження майном ,72

на представництво 1нTepeclB 72
на розпорядження вкладами 56
на отримання пенсiт 48

на вчиненнrI 1нших дlи 48
2.|.l1 Складання проекту згоди одного з подружжя на укладеннrI

правочину щодо розпорядження майном
41

2.|.|2. Складання проекту з€uIв :

на прииняття спадщини 72
про вiдмову вiд прийняття сrrадщини 72
видачу свlдоцтва про право на спадщину 48

про скасування заповlту 4|
про скасування довlреностl 4I
про згоду на поiЪдки за кордон 65

на виТзд за кордон на постiйне мiсЙё проживання ,l2

про згоду на змiну громадянства 65

про вiдмову спiввласника вiд переважного права купiвлi
частки у правi спiльноi частковоi власностi

80

про видачу дублiката документа 48

про вихiд зi складу засновникiв господарських товариств 56

lнших заяв 48

2.I.|з. Складання проекту запиту до фiнансовоi установи про
наявнiсть грошових вкладiв

24



2.I.14. Складання проекту запиту про витребування вiдомостей,
документiв, необхiдних для вчинення нотарiальноI дii

4|

2.2. Iншi посJIуги
2.2.1. ВиiЪд HoTapiyca для вчиненнrI нотарiальних дiй за межi

робочого мiсця (без врахування транспортних витрат)
1б1

2.2.2. Розшук документiв в apxiBi державноi нотарiальноi
контори

80

2.2.з. Направлення нотарiальних документiв поштою 16

2.2.4. Надання послуг з нарахування податкових зобов'язанъ при
посвiдченнi договорiв купiвлi-продажу, мiни нерухомого
майна

24

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

3.1 Пiдготовка довiдок на запити фiзичних та юридичних осiб за
дор)лrенням яких або щодо яких вчинялися нотарiальнi дii

48

з.2. Палiтурнi та картонажнi роботи, картонування справ 965
aaJ.J. Пiдготовка iсторичних довiдок на apxiBHi фонд(и та передмов

до описiв справ
96

3.4. Технiчне опрацювання документiв поданих
фондочтвоDювачами

965

3.5. Пiдготовка до складання описiв справ, номенклатури справ,
пiдсумкового заттису до номенклатури справ, паспорту
apxiBy, aKTiB про вилrIення на знищеншI документiв i справ,
що не пiдлягають зберiганню, aKTiB про нестачу, aKTiB
прийому-передачi документiв на зберiгання до apxiBy

772

з.6. Консулътування з питань упорядкування нотарiальних
документiв та передачi ix на зберiгання в apxiB

96

з.7. Консулътування з питань ведення
документiв, забезпечення Тх збереженостi
apxiBHoi справи

облiку архiвних
та з iнших питанъ

96

3.8. розшук документiв в нотарiалъному apxiBi 65

{

Начальник Управлiння фiнансового та
матерiально-технiчного з абезпечення
Головного територiального управлiння
юстицii у Чернiгiвськiй областi
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