
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ

від __________________ Київ № ___________________

Деякі питання щодо надання 
державними нотаріусами 
додаткових послуг правового 
характеру, які не пов’язані із 
вчинюваними нотаріальними 
діями, а також послуг 
технічного характеру

Відповідно до статті 19 Закону України «Про нотаріат», підпункту 69 
пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року 
№ 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг 
правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а 
також послуг технічного характеру;

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.

2. Визнати 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», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 30 січня 1998 року за № 55/2495.
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3. Департаменту приватного права (Ференс О.):

1) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу 
Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

2) розмістити цей наказ на офіційному вебсайті Міністерства юстиції 
України.

4. Департаменту нотаріату (Бондаренко В.) довести цей наказ до відома 
начальників міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

5. Міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України:

1) розмістити цей наказ на власних офіційних вебсайтах, у місцях прийому 
осіб, що звертаються за вчиненням нотаріальних дій;

2) 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.

6. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2023 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Міністра юстиції України Горовця Є.

Міністр                                                                                      Денис МАЛЮСЬКА


