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Закон введено в дію з 1 січня 1994 року
Постановою Верховної Ради України
від 2 вересня 1993 року № 3426-XII

Закон введено в дію з 1 січня 1994 року
Постановою Верховної Ради України
від 2 вересня 1993 року № 3426-XII

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 24 березня 1998 року № 210/98-ВР,
від 11 травня 2000 року № 1709-III,
від 19 жовтня 2000 року № 2056-III,
від 10 січня 2002 року № 2921-III,
від 15 травня 2003 року № 762-IV,
від 19 червня 2003 року № 980-IV,
від 18 листопада 2003 року № 1255-IV,
від 6 вересня 2005 року № 2798-IV,
від 15 грудня 2005 року № 3201-IV,
від 15 березня 2006 року № 3538-IV,
від 1 жовтня 2008 року № 614-VI
(зміни, внесені абзацами восьмим - тридцять третім пункту 16,
пунктом 17, абзацом четвертим пункту 19, пунктом 23
розділу I Закону України від 1 жовтня 2008 року № 614-VI,
набрали чинності з 3 червня 2009 року),
від 3 березня 2009 року № 1054-VI,
від 14 квітня 2009 року № 1254-VI,
від 16 квітня 2009 року № 1276-VI,
від 1 липня 2010 року № 2398-VI,
від 21 вересня 2010 року № 2527-VI,
від 4 листопада 2010 року № 2677-VI,
від 7 квітня 2011 року № 3205-VI,
від 21 квітня 2011 року № 3271-VI
(зміни, внесені Законом України від 21 квітня 2011 року № 3271-VI,
вводяться в дію з 1 січня 2012 року),
від 12 січня 2012 року № 4314-VI,
від 13 квітня 2012 року № 4652-VI,
від 17 травня 2012 року № 4709-VI,
від 17 травня 2012 року № 4711-VI,
від 3 липня 2012 року № 5029-VI,
який визнано таким, що не відповідає Конституції України
(є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного
Суду України від 28 лютого 2018 року № 2-р/2018,
від 4 липня 2012 року № 5037-VI,
від 6 вересня 2012 року № 5208-VI,
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пунктом 17, абзацом четвертим пункту 19, пунктом 23
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від 2 жовтня 2012 року № 5410-VI,
від 20 листопада 2012 року № 5492-VI,
від 14 травня 2013 року № 224-VII,
від 4 липня 2013 року № 406-VII,
від 15 квітня 2014 року № 1206-VII,
від 16 квітня 2014 року № 1219-VII,
від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII,
від 20 жовтня 2014 року № 1709-VII,
від 5 березня 2015 року № 247-VIII,
від 26 листопада 2015 року № 834-VIII,
від 26 листопада 2015 року № 835-VIII,
від 23 грудня 2015 року № 901-VIII,
від 2 червня 2016 року № 1404-VIII
(зміни, внесені Законом України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII, в
частині положень,
що стосуються діяльності приватних виконавців, вводяться в дію з 5
січня 2017 року),
від 6 жовтня 2016 року № 1666-VIII,
від 23 березня 2017 року № 1983-VIII,
від 3 жовтня 2017 року № 2148-VIII,
від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII,
від 22 травня 2018 року № 2443-VIII,
від 3 липня 2018 року № 2475-VIII,
від 3 липня 2018 року № 2478-VIII
(який вводиться в дію з 4 лютого 2019 року),
від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII
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(Через 30 днів із дня опублікування Державною судовою
адміністрацією України повідомлення про початок функціонування
Єдиного державного реєстру виконавчих документів у газеті «Голос
України» до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені пунктом 9
§ 1 розділу 4 Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII)

(Через 30 днів із дня опублікування Державною судовою
адміністрацією України повідомлення про початок функціонування
Єдиного державного реєстру виконавчих документів у газеті «Голос
України» до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені пунктом 9
§ 1 розділу 4 Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII)

(У тексті Закону слова «нотаріус та інша посадова особа» і
«нотаріус чи інша посадова особа» в усіх відмінках і числах замінено
словами «нотаріус або посадова особа» у відповідному відмінку і числі;
слова «управління юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій» в
усіх відмінках і числах замінено словами «Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні
управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі» у
відповідному відмінку; слова «посадова особа виконавчого комітету
сільської, селищної, міської Ради народних депутатів» в усіх
відмінках і числах замінено словами «посадова особа органу місцевого
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самоврядування» у відповідному відмінку і числі згідно із Законом
України від 1 жовтня 2008 року № 614-VI)

самоврядування» у відповідному відмінку і числі згідно із Законом
України від 1 жовтня 2008 року № 614-VI)

Цей Закон встановлює порядок правового регулювання діяльності
нотаріату в Україні.
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Стаття 1. Поняття нотаріату. Органи і особи, які
вчиняють нотаріальні дії
(назва статті 1 у редакції Закону України від 01.10.2008 р. № 614-VI)
Нотаріат в Україні — це система органів і посадових осіб, на які
покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають
юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені
цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.
Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів,
які працюють в державних нотаріальних конторах, державних
нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються
приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).
На нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах
або займаються приватною нотаріальною діяльністю, законом може
бути покладено вчинення інших дій, відмінних від нотаріальних, з
метою надання їм юридичної вірогідності.
(статтю 1 доповнено новою частиною третьою згідно із Законами
України від 26.11.2015 р. № 834-VIII, від 26.11.2015 р. № 835-VIII, у
зв’язку з цим частини третю — шосту вважати відповідно частинами
четвертою — сьомою)
Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами,
мають однакову юридичну силу.
У населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії,
передбачені статтею 37 цього Закону, вчиняються уповноваженими
на це посадовими особами органів місцевого самоврядування.
(частина п’ята статті 1 у редакції Закону України від 01.10.2008
р. № 614-VI)
Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на
консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним
законодавством, — на дипломатичні представництва України.
Посвідчення заповітів і доручень, прирівняних до нотаріальних,
може провадитись особами, вказаними у статті 40 цього Закону.

Стаття 1. Поняття нотаріату. Органи і особи, які
вчиняють нотаріальні дії
(назва статті 1 у редакції Закону України від 01.10.2008 р. № 614-VI)
Нотаріат в Україні — це система органів і посадових осіб, на які
покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають
юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені
цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.
Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів,
які працюють в державних нотаріальних конторах, державних
нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються
приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).
На нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах
або займаються приватною нотаріальною діяльністю, законом може
бути покладено вчинення інших дій, відмінних від нотаріальних, з
метою надання їм юридичної вірогідності.
(статтю 1 доповнено новою частиною третьою згідно із Законами
України від 26.11.2015 р. № 834-VIII, від 26.11.2015 р. № 835-VIII, у
зв’язку з цим частини третю — шосту вважати відповідно частинами
четвертою — сьомою)
Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами,
мають однакову юридичну силу.
У населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії,
передбачені статтею 37 цього Закону, вчиняються уповноваженими
на це посадовими особами органів місцевого самоврядування.
(частина п’ята статті 1 у редакції Закону України від 01.10.2008
р. № 614-VI)
Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на
консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним
законодавством, — на дипломатичні представництва України.
Посвідчення заповітів і доручень, прирівняних до нотаріальних,
може провадитись особами, вказаними у статті 40 цього Закону.

Стаття 2. Правова основа діяльності нотаріату
Правовою основою діяльності нотаріату є Конституція України,
цей Закон, інші законодавчі акти України.

Стаття 2. Правова основа діяльності нотаріату
Правовою основою діяльності нотаріату є Конституція України,
цей Закон, інші законодавчі акти України.
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Стаття 21. Державне регулювання нотаріальної
діяльності
Державне регулювання нотаріальної діяльності полягає у
встановленні умов допуску громадян до здійснення нотаріальної
діяльності, порядку зупинення і припинення приватної нотаріальної
діяльності, анулювання свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю; здійсненні контролю за організацією
нотаріату, проведенням перевірок організації нотаріальної
діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення
нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства;
визначенні органів та осіб, які вчиняють нотаріальні дії, здійснюють
контроль за організацією нотаріату, проводять перевірки організації
нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку
вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального
діловодства; визначенні ставок державного мита, яке справляється
державними нотаріусами; встановленні переліку додаткових послуг
правового і технічного характеру, які не пов’язані із вчинюваними
нотаріальними діями, та встановленні розмірів плати за їх надання
державними нотаріусами; встановленні правил професійної етики
нотаріусів.
Контроль за організацією нотаріату, перевірка організації
нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку
вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального
діловодства здійснюються Міністерством юстиції України, Головним
управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі.
(Закон доповнено статтею 21 згідно із Законом України від 01.10.2008
р. № 614-VI, стаття 21 у редакції Закону України від 06.09.2012
р. № 5208-VI)
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діяльності
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діяльності, порядку зупинення і припинення приватної нотаріальної
діяльності, анулювання свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю; здійсненні контролю за організацією
нотаріату, проведенням перевірок організації нотаріальної
діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення
нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства;
визначенні органів та осіб, які вчиняють нотаріальні дії, здійснюють
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нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку
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нотаріальними діями, та встановленні розмірів плати за їх надання
державними нотаріусами; встановленні правил професійної етики
нотаріусів.
Контроль за організацією нотаріату, перевірка організації
нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку
вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального
діловодства здійснюються Міністерством юстиції України, Головним
управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі.
(Закон доповнено статтею 21 згідно із Законом України від 01.10.2008
р. № 614-VI, стаття 21 у редакції Закону України від 06.09.2012
р. № 5208-VI)

Стаття 3. Нотаріус
Нотаріус — це уповноважена державою фізична особа, яка
здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі,
державному нотаріальному архіві або незалежну професійну
нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти,
що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії,
передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.
(частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами
України від 05.03.2015 р. № 247-VIII, від 06.10.2016 р. № 1666-VIII)
Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу
юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня,
визначеного Законом України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної», має стаж роботи у сфері права не
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менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом
державної нотаріальної контори — не менш як три роки, склав
кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття
нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має
судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за
рішенням суду.
(частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII)
Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з
метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи
пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською
діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати
на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування,
у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану
роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності.
Реєстраційна справа приватного нотаріуса зберігається і
ведеться відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними
управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
(стаття 3 у редакції Закону України від 01.10.2008 р. № 614-VI, із
змінами, внесеними згідно із Законом України від 17.05.2012 р. № 4711VI, у редакції Закону України від 06.09.2012 р. № 5208-VI)
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Стаття 4. Права нотаріуса
Нотаріус має право:
витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та
документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій;
одержувати плату за надання додаткових послуг правового та
технічного характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними
діями, плату за вчинення інших дій, покладених на них відповідно до
закону, а також за вчинення приватними нотаріусами нотаріальних
дій;
(статтю 4 доповнено новим абзацом третім згідно із Законом України
від 01.10.2008 р. № 614-VI, у зв’язку з цим абзац третій вважати
абзацом четвертим, абзац третій статті 4 у редакції Закону України
від 06.09.2012 р. № 5208-VI, із змінами, внесеними згідно із Законами
України від 26.11.2015 р. № 834-VIII, від 26.11.2015 р. № 835-VIII)
складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів
та виписки з них, а також давати роз’яснення з питань вчинення
нотаріальних дій і консультації правового характеру. Чинним
законодавством нотаріусу можуть бути надані й інші права.
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Стаття 5. Обов’язки нотаріуса
Нотаріус зобов’язаний:
здійснювати свої професійні обов’язки відповідно до цього
Закону і принесеної присяги, дотримуватися правил професійної
етики;
(абзац другий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом України
від 06.09.2012 р. № 5208-VI)
сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у
здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз’яснювати права
і обов’язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій
для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана
їм на шкоду;
зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв’язку з
вчиненням нотаріальних дій;
відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності
законодавству України або міжнародним договорам;
вести нотаріальне діловодство та архів нотаріуса відповідно до
встановлених правил;
(статтю 5 доповнено абзацом шостим згідно із Законом України від
01.10.2008 р. № 614-VI)
дбайливо ставитися до документів нотаріального діловодства
та архіву нотаріуса, не допускати їх пошкодження чи знищення;
(статтю 5 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом України від
01.10.2008 р. № 614-VI)
надавати документи, інформацію і пояснення на вимогу
Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
при здійсненні ними повноважень щодо контролю за організацією
діяльності та виконанням нотаріусами правил нотаріального
діловодства;
(статтю 5 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом України від
01.10.2008 р. № 614-VI)
постійно підвищувати свій професійний рівень, а у випадках,
передбачених пунктом 3 частини першої статті 291 цього Закону,
проходити підвищення кваліфікації;
(статтю 5 доповнено абзацом дев’ятим згідно із Законом України від
01.10.2008 р. № 614-VI)
виконувати інші обов’язки, передбачені законом.
(статтю 5 доповнено абзацом десятим згідно із Законом України від
01.10.2008 р. № 614-VI)
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