МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
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Про затвердження Тарифів
за надання додаткових послуг
правового характеру, які не
пов’язані із вчинюваними
нотаріальними діями, а також
послуг технічного характеру
державними нотаріальними
конторами Черкаської області

м. Черкаси
З а р е є с т р о в а н о в Гол овному
т е р и т о р і а л ь н о м у у п р а в л і н н і юс тиці ї
у Ч е р к а с ь к і й області
«- / <?»
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особа о р г а н у
де р жа в н о ї р е є с т р а ц і ї

Відповідно до статті 59 Конституції України, статті 19 Закону України
«Про нотаріат», 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 січня 1998 року № 3/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 30 січня 1998 року за № 55/2495 (зі змінами)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тарифи за надання додаткових послуг правового
характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також
послуг технічного характеру державними нотаріальними конторами
Черкаської області, що додаються.
2. Начальнику відділу з питань нотаріату Головного територіального
управління юстиції у Черкаській області Чигрик I.A.:
1)
Подати наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493/92 «Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади».
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2)
Наказ довести до відома державних та приватних нотаріусів
Черкаської області.
3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Головного управління
юстиції у Черкаській області від 25 лютого 2011 року № 132/0 «Про
затвердження Тарифів за надання додаткових послуг правового характеру,
які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг
технічного характеру державними нотаріальними конторами Черкаської
області», зареєстрований Головним управлінням юстиції у Черкаській
області 25 лютого 2011 року за № 5/1563.
4. Відділу реєстрації нормативно-правових актів Управління реєстрації
нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти забезпечити
державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством
порядку.
5. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації з дня його
опублікування у газеті «Черкаський край».
6. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу
з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції
у Черкаській області Чигрик І.А.

В.о. начальника

О.О. Свіренюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного територіального
управління юстиції у Черкаській області
« / / » (у'сн'Л 2017 року № З /
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державної реєстрації

ТАРИФИ
за надання додаткових послуг правового характеру,
які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями,
а також послуг технічного характеру
державними нотаріальними конторами Черкаської області

№ з/п

Найменування послуг

Вартість послуг
(грн., коп.)

1.

2.

3.

І. Послуги правового уяляк-трш/ яїгі нр пгт’язані із вчинюваними
нотаріальними діями.
1.

Консультації правового характеру, які не
пов’язані із вчинюваними нотаріальними
діями, з питань:

1.1.

Укладання договорів відчуження нерухомого
майна (житлового будинку (часток), квартири
(часток), гаража (часток) тощо).

180,00

1.2.

Укладання договорів довічного утримання
(догляду).

180,00

1.3.

Укладання договорів відчуження
нежитлового приміщення (часток).

240,00

1.4.

Укладання договорів відчуження земельної
ділянки (часток).

180,00

1.5.

Укладання договорів відчуження рухомого
майна.

120,00
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_______
1.

2.

Продовження таблиці
3.

Укладання договорів відчуження об’єктів
незавершеного будівництва.

180,00
240,00

1.7.

Укладання договорів відчуження державного
(комунального) майна у процесі приватизації,
придбання майна за державні кошти.

1.8.

Укладання шлюбних договорів.

180,00

1.9.

Укладання договору подружжя про надання
утримання.

180,00

1.10.

Укладання попередніх договорів, договорів
найму, позички, ренти, комісії, управління
майном, застави (іпотеки), поруки,
доручення, про спільну діяльність, зміни
черговості спадкування, на управління
спадщиною, договорів про внесення змін до
договору, договорів про розірвання
правочину та інших цивільно-правових
договорів.

180,00

1.11.

Представництва за довіреністю.

60,00

1.12.

Скасування довіреності.

60,00

1.13.

Посвідчення заповітів.

120,00

1.14.

Спадкування та вимоги до документів,
необхідних для оформлення спадкових прав.

120,00

1.15.

Вжиття заходів для охорони спадкового
майна.

120,00

1.16.

Встановлення опіки над майном фізичної
особи, визнаної судом безвісно відсутньою.

120,00

1.17.

Виділу частки в спільному майні подружжя в
разі смерті одного з подружжя.

120,00

1.18.

Оформлення придбання нерухомого майна з
прилюдних торгів.

180,00

1.19.

Видачі дубліката документа.

60,00

1.20.

Засвідчення вірності копії.

30,00

1.6.

з
1.

2.

_______________ Продовження таблиці
3.

1.21.

Накладання та зняття заборони щодо
відчуження нерухомого майна (майнових
прав на нерухоме майно) і транспортних
засобів, що підлягають державній реєстрації.

120,00

1.22.

Засвідчення справжності підпису на
документах.

40,00

1.23.

Передачі заяв фізичних та юридичних осіб,
посвідчення фактів.

120,00

1.24.

Прийняття у депозит грошових сум та цінних
паперів.

120,00

1.25.

Вчинення виконавчих написів на документах.

180,00

1.26.

Вчинення морських протестів.

120,00

1.27.

Створення юридичних осіб та установчих
документів юридичних осіб.

120,00

1.28.

Проведення процедур санації, ліквідації та
банкрутства юридичної особи.

240,00

1.29.

Оформлення документів для дії за кордоном.

120,00

1.30.

Сімейного законодавства.

180,00

1.31.

Земельного законодавства.

180,00

1.32.

Вексельного законодавства.

240,00

1.33.

Податкового законодавства щодо
нарахування доходів (прибутків) при
посвідченні договорів купівлі-продажу, міни,
дарування нерухомого та рухомого майна.

180,00

1.34.

3 інших правових питань.

120,00

2.

Проведення правового аналізу юридичного
змісту документів на їх відповідність
чинному законодавству за зверненнями
фізичних та юридичних осіб:

2.1.

Засвідчення вірності копій документів та
виписок з них.

2.2.

Оформлення спадкових прав на:

60,00

4

1.

2.

______________ Продовження таблиці
3.

2.2.1.

нерухоме майно;

120,00

2.2.2.

рухоме майно.

80,00

2.3.

Посвідчення правочинів відчуження майна за
участю фізичних осіб:

2.3.1.

нерухомого;

240,00

2.3.2.

рухомого.

120,00

2.4.

Посвідчення правочинів відчуження майна за
участю юридичних осіб:

2.4.1.

нерухомого;

240,00

2.4.2.

рухомого.

180,00

2.5.

Вчинення виконавчих написів,
векселів, морських протестів.

2.6.

Документів з перекладом, зробленого
перекладачем.

60,00

2.7.

Засвідчення вірності перекладу документів з
однієї мови на іншу.

60,00

3.

Письмова довідка з питань діючого
законодавства.

120,00

протестів

120,00

II. Послуги інформаційно-технічного характеру
1.

Послуги технічного характеру:

1.1.

Виготовлення (друкування) документів
(правочинів, свідоцтв тощо), (за сторінку).

40,00

1.2.

Виготовлення (друкування) дубліката
документа.

180,00

1.3.

Виготовлення копій документів (за
сторінку):

1.3.1

з використанням копіювальної техніки;

20,00

1.3.2

з використанням комп’ютерної техніки.

20,00

1.4.

Складання проекту договору відчуження
нерухомого майна.

180,00
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1.

2.

_______________Продовження таблиці
3.

1.5.

Складання проекту договору відчуження
рухомого майна.

180,00

1.6.

Складання проекту договору найму
(оренди).

240,00

1.7.

Складання проекту договору застави майна,
іпотеки.

240,00

1.8.

Складання проекту договору позички, ренти,
довічного утримання, комісії, управління
майном, поруки, доручення, про спільну
діяльність, зміни черговості спадкування, на
управління спадщиною, договору про
внесення змін до договору, договору про
розірвання правочину та інших цивільноправових договорів.

180,00

1.9.

Складання проекту заповіту:

1.9.1.

простого;

120,00

1.9.2.

при свідках;

120,00

1.9.3.

подружжя;

120,00

1.9.4.

секретного;

120,00

1.9.5.

із заповідальним відказом;

120,00

1.9.6.

із призначенням виконавця заповіту;

120,00

1.9.7.

із встановленням сервітуту.

120,00

1.10.

Складання проекту довіреності:

1.10.1.

на розпорядження майном;

80,00

1.10.2.

на представництво інтересів;

80,00

1.10.3.

на розпорядження вкладами;

80,00

1.10.4.

на отримання пенсій;

60,00

1.10.5.

на вчинення інших дій.

120,00
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1.

2.

_______________Продовження таблиці
3.

1.11.

Складання проекту заяви про згоду одного з
подружжя на укладення правочину щодо
розпорядження майном.

1.12.

Складання проекту заяв:

1.12.1.

на прийняття спадщини;

60,00

1.12.2.

про відмову від прийняття спадщини;

60,00

1.12.3.

видачу свідоцтва про право на спадщину;

120,00

1.12.4.

про скасування заповіту;

60,00

1.12.5.

про скасування довіреності;

60,00

1.12.6.

про згоду на поїздки за кордон;

60,00

1.12.7.

на виїзд за кордон на постійне місце
проживання;

60,00

1.12.8.

про згоду на зміну громадянства;

60,00

1.12.9.

про відмову співвласника від переважного
права купівлі частки у праві спільної
часткової власності;

80,00

60,00

1.12.10. про видачу дубліката документа;

60,00

1.12.11. про вихід зі складу засновників
господарських товариств;

60,00

1.12.12. інших заяв.

60,00

1.13.

Складання проекту запиту до фінансових
установ про наявність грошових вкладів.

1.14.

Складання
проекту
запиту
про
витребовування відомостей, документів,
необхідних для вчинення нотаріальної дії.

1.15.

Складання проекту позовної заяви про
продовження строку на прийняття
спадщини.

2.

Інші послуги:

60,00

60,00
120,00
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1.

2.

_______________Продовження таблиці
3.

2.1.

Виїзд нотаріуса для вчинення нотаріальних
дій за межі робочого місця (без врахування
транспортних витрат).

120,00

2.2.

Розшук документів в нотаріальному архіві
(архіві державної нотаріальної контори).

180,00

2.3.

Направлення нотаріальних документів:

2.3.1

поштою;

120,00

2.3.2

нарочним.

180,00

2.4.

Надання послуг з нарахування податкових
зобов’язань при посвідченні договорів
купівлі-продажу, міни нерухомого майна.

120,00

III. Звільнення від оплати за надання додаткових послуг правового
характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також
послуг технічного характеру.
№
з/п

1.

Випадки звільнення від
оплати

Категорія осіб
2.

3.

1.

Інваліди Великої Вітчизняної війни.

В усіх випадках.

2.

Інваліди першої та другої груп.

В усіх випадках.

3.

4.

5.

Громадяни.

Громадяни-спадкоємці.

Громадяни, віднесені до першої та
другої груп категорій, постраждалих
внаслідок Чорнобильської
катастрофи.

За надання їм правової
допомоги, необхідної для
призначення і одержання
державних допомог і пенсій.
За надання їм правової
допомоги при отриманні
свідоцтв про право на
спадщину на вклади в
установах Ощадбанку та в
інших кредитних установах.
В усіх випадках.
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2.

1.
6.

_______________ Продовження таблиці
3.

Фонди підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі
(республіканський, обласний,
міський).

За надання їм правової
допомоги при посвідченні
договорів іпотеки.

і

Начальник відділу
з питань нотаріату

