
     

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Щодо деяких питань надання державними нотаріусами додаткових послуг 

правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними 

діями, а також послуг технічного характеру 

             З 01 січня 2023 року набирає чинності Наказ Міністерства юстиції України від 06 

грудня 2022 року № 5441/5 «Деякі питання щодо надання державними нотаріусами 

додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними 

нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру» (далі – Наказ № 5441/5), 

прийнятий відповідно до, зокрема статті 19 Закону України «Про нотаріат», частиною 

другою якої встановлено, що 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 

територіальними органами Міністерства юстиції України і що кошти, одержані від надання 

таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного бюджету України. 

Пунктом 1 Наказу № 5441/5 затверджено: 

1) Порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, 

які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру 

(далі – Порядок № 5441/5); 

2) Перелік та розміри плати за додаткові послуги правового характеру, які не пов'язані 

із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуги технічного характеру, що надають 

державні нотаріуси. 

 

Визнано таким, що втратив чинність наказ Міністерства юстиції України від 04 

січня 1998 року № 3/5 "Про затвердження Примірного положення про порядок надання 

державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із 

вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру" (далі – Примірне 

положення № 3/5) (пункт 2 Наказу № 5441/5). 

            Підпунктом 2 пункту 5 Наказу № 5441/5 міжрегіональним управлінням 

Міністерства юстиції України доручено, серед іншого, привести власні акти про 

встановлення розмірів плати за надання державними нотаріальними конторами / 

державними нотаріальними архівами додаткових послуг правового та технічного 

характеру у відповідність до цього наказу шляхом визнання їх такими, що втратили 

чинність, одночасно з набранням чинності цим наказом. 

Відповідно до пункту 1 Порядку № 5441/51 надання державними нотаріусами 

додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними 

нотаріальними діями (далі - додаткові послуги правового характеру), а також послуг 

технічного характеру здійснюється відповідно до Переліку та розмірів плати за додаткові 

послуги правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також 
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послуги технічного характеру, що надають державні нотаріуси, та не має на меті отримання 

прибутку. 

Додатковими послугами правового характеру є : 

- консультації правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними 

діями,  

- складання проєктів документів та заяв,  

 

- складання письмових довідок з питань законодавства (пункт 2 Порядку № 5441/51). 

 

Пунктом 3 Порядку № 5441/5 встановлено, що перед наданням додаткових послуг 

правового та технічного характеру державний нотаріус зобов'язаний дати роз'яснення 

щодо: 

1)обсягу додаткових послуг,  

 

2) порядку надання додаткових послуг; 

 

3) умов оплати. 

            Плата за додаткові послуги правового та технічного характеру здійснюється шляхом 

безготівкового перерахування на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах 

Державної казначейської служби України у встановленому законодавством порядку, і 

використовуються відповідно до бюджетного законодавства. Підтвердженням оплати 

додаткових послуг правового та технічного характеру є платіжний документ (квитанція, 

платіжне доручення тощо) з відміткою банку (пункт 6 Порядку № 5441/5). 

Відповідальність за належну організацію надання додаткових послуг правового та 

технічного характеру та за правильність ведення обліку книжок, платіжних документів, 

відомостей несуть завідуючі державними нотаріальними конторами / державними 

нотаріальними архівами (пункт 7 Порядку № 5441/5).  

Відповідно до пунктів 8, 9 Порядку державні нотаріуси заносять відомості, 

зазначені в платіжних документах, до реєстру обліку додаткових послуг правового 

характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг 

технічного характеру, наданих державним нотаріусом, форма якого наведена в додатку. 

Повернення коштів за ненадані додаткові послуги правового та технічного характеру 

здійснюється за письмовою заявою особи на підставі пред'явленого заявником 

платіжного документа (квитанція, платіжне доручення тощо).Згідно з пунктом 10 

Порядку № 5441/5, від оплати додаткових послуг правового та технічного характеру 

звільняються особи, які відповідно до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 

січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" звільнені від сплати державного мита. 

Плата за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового та 

технічного характеру використовується з урахуванням бюджетного законодавства на: 

покриття витрат, пов'язаних з організацією надання додаткових послуг правового та 

технічного характеру, у тому числі на оплату праці додатково залучених працівників; 

покриття витрат, пов'язаних з утриманням державних нотаріальних контор / 

державних нотаріальних архівів, у разі незабезпечення в повному обсязі цих витрат за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету; 

щомісячне преміювання завідувачів державних нотаріальних контор / державних 

нотаріальних архівів, державних нотаріусів у розмірі не менше 20 % (у разі виконання 
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обов'язків інших державних нотаріальних контор - в розмірі не менше 35 %) від суми 

наданих завідувачами державних нотаріальних контор / державних нотаріальних архівів, 

державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру (пункт 5 

Порядку № 5441/5). 

 

 

Додатки: 

 

1. Наказ № 5441/5 та Порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг 

правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а 

також послуг технічного характеру (ЗАВАНТАЖИТИ). 

 

2. Перелік та розміри плати за додаткові послуги правового характеру, які не 

пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуги технічного 

характеру, що надають державні нотаріуси (ЗАВАНТАЖИТИ). 

 

31 грудня 2022 року 

 

Комісія з аналітично-методичного забезпечення  

нотаріальної діяльності  

 

Відділ методичного забезпечення та інформаційно- 

аналітичної роботи  

Нотаріальної палати України 
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