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Анотація

У підручнику на підставі чинного законодавства з урахуванням міжнародної
доктрини нотаріату висвітлюються основні інститути та актуальні проблеми
нотаріату і нотаріального процесу, його принципи, порядок вчинення окремих
нотаріальних дій.  

Підручник містить викладення як теоретичних, так і практичних аспектів
нотаріальної діяльності.  

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої
освіти,наукових працівників, юристів-практиків.



3

ЗмІсТ

Передмова ........................................................................................................... 7

Розділ I  
ОРгАНІЗАцІйНІ ЗАсАДи  

фУНКцІОНУВАННя НОТАРІАТУ

глава 1. Виникнення і розвиток нотаріату .................................................. 9
§ 1. Виникнення нотаріату у Західній Європі .................................................. 9
§ 2. Виникнення та розвиток нотаріату в Україні .......................................... 21
Питання та завдання для самоконтролю ......................................................... 32

глава 2. Нотаріат України як нотаріат класичного типу........................ 33
§ 1. Сучасні системи нотаріату ........................................................................ 33
§ 2. Нотаріат класичного типу та законодавство України:  

порівняльний аспект .................................................................................. 35
§ 3. Нотаріат як інститут превентивного правосуддя .................................... 40
Питання та завдання для самоконтролю ......................................................... 43

глава 3. Нотаріат у системі юстиції ............................................................ 44
§ 1. Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності ........................................ 44
§ 2. Норми, що регулюють нотаріальне  

провадження, у системі права ................................................................... 47
Питання та завдання для самоконтролю ......................................................... 51

глава 4. Професія нотаріуса та професійна етика ................................... 52
§ 1. Професія нотаріуса .................................................................................... 52
§ 2. Професійна етика нотаріусів .................................................................... 56
§ 3. Міжнародний союз нотаріату ................................................................... 60
§ 4. Європейський кодекс нотаріального професійного права ..................... 65
Питання та завдання для самоконтролю ......................................................... 69

глава 5. Організаційні основи діяльності нотаріату ................................ 71
§ 1. Система та компетенція нотаріальних органів ....................................... 71
§ 2. Порядок призначення на посаду та звільнення  

з посади нотаріуса ...................................................................................... 77
§ 3. Приватна нотаріальна діяльність .............................................................. 83
§ 4. Контроль за нотаріальною діяльністю ..................................................... 88
Питання та завдання для самоконтролю ......................................................... 93



4

Розділ ІІ 
НОТАРІАльНий ПРОцес

глава 6. Поняття та структуровий склад 
нотаріального процесу ................................................................................... 94
§ 1. Поняття нотаріального процесу ............................................................... 94
§ 2. Суб’єкти нотаріального процесу .............................................................. 97
§ 3. Стадії нотаріального процесу ................................................................. 100
§ 4. Нотаріальні провадження ........................................................................ 107
§ 5. Доказування у нотаріальному процесі ................................................... 112
Питання та завдання для самоконтролю ....................................................... 117

глава 7. Принципи нотаріального процесу ............................................. 118
§ 1. Поняття та система принципів нотаріального процесу........................ 118
§ 2. Зміст принципів організації нотаріальної діяльності ........................... 119
§ 3. Зміст функціональних принципів нотаріального процесу ................... 120
Питання та завдання для самоконтролю ....................................................... 128

глава 8. Загальні правила вчинення 
нотаріальних дій ................................................................................................ 129
§ 1. Правила визначення місця та строків  

вчинення нотаріальних дій ...................................................................... 129
§ 2. Оплата вчинюваних нотаріальних дій ................................................... 132
§ 3. Правила визначення суб’єктного складу  

нотаріальних дій ....................................................................................... 135
§ 4. Правила забезпечення законності та обґрунтованості  

нотаріальних актів .................................................................................... 138
Питання та завдання для самоконтролю ....................................................... 153

глава 9. Посвідчення безспірних прав ...................................................... 154
§ 1. Видача свідоцтва про право на спадщину ............................................. 154
§ 2. Видача свідоцтва про право власності на частку  

в спільному майні подружжя в разі смерті  
одного з подружжя ................................................................................... 164

§ 3. Видача свідоцтва про придбання майна  
з прилюдних торгів (аукціонів) .............................................................. 166

Питання та завдання для самоконтролю ....................................................... 169

глава 10. Посвідчення безспірних фактів ................................................ 170
§ 1. Основні правила посвідчення правочинів ............................................. 170
§ 2. Посвідчення правочинів щодо розпорядження  

часткою нерухомого майна в спільній власності .................................. 177



5

§ 3. Загальні правила посвідчення правочинів  
про відчуження нерухомого майна ......................................................... 182

§ 4. Посвідчення договорів ренти .................................................................. 189
§ 5. Посвідчення договорів довічного утримання  

(догляду) та договорів про надання утримання .................................... 190
§ 6. Посвідчення шлюбного договору ........................................................... 193
§ 7. Посвідчення договорів застави (іпотеки) .............................................. 195
§ 8. Посвідчення заповітів .............................................................................. 200
§ 9. Посвідчення довіреностей ...................................................................... 207
§ 10. Засвідчення вірності копій документів  

  і витягів з них.......................................................................................... 210
§ 11. Засвідчення справжності підпису на документах ............................... 213
§ 12. Засвідчення вірності перекладу ............................................................ 214
§ 13. Посвідчення фактів ................................................................................ 215
§ 14. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів ........................ 218
§ 15. Вчинення морських протестів .............................................................. 223
Питання та завдання для самоконтролю ....................................................... 225

глава 11. Охоронні нотаріальні дії ............................................................ 227
§ 1. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна  ................................ 227
§ 2. Видача свідоцтва виконавцю заповіту ................................................... 236
§ 3. Накладання та зняття заборони щодо відчуження  

нерухомого майна і транспортних засобів,  
що підлягають державній реєстрації ...................................................... 240

§ 4. Прийняття документів на зберігання ..................................................... 245
Питання та завдання для самоконтролю ....................................................... 246

глава 12. Нотаріальні дії, спрямовані на надання 
документам виконавчої сили ..................................................................... 248
§ 1. Вчинення виконавчих написів ................................................................ 248
§ 2. Вчинення протестів векселів .................................................................. 256
Питання та завдання для самоконтролю ....................................................... 262

глава 13. міжнародний нотаріальний процес ........................................ 263
§ 1. Застосування законодавства іноземних держав .................................... 263
§ 2. Прийняття нотаріусами документів,  

складених за кордоном. Міжнародні договори ..................................... 267
§ 3. Забезпечення доказів, необхідних  

для ведення справ в органах іноземних держав .................................... 270
Питання та завдання для самоконтролю ....................................................... 281



Розділ ІІІ 
сУДОВА ПРАКТиКА щОДО РОЗгляДУ сПРАВ,  

ПОВ’яЗАНих ІЗ НОТАРІАльНОю ДІяльНІсТю
§ 1. Розгляд справ про визнання недійсними  

нотаріально посвідчених правочинів  
і нотаріальних актів.................................................................................. 282

§ 2. Розгляд справ про відшкодування шкоди,  
заподіяної незаконними чи недбалими діями нотаріуса ...................... 321

§ 3. Розгляд справ про незаконність вчинення  
нотаріальної дії або незаконність відмови в її вчиненні ...................... 350

§ 4. Розгляд справ про визнання незаконним рішення  
про анулювання свідоцтва про право на зайняття  
нотаріальною діяльністю ......................................................................... 379

§ 5. Розгляд справ про оскарження дій нотаріуса  
як державного реєстратора ...................................................................... 395

Питання та завдання для самоконтролю ....................................................... 409

список рекомендованої літератури ........................................................... 410

Алфавітно-предметний покажчик ............................................................. 413



Книги, які можуть вас зацікавити

Закон України “Про
нотаріат”

Цивільний Кодекс
України

Виконавчі написи:
зразки нотаріальних

документів

Договори: зразки
нотаріальних
документів

Довіреності: зразки
нотаріальних
документів

Нормативний помічник
нотаріуса 2023

Перейти до галузі права
Нотаріальне право

https://jurkniga.ua/zakon-ukrayini-pro-notariat/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/zakon-ukrayini-pro-notariat/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/zakon-ukrayini-pro-notariat/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/civilniy-kodeks-ukrayini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/civilniy-kodeks-ukrayini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/civilniy-kodeks-ukrayini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/vikonavch-napisi-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/vikonavch-napisi-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/vikonavch-napisi-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/vikonavch-napisi-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/dogovori-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/dogovori-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/dogovori-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/dogovori-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/dovrenost-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/dovrenost-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/dovrenost-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/dovrenost-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/normativniy-pomichnik-notariusa-2021/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/normativniy-pomichnik-notariusa-2021/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/normativniy-pomichnik-notariusa-2021/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/category/notariat/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA


https://jurkniga.ua/notariat-pidruchnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.+%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA

