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АНОТАЦІЯ 

Панченко І.С. Процедура нотаріального посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право». – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Київ, 2020.  

Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних положень 

та обґрунтованих наукових пропозицій, спрямованих на вдосконалення 

нотаріальних процесуальних правовідносин, пов’язаних з посвідченням 

договорів про відчуження нерухомого майна, вдосконалення діючого 

нотаріального процесуального законодавства України, яке регламентує 

процедуру нотаріального посвідчення договорів щодо відчуження 

нерухомого майна та підвищення ефективності його застосування 

нотаріусами. 

У роботі досліджено поняття та наведена матеріально-правова 

характеристика договорів про відчуження нерухомого майна. Обґрунтована 

необхідність виділення договору купівлі-продажу нерухомого майна в 

окремий вид договору. Зроблено висновок про те, що предметом договору 

про відчуження нерухомого майна може стати не тільки сам об’єкт, а й 

обмежене або обтяжене право власності на об’єкт, коли новий власник не 

вправі повною мірою розпоряджатися нерухомістю, володіти та 

користуватися нею. 

Встановлено, що відсутність у законодавстві загального положення 

щодо обов’язкового нотаріального посвідчення договорів про відчуження 

нерухомого майна є недоліком законодавства. Доцільно передбачити 

необхідність обов’язкового нотаріального посвідчення не тих чи інших видів 

договорів про відчуження нерухомого майна у окремих нормах, а 

передбачити загальну норму щодо обов’язкового нотаріального посвідчення 

усіх договорів про відчуження нерухомого майна.  
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При дослідженні особливостей процедури нотаріального провадження з 

посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна доведено, що в 

діяльності нотаріусів має домінувати правоохоронна функція. У своєму 

змісті вона повинна спиратися на забезпечувальну функцію щодо потенційно 

можливого захисту прав кожної із сторін договору. 

Досліджено стадії нотаріального провадження з посвідчення договорів 

про відчуження нерухомого майна. Зроблено висновок, що такими стадіями 

є: 1) відкриття нотаріального провадження; 2) підготовка до вчинення цього 

нотаріального провадження; 3) безпосереднє вчинення нотаріального 

провадження. Доведено, що перевірка нотаріусом дійсних намірів осіб, які 

беруть участь у нотаріальному провадженні (сторін договору) з посвідчення 

договорів про відчуження нерухомого майна вчиняється не на стадії 

безпосереднього вчинення зазначеного нотаріального провадження, а на 

стадії підготовки до його вчинення 

У роботі досліджено суб’єкти нотаріального провадження з посвідчення 

договорів про відчуження нерухомого майна та уточнена їх класифікація. 

Такими суб’єктами визначено: 1) особи, які вчиняють це нотаріальне 

провадження та допоміжний персонал; 2) особи, які беруть участь у цьому 

нотаріальному провадженні та мають у ньому юридичний інтерес (заявники 

та заінтересовані особи); 3) особи, які сприяють нотаріусу у вчиненні 

нотаріального провадження. При дослідженні осіб, які вчиняють нотаріальне 

провадження з посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна, 

додатково обґрунтовано, що предметна компетенція українських консулів 

повинна бути розширена за рахунок надання їм права посвідчувати 

правочини щодо нерухомого майна, яке знаходиться в Україні. Крім того, 

визначено, що на сьогодні будь-який нотаріус в змозі без особливих 

незручностей посвідчити будь-який договір про відчуження нерухомого 

майна, а тому обмеження територіальної компетенції нотаріусів щодо 

посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна є анахронізмом. 

Також доповнено передумови залучення у нотаріальний процес свідків. 
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Визначено, що свідки повинні брати участь у тих нотаріальних діях, де існує 

велика ймовірність порушення прав окремих фізичних чи юридичних осіб, 

які за станом здоров’я чи з інших поважних причин не можуть особисто 

брати участь у нотаріальному провадженні. 

Встановлено, що у Законі України «Про нотаріат» не розкрито 

специфіку процесуальної діяльності нотаріусів з нотаріального посвідчення 

всіх передбачених у матеріальних галузях законодавства договорів. Через це 

потребує створення універсальна процедура, яка дозволить обґрунтовано 

вчиняти нотаріальні провадження з посвідчення як регламентованих, так і не 

регламентованих у законодавстві договорів. Регулювання цієї процедури 

повинне здійснюватися переважно не підзаконним актом, як це відбувається 

сьогодні, а потребує прийняття концептуально нової моделі законодавчого 

акта – Нотаріального процесуального кодексу України. 

У роботі досліджено загальні правила процедури вчинення  

нотаріального посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна. 

Зокрема, досліджено: територіальну компетенцію нотаріусів та місце і строки 

вчинення нотаріального провадження, питання встановлення нотаріусом 

особи, яка звернулася за посвідченням договору про відчуження нерухомого 

майна, визначення дієздатності фізичної особи, правоздатності та 

дієздатності юридичної особи, перевірки нотаріусом повноважень 

представника, встановлення нотаріусом дійсних намірів осіб, які звернулися 

за посвідченням договору про відчуження нерухомого майна. 

Критично проаналізовано законопроекти щодо удосконалення сфери 

нотаріату. Запропоновано ввести диференціацію оплати нотаріальних послуг, 

що надаються державними нотаріусами для юридичних та фізичних осіб, та 

запровадити механізм єдиної платіжки при сплаті платежів за вчинення 

нотаріальної дії. При втіленні у практику цього механізму усі витрати, 

пов’язані з використанням даних державних та єдиних реєстрів, 

сплачувалися б заявниками одним платежем, причому, з можливістю 

використання дистанційних платіжних сервісів. 
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Встановлено, що перелік визначених законодавством підстав для 

відкладення вчинення нотаріальної дії є недосконалим. У зв’язку з цим, 

зроблено висновок, що цей перелік не повинен обмежувати сторін договору у 

прийнятних для усіх них варіантах виходу із спірних ситуацій. Автор не 

поділяє концепцію, що у разі виникнення спору між сторонами договору або 

в інших випадках, нотаріус може отримувати статус медіатора. Нотаріус 

може і повинен запропонувати варіант виходу із спірних ситуацій, але це не 

повинне перетворювати нотаріальний процес на медіаційний. 

Обґрунтовано, що діяльність нотаріуса зі встановлення особи, яка 

звернулася за посвідченням договору про відчуження нерухомого майна, 

повинна здійснюватися під час підготовки до посвідчення договору і 

з’ясування достатності наявних документів для цього. Крім того, 

обґрунтовано, що важливим аспектом для кваліфікації психічного стану 

фізичної особи для нотаріуса має бути той вид правочину та його наслідки, 

які особа має намір посвідчити. Зроблено висновок, що перевірка нотаріусом 

цивільної правоздатності юридичної особи полягає у перевірці ним 

реєстрації юридичної особи у спеціальному реєстрі. Обґрунтовано, що коли 

встановлюється дієздатність юридичної особи, то має встановлюватися особа 

і дійсність повноважень представника. 

Доведено, що у процедурі нотаріального посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна не достатнім є звичайне прочитання 

сторонами договору його тексту. Нотаріус повинен вживати додаткових 

заходів щодо роз’яснення кожній з сторін договору тих правових наслідків, 

які тягне той чи інший вид договору. Встановлено, що положення 

законодавства щодо процедури встановлення нотаріусом дійсних намірів 

сторін при вчиненні правочину є  недосконалими. Акцент необхідно робити 

не на однаковому розумінні сторонами значення, умов та правових наслідків 

правочину, а на правильному розумінні ними цих обставин. Запропоновано 

передбачити, що на вимогу однієї із сторін або у разі виникнення спору між 

сторонами щодо редакції окремої умови договору, нотаріус має її 
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відредагувати або запропонувати альтернативний спосіб її викладення, який 

би влаштовував обидві сторони. 

У роботі досліджено спеціальні правила процедури вчинення  

нотаріального посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна. 

Зокрема, досліджено особливості: 1) встановлення нотаріусом права 

власності відчужувача на нерухоме майно, яке відчужується, та прав третіх 

осіб на відчужуване майно; 2) проведення нотаріусом спеціальних перевірок 

у провадженні з нотаріального посвідчення договорів про відчуження 

нерухомого майна; 3) підготовки проекту договору про відчуження 

нерухомого майна, оформлення його нотаріусом та підписання сторонами; 4) 

нотаріальних актів у процедурі нотаріального посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна та реєстрації нотаріальної дії. 

При дослідженні питань щодо надання одним з подружжя згоди на 

відчуження спільного майна подружжя визначено, що у заяві про таку згоду 

той з подружжя, який її надає, вправі визначити будь-які істотні умови 

майбутнього договору або що згода може бути безумовною. При посвідченні 

такого договору нотаріус зобов'язаний перевірити додержання умов, 

зазначених у заяві. Обумовлено, що матеріальне законодавство передбачає 

право одного з подружжя відмовитися від наданої ним згоди, однак, 

процедура нотаріального провадження не містить ефективного механізму 

перевірки нотаріусом факту дійсності такої згоди на момент нотаріального 

посвідчення правочину.     

Запропоновано та обґрунтовано запровадити додаткове спеціальне 

правило вчинення нотаріального провадження з посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна. Воно полягає в тому, що при посвідченні 

будь-якого договору про відчуження нерухомого майна нотаріус має 

роз’яснювати сторонам наслідки можливого визнання договору недійсним, 

якщо відчужувач або набувач приховають факт заборони їм розпоряджатися 

майном або коштами. 

Встановлено, що недоліком правового регулювання перевірок, які 
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здійснюються нотаріусом у провадженні з нотаріального посвідчення 

договорів про відчуження нерухомого майна, є відсутність у окремих 

випадках встановленої нотаріальним процесуальним законом форми фіксації 

факту її проведення. Через це діяльність нотаріуса залишається поза межами 

матеріалів нотаріального провадження, що в подальшому може викликати 

спір щодо того, чи проводилася така перевірка нотаріусом. Зроблено 

висновок, що відсутність визначеного законодавством способу фіксації 

окремих встановлених фактів у нотаріальному процесі є проявом більш 

загальної проблеми фіксації процесуальних дій, які вчиняються нотаріусами. 

Запропоновано реалізувати у законодавстві правило, що якщо закон покладає 

на нотаріуса обов’язок проведення тієї чи іншої перевірки, то нотаріальний 

процесуальний закон повинен передбачати процесуальну форму фіксації 

відповідної інформації у нотаріальному провадженні. 

Доведена необґрунтованість пропозиції щодо повної відмови від 

спеціальних бланків нотаріальних документів та запровадження замість них 

спеціальних картриджів для принтерів і спеціальних чорнил, які будуть 

застосовуватись лише в нотаріальній практиці для заповнення нотаріусами 

документів. Зроблено висновок, що запровадження таких спеціальних 

картриджів чи чорнил та відміна спеціальних бланків не зменшить, а 

навпаки, збільшить кількість підроблень нотаріальних актів. При дослідженні 

особливостей нотаріальних актів у нотаріальному провадженні з посвідчення 

договорів про відчуження нерухомого майна встановлена також відсутність 

самостійних форм посвідчувальних написів при посвідченні окремих 

договорів про відчуження нерухомого майна. 

За наслідками зроблених у роботів висновків сформульовано пропозиції 

щодо удосконалення нотаріального процесуального законодавства. 

Ключові слова: договори, відчуження, нерухоме майно, процедура, 

нотаріальне посвідчення, нотаріус, нотаріальні акти, встановлення особи, 

визначення дієздатності та правоздатності, встановлення дійсних намірів, 

встановлення особи.   
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SUMMARY 

Panchenko I.S. The procedure of notarization of contracts on alienation 

of immovable property. – Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the PhD on a 

specialty 081 – Law – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2020. 

The purpose of this dissertation is to develop theoretical provisions and 

substantiated scientific proposals aimed at improving notarial procedural relations 

associated with the certification of contracts on alienation of immovable property, 

to improve current notarial procedural legislation in Ukraine, which regulates the 

procedure of certification of contracts on alienation of immovable property, as well 

as to increase effectiveness of the procedure of application of such legislation by 

notaries. 

The paper investigates the concept and gives a substantive legal description of 

contracts on alienation of immovable property. The necessity to separate the 

contract of sale and purchase of immovable property into a separate type of 

contract is substantiated. It is concluded that not only the immovable property 

object itself can become the subject of immovable property alienation contract, but 

also a limited or burdened ownership right to immovable property in case when a 

new owner is not entitled to dispose of, possess and use the respective property. 

In the work, it is established that absence of a general provision in the 

legislation regarding the obligatory notarization of contracts on alienation of 

immovable property is a significant deficiency in the legislation. It is advisable to 

provide not for mandatory notarization of different types of contracts on alienation 

of immovable property objects in separate legislative norms, but rather to envisage 

a general rule for mandatory notarization of all contracts on alienation of 

immovable property. 

Within conducted research of existing peculiarities of the procedure for 

notarial proceedings on certification of contracts on alienation of immovable 

property, it is proved that in the activities of notaries the law enforcement function 
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should dominate. In its content, such function should rely on a securing mechanism 

of potential protection of rights of each party to the respective contract. 

The stages of notarial proceedings on certification of contracts on alienation 

of immovable property are also investigated in the paper. It is concluded that these 

stages are as follows: 1) opening of notarial proceedings; 2) preparation for 

committing of a notary procedure; 3) direct execution of notarial proceedings. It is 

proved that verification of real intentions of the persons involved in notarial 

proceedings (i.e., parties to the contract) for notarization of contracts on alienation 

of immovable property is not performed at the stage of direct execution of the said 

notarial proceeding, but rather at the stage of preparation of conclusion of such 

contracts. 

The subjects of notarial proceedings on certification of contracts on alienation 

of immovable property are investigated and their classification is clarified. The 

following subjects are identified: 1) persons who carry out these notarial 

proceedings and support staff; 2) persons who are involved in this notary 

procedure and have a legal interest in it (applicants and interested persons); 3) 

persons who assist the notary in committing notarial proceedings. In the study of 

persons who perform notarial proceedings on the certificate of contracts on 

alienation of immovable property, it is additionally substantiated that the 

substantive competence of Ukrainian consuls should be expanded by granting them 

the right to certify transactions on alienation of immovable property located in 

Ukraine. In addition, it is determined that today any notary is able to certify 

without any inconveniences any contract on alienation of immovable property, 

and, therefore, limitation of the territorial competence of notaries to certify 

contracts on alienation of immovable property is an anachronism. The 

prerequisites for involvement in the notarial witness process have also been 

supplemented. It is determined that witnesses should take part in notarial acts 

where there is a high likelihood of violations of the rights of individuals or legal 

entities who, for reasons of health or for other valid reasons, cannot participate 

personally in such notarial proceedings. 
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In the paper it is established that in the Law of Ukraine “On notaries” 

specifics of the procedural activity of notaries on notarization of all contracts 

envisaged in the material branches of legislation are not disclosed. For this reason, 

it is necessary to create a universal procedure, which will allow performing 

notarial proceedings on the certification of both regulated and non-regulated 

contracts. Such regulation of this procedure should be carried out not based on a 

bylaw as it is being done today, but rather requires adoption of a conceptually new 

model of a specialized legislative act - the Notary Procedure Code of Ukraine. 

General rules of procedure of notarization of contracts on alienation of 

immovable property are investigated in the dissertation as well. In particular, the 

following issues are investigated: territorial competence of notaries and the place 

and terms of notary proceedings, issue of verification of a person who applied for 

notarization of a contract on alienation of immovable property, determining of a 

capacity of an individual, legal capacity and capacity of a legal person, verification 

of true intentions of persons who have applied for notarization of a contract on 

alienation of immovable property. 

Existing legislative proposals aimed at improving the scope of the notarial 

activity are critically analyzed in the dissertation. It is proposed to introduce 

differentiation of payment for notarial services provided by public notaries to legal 

entities and individuals, and to introduce a single payment mechanism for payment 

for notarial acts. If such a mechanism was to be put into practice, all costs 

associated with the use of state and unified registers data would be paid by the 

applicants with a single payment, with the possibility of using remote payment 

services. 

The paper provides for the list of grounds for postponement of the notarial act 

under the effective law is not impeccable. In this regard, it is concluded that this 

list should not restrict the parties to the agreement in acceptable for them all ways 

of resolving disputable situations. The author does not share the notion that in an 

event of a dispute between the parties to the contract or in other cases, the notary 

may obtain the status of a mediator in such dispute. The notary may and should 
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offer a solution to the disputed situations, but this should not turn the notarial 

process into a mediation process. 

In the dissertation it is substantiated that activity of the notary to identify a 

person who applied for notarization of a contract on alienation of immovable 

property should be carried out during the preparation for notarization of such 

contract and finding out the sufficiency of the available documents for this 

purpose. In addition, it is substantiated that an important aspect of assessment of a 

mental state of an individual should be the type of transaction and its consequences 

that the person intends to certify with the notary. It is concluded that the notary's 

analysis of legal capacity of a legal entity is to verify the registration of the legal 

entity in the respective corporate register. It is substantiated that when establishing 

the legal capacity of a legal entity, the identity and validity of the representative's 

powers must be checked. 

It is also emphasized that in the procedure of notarization of a contract on 

alienation of immovable property mere reading of its text by the parties should not 

be deemed sufficient. The notary must take additional steps to clarify to each of the 

parties to the contract those legal consequences that entail the respective contract 

entails. It is established that the provisions of the legislation regarding the 

procedure for establishing by a notary the true intentions of the parties when 

committing a transaction are imperfect. The emphasis should not be on the parties' 

equal understanding of the meaning, conditions and legal consequences of the 

transaction, but on their proper understanding of those circumstances. It is 

suggested to provide that, at the request of one of the parties or in the event of a 

dispute between the parties over the revision of a separate condition of the 

contract, the notary should edit it or offer an alternative way of presenting it, which 

would suit both parties. 

The special rules of procedure of notarization of contracts on alienation of 

immovable property are investigated in the work. In particular, the following 

features were investigated: 1) establishing by the notary the ownership rights of the 

alienator on the alienated immovable property and the rights of third parties to the 
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alienated property; 2) carrying out special inspections by a notary public in the 

procedure of notarization of immovable property alienation contracts; 3) 

preparation of the draft contract on alienation of immovable property, registration 

by a notary and signing by the parties; 4) notarial acts in the procedure of 

notarization of contracts on alienation of immovable property and registration of 

notarial action. 

When examining whether matters related to obtainment of another spouse’s 

consents to alienation of immovable property in joint ownership, it is determined 

that the spouse providing a consent has the right to either determine particular 

significant terms of future contract or provide an unconditional consent. When 

certifying such a contract, the notary is obliged to check compliance of a contract 

with the conditions stated in another spouse’s consent. It is stipulated that the 

applicable material law provides for the right of one spouse to retract previously 

provided consent, however, the procedure of notarial proceedings does not contain 

an effective mechanism for verifying the validity of such consent by the notary at 

the moment of notarization of the respective transaction. 

It is proposed to introduce an additional special rule for committing notarial 

proceedings of notarization of contracts on alienation of immovable property. It is 

that when certifying any contract of alienation of immovable property, the notary 

must explain to the parties the consequences of the possible recognition of the 

contract as invalid if the alienator or purchaser conceals the prohibition against 

disposing of the property or funds. 

In the dissertation it is identified that current discrepancy of legal regulation 

of checks carried out by a notary in the process of notarization of contracts on 

alienation of immovable property is due to absence of a prescribed legal form of 

formalizing the fact of performing such a check by the notary in some cases. 

Because of this, the activities of the notary remain outside the material of the 

notarial proceedings, which may subsequently raise a dispute as to whether such a 

check was carried out by the notary. It is concluded that the lack of a method of 

fixing certain established facts in the notarial process is a manifestation of a more 
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general problem of fixing procedural actions committed by notaries. It is proposed 

to implement in the law the rule that if the law imposes on the notary the obligation 

to carry out a particular check, the notary procedural law should provide for a 

procedural form of fixing the relevant information in the notary procedure. 

Proposal to completely abandon specialized forms of notarial documents and 

to introduce special cartridges for printers and special inks, which will be used 

only in notarial practice for filling notarial documents is proved to be completely 

unsubstantiated. It is concluded in the dissertation that introduction of such special 

cartridges or inks and cancellation of special document forms will not reduce, but 

on the contrary, may increase number of fraudulent notarial acts. Within conducted 

study of features of notarial acts in notarial proceedings on notarization of 

contracts on alienation of immovable property, absence of independent forms of 

identification inscriptions for notarization of certain types of contracts on 

alienation of immovable property was also identified. 

Based on conclusions made in the dissertation specific proposals for 

improvement of notarial procedural legislation were formulated. 

Keywords: contracts, alienation, immovable property, procedure, 

notarization, notary, notarial deeds, identification of a person, determination of 

legal capacity and legal capability, establishment of valid intentions, identification 

of a person. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. У нотаріальній 

практиці значну кількість нотаріальних проваджень складають провадження 

з посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна. Такими є, 

насамперед, договори купівлі-продажу, міни, дарування. 

Аналіз нотаріальної практики свідчить про те, що при нотаріальному 

посвідченні договорів про відчуження нерухомого майна виникають окремі 

проблеми як теоретичного, так і практичного характеру. Ці проблеми  

зумовлені тим, що у Законі України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-

XII [1] (надалі – Закон «Про нотаріат») практично відсутня процедура 

нотаріального посвідчення деяких видів правочинів або ж існують застарілі 

норми, не дивлячись на те, що відбулись істоті зміни в  матеріальному 

законодавстві, зокрема, цивільному, сімейному, земельному тощо. Не 

знайшли такі правила належного регламентування й у Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженому наказом Міністерства 

юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 [2] (надалі – Порядок вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України). Ускладнює нотаріальну процедуру й 

існування окремих прямих суперечностей між матеріальним та нотаріальним 

процесуальним законодавством. Дуже часто проблеми, що виникають, прямо 

зачіпають права та інтереси фізичних та юридичних осіб – учасників 

нотаріального провадження. Зазначене вимагає комплексного наукового 

осмислення цих проблем та їх вирішення.   

Однак, формування науки нотаріального процесу, до предмету якої 

входить вивчення зазначених проблем, фактично розпочалося лише на 

початку 2000-х років і на сьогодні щодо окремих його положень  знаходиться 

ще на етапі свого становлення та розвитку. Безумовно, завдяки  науковим 

працям Фурси С.Я. та інших вчених, насамперед, у дисертаційних 

дослідженнях, присвячених актуальним проблемам нотаріального процесу, 

окремі з них були досліджені і науковцями запропоновано цілком 
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обґрунтовані шляхи їх вирішення. Однак, на жаль, не дивлячись на 

важливість та значну поширеність у нотаріальній практиці нотаріального 

провадження з посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна, 

проблеми цього провадження не були предметом комплексного вивчення 

науки нотаріального процесу.     

Враховуючи наведене, вважаємо, що відсутність належних наукових 

досліджень у сфері нотаріального посвідчення договорів про відчуження 

нерухомого майна, недосконалість нотаріального процесуального 

законодавства та потреба у його оновленні, складність тих питань, які 

виникають у практиці при посвідченні договорів про відчуження нерухомого 

майна визначають актуальність теми проведеного дисертаційного 

дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане згідно з планом науково-дослідної 

роботи Інституту права (юридичного факультету) Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, зокрема, теми «Теорія та практика 

адаптації України до законодавства ЄС» (№16БФ042-01) і плану науково-

дослідної роботи кафедри нотаріального, виконавчого процесу та 

адвокатури, прокуратури, судоустрою (кафедри нотаріального та 

виконавчого процесу і адвокатури) Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є: 

науковий аналіз окремих проблемних питань щодо договорів про відчуження 

нерухомого майна, які виникають у нотаріальній практиці; розробка 

теоретичних положень та обґрунтованих наукових пропозицій, спрямованих 

на вдосконалення нотаріальних процесуальних правовідносин, пов’язаних з 

посвідченням договорів про відчуження нерухомого майна; вдосконалення 

діючого нотаріального процесуального законодавства України, яке 

регламентує процедуру нотаріального посвідчення договорів щодо 

відчуження нерухомого майна та підвищення ефективності його 
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застосування нотаріусами. 

Для досягнення зазначеної мети дисертації були поставлені та 

вирішувались такі завдання: 

- дослідити поняття та навести матеріально-правову характеристику 

договорів про відчуження нерухомого майна;  

- визначити теоретичну основу розуміння поняття «процедура 

нотаріального посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна», 

навести його характерні ознаки;  

- виявити особливості правового регулювання процедури вчинення 

нотаріального провадження з посвідчення договорів про відчуження 

нерухомого майна; 

- вивчити практику застосування положень цивільного та нотаріального 

процесуального законодавств при вчиненні нотаріусами нотаріального 

провадження з посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна; 

- дослідити загальні правила нотаріального посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна;  

- дослідити спеціальні правила нотаріального посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна; 

- з’ясувати узгодженість положень матеріального та нотаріального 

процесуального законодавства щодо нотаріального посвідчення договорів 

про відчуження нерухомого майна. 

Об’єктом дослідження є нотаріальні правовідносини, що виникають у 

зв’язку з нотаріальним посвідченням договорів про відчуження нерухомого 

майна нотаріусами України, внаслідок якого ці договори набувають 

юридичної сили. 

Предметом дослідження є матеріальне, а також нотаріальне 

процесуальне законодавство, норми якого регулюють особливості надання 

юридичної сили договорам про відчуження нерухомого майна; практика 

застосування цих норм нотаріусами України при вчиненні нотаріального 

провадження з посвідчення договорів; наукові доробки в цій сфері. 
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Методологічна основа дослідження. Дисертаційна робота виконана із 

використанням загальнонаукових методів пізнання та спеціальних методів 

юридичної науки. При написанні роботи використано, зокрема, такі методи 

як діалектичний, аналітичний, метод класифікації, порівняльно-правовий, 

формально-юридичний, логіко-граматичний, метод правового моделювання 

тощо.  

За допомогою діалектичного методу у роботі досліджено взаємозв’язок 

нотаріально-процесуальної правосуб’єктності та матеріальної 

правосуб’єктності відповідних учасників цивільних правовідносин (підрозділ 

1.1). Аналітичний метод надав можливість сформулювати понятійний апарат 

дослідження (підрозділи 1.1, 1.2). Метод класифікації використовувався при 

дослідженні проблеми класифікації нотаріальних проваджень з посвідчення 

договорів про відчуження нерухомого майна (підрозділ 1.2), особливостей 

перевірок фактів, що підлягають встановленню нотаріусами у цих 

провадженнях (підрозділ 3.2). Шляхом використання порівняльно-правового 

методу вдалося дослідити особливості тих змін, які відбулися в порядку 

оплати за користування даними державних реєстрів, що використовуються 

при нотаріальному посвідченні договорів про відчуження нерухомого майна 

(підрозділ 2.2), формально-юридичний метод дозволив сформулювати 

пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства про нотаріат 

(підрозділи 1.2, 2.3, 2.6), а логіко-граматичний метод був використаний при 

з’ясуванні змісту суперечливих положень законодавства (підрозділ 2.3). 

Використання методу правового моделювання дало можливість у процесі 

дослідження визначити алгоритм дій нотаріуса стосовно посвідчення 

договору відчуження нерухомого майна та реєстрації права власності на 

нього (підрозділ 3.4). 

Теоретичну основу дисертаційної роботи складають праці як 

вітчизняних, так і зарубіжних вчених – представників правової науки, 

насамперед, науки цивільного права та нотаріального процесу. Такими, 

зокрема, є праці таких вчених як Н.С.Адаховська, С.С.Алексєєв, О.Антропов, 
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Н.М.Бакаянова, В.В.Баранкова, Г.М.Бойченко, І.В.Бондар, Є.І.Білозерська, 

С.В. Бичкова, М.В.Бондарєва, С.М.Бородовський, О.Бунякіна, 

Н.В. Василина, В.Голобородько, Н.С.Горбань, О.О.Гріненко, О.В.Дзера, 

Є.Дудорова, Н.П.Дмитрієва, М.С.Долинська, М.М.Дякович, М.Єлькіна, 

Ю.В.Желіховська, О.М.Захандревич, М.Зєнікова, І.О.Іващенко, І.В.Ільченко, 

О.С.Іоффе, З.А. Іскандеров, К.Капляр, О.О.Кармаза, М.О.Колесников, 

О.Коломис, О.Красногор, В.І.Крат, В.А. Кройтор, Н.С.Кузнєцова, 

В.В.Комаров, О.В.Коротюк, О.С.Лєтнєва, І.Лихолат, Ю.І.Матат, Н.І.Матузов, 

І.С.Мельник, Л.Осика, Я.П.Панталієнко, Н.В. Партоленко, С.Г. Пасічник, 

Ю.Петуніна, Е.Писарєва, К.Поляник, В.В.Посполітак, Л.К. Радзієвська, 

А.В.Романишин, Я.М.Романюк, І.О.Ромащенко, С.О.Сліпченко, 

Л.О.Самілик, О. Самбір, В.М.Сигидин, С.О.Слободянюк, О.С.Снідевич, 

В.М.Соловецька, А.Солошенко, І.В.Спасибо-Фатєєва, В.Д.Степаненко, 

В.О.Стоян, І.І.Строкач, Г.П.Тимченко, С.Я. Фурса, Є.І.Фурса, Є.Є.Фурса, 

Р.Ю.Ханик-Посполітак, В.В. Цюра, О.Чуєва, Г.В.Чурпіта, Я.М.Шевченко, 

Р.Б.Шишка, К.П.Шкрібляк, А.І.Щербаков, В.Юрченко, В.В.Ярков, 

О.С.Яворська, І.Ярощук та інших.  

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що ця 

дисертація є першим комплексним науковим дослідженням процедури 

нотаріального посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна та 

особливостей такого посвідчення щодо окремих видів договорів. Проведене 

дослідження дало змогу зробити низку нових наукових висновків з питань 

правового регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з 

нотаріальним посвідченням договорів про відчуження нерухомого майна, 

сформувати пропозиції про вдосконалення нотаріального процесуального 

законодавства, яке регламентує загальні правила вчинення правочинів щодо 

відчуження нерухомого майна, так і спеціальних правил нотаріального 

посвідчення окремих договорів щодо відчуження нерухомості.  

Новизна знаходить свій прояв у таких нових узагальнених наукових 

положеннях, що виносяться на захист: 
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Вперше: 

– сформульоване авторське визначення поняття «процедура 

нотаріального посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна». 

Нею є передбачена законом сукупність правил, які регулюють послідовність 

вчинення нотаріусом та особами, які беруть участь у нотаріальному 

провадженні з посвідчення правочинів (договорів) про відчуження 

нерухомого майна, певних дій, їх матеріальні і процесуальні права та 

обов’язки, конкретні умови та правила вчинення нотаріального провадження. 

Така процедура складається із Загальних правил посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна та Спеціальних правил посвідчення договорів 

про відчуження нерухомого майна. Для окремих видів договорів про 

відчуження нерухомого майна (зокрема, дарування, довічного отримання 

(догляду) тощо) доцільно виділити Специфічні правила їх посвідчення, які 

мають бути регламентовані в Нотаріальному процесуальному кодексі 

України та вдосконалені у чинному Порядку вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України;  

– виявлено окремі істотні неузгодженості між положеннями цивільного 

права та нотаріального процесу, які мають усуватися на сучасному етапі 

реформування законодавства. Для створення ґрунтовної нотаріальної 

процедури посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна 

потрібно розкрити поняття «відчуження», яке широко використовується у 

нотаріальному законодавстві, але не розкрито у Цивільному кодексі України. 

Для всіх видів договорів мають бути чітко сформульовані їх предмет та 

істотні умови, щоб нотаріуси могли «переносити» їх без змін у проекти 

договорів, які вони складають на прохання заявників; 

– запропоновано для ґрунтовного сприйняття осіб, які беруть у  

нотаріальному провадженні з посвідчення договорів про відчуження об’єктів 

нерухомості, виділяти сторін договору як заявників, заінтересованих осіб, які 

надають згоду на посвідчення договору або не мають заперечень проти 

посвідчення договору, та представників, які можуть діяти за законом, згідно 
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статуту чи на договірних засадах, включаючи представників за довіреністю, а 

також тих, які консультуватимуть сторін договору під час узгодження його 

істотних та інших умов; 

– доведено, що предметом договору про відчуження нерухомого майна 

потенційно може стати не тільки сам об’єкт, а й обмежене або обтяжене 

право власності на об’єкт, якщо новий власник не вправі повною мірою 

розпоряджатися нерухомістю, володіти та користуватися нею. Це питання є 

досить важливим для нотаріального посвідчення договору, оскільки набувач 

майна має бути належно попереджений нотаріусом про існуючі обмеження 

та обтяження права власності на об’єкт нерухомості. Крім того, такі умови 

мають бути чітко зафіксовані у договорі про перехід права власності на 

об’єкт; 

– доведена недоцільність повного обмеження боржника, який внесений 

до Єдиного реєстру боржників (ст.9 Закону України «Про виконавче 

провадження»), у праві відчуження його майна. У зв’язку з цим обґрунтована  

доцільність запровадження механізму повідомлення нотаріусом виконавця 

про намір боржника відчужити належне йому майно та надати боржнику 

право укладати договори відчуження лише за відсутності заперечень 

виконавця щодо цього. Надіслання нотаріусом повідомлення виконавцю про 

звернення боржника за посвідченням договору про відчуження нерухомого 

майна повинне тягнути зупинення вчинення нотаріального провадження та 

відновлення його у випадку отримання згоди виконавця;  

– запропоновано, не дивлячись на застарілі обмеження компетенції 

нотаріусів щодо посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна, 

що містяться у ч.1 ст.41, ч.4 ст.55 Закону «Про нотаріат», розширити 

територіальну компетенцію нотаріусів з посвідчення таких договорів, 

оскільки кожний з них в змозі посвідчити такий договір; 

– встановлено, що важливим аспектом для кваліфікації нотаріусом 

психічного стану особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, є той 

вид правочину та його наслідки, які особа має намір посвідчити. Якщо особа 
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діє на шкоду власним інтересам (зокрема, у разі заниження вартості майна, 

погодження на невигідні для неї умови тощо), то такий правочин вже має 

викликати у нотаріуса сумнів в наявності дійсної волі особи або у 

психічному здоров’ї чи психологічному стані.  

Удосконалено: 

– дефініцію «процедура вчинення нотаріальних проваджень» під якою 

запропоновано розуміти сукупність норм законодавства про нотаріат, якими 

регламентується загальна послідовність та правила вчинення нотаріальних 

дій у нотаріальному провадженні, фіксація всіх вагомих юридичних 

обставин, які матимуть місце у нотаріальному процесі. Для кожного виду 

договору мають визначатися у законодавстві Специфічні правила його 

нотаріального посвідчення; 

– сформульовані у правовій науці передумови залучення у нотаріальний 

процес свідків. Запропоновано ці передумови доповнити ще однією: свідки 

повинні брати участь у тих нотаріальних діях, де існує велика ймовірність 

порушення прав окремих фізичних чи юридичних осіб, які за станом 

здоров’я чи з інших поважних причин не можуть особисто брати участь у 

нотаріальному провадженні; 

– наукові положення щодо класифікації договорів про відчуження 

нерухомого майна. Запропоновано виділити договір купівлі-продажу 

нерухомого майна в окремий вид договору, а відтак і виділити в главі 54 ЦК 

окремий параграф, який визначав би його особливості.  

Дістало подальшого розвитку: 

– концепція Фурси С.Я. щодо виділення у процедурі вчинення 

нотаріального провадження поряд з Загальними правилами вчинення 

нотаріальних дій та Основними правилами посвідчення правочинів і 

Специфічних правил, які регламентуватимуть особливості вчинення окремих 

видів правочинів (зокрема, й договорів), тобто тих, які притаманні лише їм; 

– концепція Фурси Є.Є. про необхідність розширення територіальної 

компетенції консула щодо посвідчення договорів про відчуження нерухомого 
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майна, яке знаходиться в Україні, та згідно чинного законодавства 

можливість консула посвідчувати попередній договір щодо такого майна;  

– положення щодо переліку договорів, які підлягають обов’язковому 

нотаріальному посвідченню. Обґрунтовано тезу про те, що відсутність у 

законодавстві загального положення щодо обов’язкового нотаріального 

посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна (усіх правочинів 

відчуження цього майна) є недоліком законодавства. Доцільно передбачити 

необхідність обов’язкового нотаріального посвідчення не тих чи інших видів 

договорів про відчуження нерухомого майна у окремих нормах, як це є 

сьогодні, а передбачити загальну норму щодо обов’язкового нотаріального 

посвідчення усіх договорів про відчуження нерухомого майна;  

– наукова концепція про функції нотаріуса, які він здійснює при 

вчиненні нотаріальних дій. Визначено, що у провадженні з посвідчення 

договорів про відчуження нерухомого майна нотаріус здійснює  такі функції 

як: 1) правоохоронна; 2) функція надання умовам договору про відчуження 

нерухомого майна юридичної сили, оскільки після його посвідчення ці умови 

набувають статусу юридичних фактів і на цій підставі можуть вноситися 

зміни до Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно; 3) фіскальна 

функція; 4) функція фінансового моніторингу;  

– положення, що у процедурі нотаріального посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна не достатнім є звичайне прочитання 

сторонами договору його тексту задля встановлення нотаріусом дійсних 

намірів кожної із сторін до вчинення правочину. Обґрунтовано, що нотаріус 

повинен вживати додаткових заходів щодо роз’яснення кожній з сторін 

договору тих правових наслідків, які тягне той чи інший вид договору; 

– положення про необхідність проведення нотаріусом перевірки 

дотримання сторонами вимог законодавства щодо обмеження готівкових 

розрахунків за нотаріально-посвідченими договорами відчуження 

нерухомого майна. Обґрунтовано, що якщо факт розрахунків відбувся до 

моменту нотаріального посвідчення договору та сума договору є більшою 
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визначеної законодавством суми обмеження таких розрахунків, нотаріус 

зобов’язаний здійснювати таку перевірку. 

У роботі запропоновані окремі зміни та доповнення до актів 

законодавства України, зокрема, Закону «Про нотаріат», Цивільного кодексу 

України [3] (надалі – ЦК), Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України, наведені шляхи вирішення правових проблем, що виникають у 

практиці вчинення нотаріального провадження з посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає у 

тому, що теоретичні висновки та практичні пропозиції, які сформульовані у 

дисертаційному дослідженні, можуть бути використані: у науково-дослідній 

діяльності щодо подальшого вивчення особливостей нотаріального 

посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна; у нормотворчій 

діяльності, пов’язаній з розробкою та прийняттям нормативних актів, 

внесенням змін та доповнень до чинного матеріального та нотаріального 

процесуального законодавств (лист Комітету Верховної Ради України з 

питань правової політики №04-26/18-2020/137108(174516) від 19.08.2020); у 

навчальному процесі при викладанні курсів «Цивільне право», «Нотаріат в 

Україні», спецкурсів за профілем кафедри нотаріального, виконавчого 

процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права, зокрема, 

«Нотаріальне посвідчення договорів», «Реалізація окремих видів 

правовідносин в нотаріальному процесі»; при написанні підручників, 

посібників, підготовці навчальних програм, методичних вказівок; у 

практичній діяльності при вчинені нотаріальних дій нотаріусами України. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням. Основні теоретичні положення та практичні висновки, які 

складають наукову новизну дослідження, отримані дисертантом особисто.  

Апробація результатів дисертації. Теоретичні висновки і практичні 

рекомендації, що містяться в дисертаційному дослідженні, доповідалися та 

обговорювалися на засіданнях кафедри нотаріального та виконавчого 



 27 

процесу і адвокатури юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протоколи №4 від 27.11.2018, №8 від 

22.03.2019, №15 від 10.10.2019). Окремі результати дисертації також були 

оприлюднені на наукових та науково-практичних конференціях, зокрема, на: 

науково-практичній конференції «Актуальні питання та проблеми правового 

регулювання суспільних відносин» (1-2 березня 2019 року, м. Дніпро), 

міжнародній науково-практичній конференції «Юридична наука в сучасному 

світі: здобутки та перспективи» (27 вересня 2019 року, м. Одеса), 

міжнародній науково-практичній конференції «Правове регулювання 

суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку» 

(4-5 жовтня 2019 року, м. Київ). 

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертаційного 

дослідження знайшли відображення у 10 наукових публікаціях, зокрема у 7 

наукових статтях, 4 з яких опубліковано у наукових фахових виданнях 

України (2 з яких входять до міжнародних наукометричних баз), 3 – у 

наукових фахових виданнях іноземної держави, а також у 3 тезах доповідей 

на наукових та науково-практичних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації обумовлені метою й завданнями 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що 

включають у себе 12 підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

(237 найменувань на 27 сторінках) та додатку. Повний обсяг дисертації 

становить 240 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ВІДЧУЖЕННЯ 

НЕРУХОМОГО МАЙНА 

 

1.1. Поняття та матеріально-правова характеристика договорів про 

відчуження нерухомого майна 

 

Договори відчуження нерухомого майна займають важливе місце у всій 

системі цивільно-правових договорів. 

«Відчуження» у філології означає дію і стан за значенням «відчужити» й 

«відчужувати», які в свою чергу означають «викликати припинення близьких 

стосунків з ким-небудь; робити когось чужим, далеким кому-, чому-небудь» 

[4, с. 662]. У правовій науці досить часто при аналізі тих чи інших договорів 

стосовно майна вказується, що вони є договорами відчуження майна, однак, 

мабуть в силу очевидності поняття «відчуження» досить рідко 

роз’яснюється, що воно означає за своїм змістом.  

На наш погляд, не дивлячись начебто на очевидність змісту поняття 

«відчуження», воно все ж виглядає у науці дещо дискусійним, що викликано, 

його багатозначністю. Як справедливо зазначає С.О.Сліпченко, 

проаналізувавши підходи до розуміння поняття «відчуження» у теорії права 

та чинному законодавстві вбачається, що воно може вживатися у трьох 

самостійних значеннях: як певний стан присвоєності (відчуженості) благ, як 

підстава виникнення стану відчуженості та як процес відчуження. При 

цьому, не викликає сумнівів, що наведені значення відчуження 

взаємопов’язані між собою та кожне попереднє є передумовою виникнення 

наступного [5, с. 165-166].  

Для нас очевидним є те, що договори відчуження є договорами, згідно з 

якими відбувається перехід права власності від однієї особи (відчужувача) до 

іншої особи – набувача. Зазначена ознака є концептуальною при 

відмежуванні договорів про відчуження майна від договорів, які не 
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передбачають такого переходу права власності. Саме таке розуміння догорів 

відчуження, на наш погляд, вбачається й з багатьох положень законодавства, 

де вживається відповідний термін. А у Земельному кодексі України [6] 

(надалі – ЗК), наприклад, прямо замість поняття «правочин (договір) 

відчуження» вживається у ст.132 поняття «угода про перехід права 

власності» У зв’язку з цим, на наш погляд, не можна повністю погодитися з 

С.О.Сліпченком, який при дослідженні співвідношення понять «відчуження» 

та «перехід» вважає останнє лише як фактичний перехід речі від однієї особи 

до іншої [7]. Термін «перехід» може стосуватися не лише самого фізичного 

об’єкта, а й права власності. У зв’язку з цим, не дивлячись на деяку 

дискусійність поняття «договори відчуження» у науці, саме з розуміння 

зазначених договорів як договорів про перехід права власності на майно ми 

будемо розглядати їх у цій роботі. Таке розумінні договорів про відчуження 

майна обумовлюється й положеннями нотаріального процесуального права, 

зокрема, ст. 55 Закону «Про нотаріат». При цьому, віддаючи належне тим 

дослідженням, в яких розглядався перехід права власності на об’єкт 

нерухомості для суспільної потреби або необхідності [8; 9; 10], можна з 

великою долею ймовірності припустити, що такий договір купівлі-продажу 

майна не можна вважати добровільним хоча б тому, що відчужувача 

змушували продавати майно, яке він не збирався продавати, тому цей варіант 

відчуження нерухомого майна в дослідженні не буде аналізуватися як 

цивільно-правовий.  

Загалом проблем з віднесенням тих чи інших договорів до договорів про 

відчуження майна немає. Традиційно, до договорів про відчуження майна у 

науці та практиці відносяться договори купівлі-продажу, дарування, міни, 

ренти тощо. Договором відчуження у тому чи іншому випадку може бути й 

будь-який інший договір, який законодавством прямо не відноситься до 

договорів про відчуження, але предмет якого передбачає перехід права 

власності на майно від однієї особи до іншої (наприклад, таким договором 

може бути договір про спільну діяльність, предмет якого залежно від 
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волевиявлення сторін може або ж передбачати перехід права власності на 

нерухоме майно, або ж не передбачати такого переходу). Врешті-решт 

договором про відчуження нерухомого майна може бути й договір, прямо 

взагалі не передбачений законодавством, але з урахуванням положень ст.ст.3, 

6, 626 ЦК про свободу договору передбачати перехід права власності на 

нерухоме майна. Наприклад, у спеціальних джерелах для нотаріусів 

вказується на можливість переходу права власності на нерухоме майно 

відповідно до так званого інвестиційного договору у процедурі санації 

боржника, існування якого прямо законодавством не визначено [11, с. 50-55].      

Деякі дискусії у науці виникають щодо віднесення до договорів про 

відчуження майна договору довічного утримання. Так, наприклад, Є.І.Фурса 

вважає, що зазначений договір має характерну ознаку – надання послуг щодо 

догляду або утримання особи, а тому даний договір слід віднести не до 

договорів відчуження, а його місце серед договорів про надання послуг [12, 

с. 196].  

Аналізуючи тезу про те, чи є договори довічного утримання (догляду) 

договорами про відчуження майна, ми виходимо з наступного. Зазначене 

відповідає висловленій нами вище основній ознаці, що характеризує цей 

договір як договір про відчуження – перехід за ним права власності від однієї 

особи до іншої. На це власне прямо вказує ст.744 ЦК, називаючи навіть 

сторін договору довічного утримання (догляду) як відчужувача та набувача, а 

сам договір визначає як такий, за яким одна сторона передає другій стороні у 

власність, як правило, нерухоме майно. При цьому, ми погоджуємося з 

Є.І.Фурсою в тому, що цей договір також можна вважати й договором про 

надання послуг, оскільки останні є фактично способом оплати майна, яке 

набувається у власність і такий договір має гуманістичний характер по 

відношенню до особи, якій має надаватися довічне утримання.   

З точки зору узагальненого сприйняття поняття «договір про 

відчуження» ми маємо підходити і до розкриття змісту взаємовідносин між 

особою, яка передає об’єкт, і особою, яка набуває права на відповідний 
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об’єкт нерухомості. Отже, у таких договорах має бути, як мінімум, дві 

сторони. Сторонами договору про відчуження нерухомого майна потенційно 

можуть бути будь-які суб’єкти цивільних правовідносин. Загалом же 

особливості суб’єктного складу того чи іншого виду договору про 

відчуження врегульовують вже норми про окремі види договорів, де й 

передбачена спеціальна термінологія, за допомогою якої визначаються 

набувач майна (наприклад, обдарований) та відчужувач (відповідно, 

дарувальник) тощо. При цьому, не завжди таке правове регулювання 

суб’єктного складу договору виглядає належним.  

Так, досить повно сторін договору дарування нерухомого майна 

визначає ч. 1 ст. 720 ЦК, згідно з якою сторонами у договорі дарування 

можуть бути фізичні особи, юридичні особи, держава Україна, Автономна 

Республіка Крим, територіальна громада. Однак, наприклад, щодо договорів 

ренти, то ст. 733 ЦК визначає, що ними можуть бути фізичні або юридичні 

особи. Таким чином, сполучником «або» відокремлюються сторони і ними 

можуть бути лише фізичні особи, що здається раціональним, а щодо 

юридичних осіб, то  дане положення не є логічним. У зв’язку з чим юридичні 

особи будуть одна одній виплачувати ренту, а не укладатимуть договір 

купівлі-продажу з розстрочкою оплати або будуть передавати одна одній 

майно безоплатно тощо? Більше того, не має логіки й в обмеженому складі 

сторін у ч. 1 ст. 720 ЦК, оскільки ані держава Україна, ані Автономна 

Республіка Крим чи територіальна громада не можуть бути стороною такого 

договору, хоча вони можуть бути зацікавлені в набутті прав на об’єкт 

нерухомості.  

На наш погляд, обмеження суб’єктного складу сторін договору ренти 

виключно фізичними або юридичними особами виглядає штучним та не 

містить у собі якогось обґрунтування того, чому наведені суб’єкти обмежені 

в праві укладати договори ренти. Зазначене положення ЦК прямо входить і у 

суперечність з положеннями ЗК щодо підстав набуття державою та 

територіальними громадами права власності на земельні ділянки. 
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Так, В.В. Посполітак та Р.Ю. Ханик-Посполітак звертають увагу, 

зокрема, на те, що відповідно до змісту статей 13 та 14 Конституції України 

[13] видається за можливе набуття статусу сторони за договором ренти також 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Крім того, 

звертається увага й на те, що п. «г» ч.5 ст.83 ЗК передбачає, що територіальні 

громади набувають землю у комунальну власність у разі придбання 

земельних ділянок за договорами ренти, а загальна норма ч.1ст. 131 ЗК 

передбачає, що громадяни та юридичні особи України, а також територіальні 

громади та держава мають право набувати у власність земельні ділянки на 

підставі міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових 

угод. Як наслідок, науковці з метою приведення норм ЦК у відповідність до 

норм Конституції України, а також їх узгодження із ЗК України, вбачають за 

необхідне доповнити суб’єктний склад за договором ренти у ст. 733 ЦК 

України також територіальною громадою і державою [14, с. 88]. На наш 

погляд, не заперечуючи загалом наведених міркувань, з такою пропозицією 

однозначно погодитися не можна. 

Вважаємо, що доцільності врегулювання питання сторін тих чи інших 

договорів про відчуження нерухомого майна у спосіб, коли спеціальні 

правові норми містять повний перелік суб’єктів цивільного права, які можуть 

бути стороною того чи іншого договору про відчуження (як, наприклад, це 

зроблено у вже згадуваній вище ст.720 ЦК щодо договорів дарування) 

виглядає нераціональним. Навіщо взагалі наводити такий повний перелік 

суб’єктів цивільного права як можливих сторін договору незрозуміло, 

оскільки вони і так вправі укладати цей договір виходячи з наявності в них 

загальної цивільної правоздатності. За таких обставин створюються умови 

виникнення та подолання прогалин у праві [15, с.180-184], що лише 

ускладнює правозастосування. Нераціональним виглядає й підхід, 

застосований у ст. 733 ЦК щодо сторін договору ренти, який очевидно в силу 

своєї обмеженості не несе також необхідного змістовного навантаження, а 

лише вводить в оману суб’єктів застосування цієї норми. Так, нотаріус при 
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посвідченні договору ренти земельної ділянки за участі держави чи 

територіальної громади повинен буде вирішувати нікому не потрібну колізію 

положень ЗК та ЦК та нести ризики можливого оспорювання посвідченого 

договору. Тому автор вважає, що у ч. 1 ст. 720 ЦК має бути зазначено: 

«Сторонами у договорі ренти можуть бути фізичні, юридичні особи, держава 

Україна, Автономна Республіка Крим чи територіальна громада». 

На противагу цьому, досить іншим виглядає правове регулювання 

питання сторін договору довічного утримання (догляду), яке, по-перше, не 

містить непотрібного переліку суб’єктів цивільного права, що вправі 

укладати такий договір, а по-друге, одразу ж визначає кожну з сторін цього 

договору (відчужувача та набувача) окремо виходячи з їх характерних 

особливостей.  

Так, частини 1, 2 ст.746 ЦК («Сторони в договорі довічного утримання 

(догляду)» визначає, що відчужувачем у договорі довічного утримання 

(догляду) може бути фізична особа незалежно від її віку та стану здоров'я. 

Таке положення ЦК, виходячи з особливостей договору довічного 

утримання, акцентує увагу на тому, що відчужувачем може бути не лише 

особа, яка в силу свого здоров’я потребує утримання, як це може здатися на 

перший погляд. Набувачем же у договорі довічного утримання (догляду) 

може бути повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа. У цьому 

випадку, фактично, закон забороняє приймати обов’язки за договором 

довічного утримання як набувача неповнолітнім особам. Таким чином, 

можна стверджувати, що наведені норми одразу ж спеціально виокремлюють 

сторін договору довічного утримання (догляду) з усього масиву суб’єктів 

цивільного права, а не дублюють загальні положення цивільного права щодо 

суб’єктів правовідносин. 

Не дивлячись на те, що у кожному з видів договорів про відчуження 

нерухомого майна його сторони мають різне найменування (продавець та 

покупець у договорі купівлі-продажу, дарувальник та обдарований у договорі 

дарування, одержувач ренти та платник ренти у договорах ренти тощо), 
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сторонами договору про відчуження нерухомого майна загалом можна 

визначити відчужувача нерухомого майна та його набувача. 

Відчужувачем, як правило, є власник нерухомого майна, на що в 

окремих випадках прямо вказує й закон. Так, наприклад, ч.1 ст. 658 ЦК 

передбачає, що право продажу товару, крім випадків примусового продажу 

та інших випадків, встановлених законом, належить власникові товару. У 

зв’язку з цим, на підставі аналізу законодавства у науці небезпідставно 

наводиться ціла низка випадків примусового продажу майна, що 

здійснюється невласником, або ж випадків іншого продажу майна 

(переважно рухомого), що здійснюється особою, яка не має права власності 

на нього [16, с. 199; 17, с. 11-12]. При цьому, характерною ознакою таких 

випадків є те, що законодавство при їх окресленні чітко не визначає 

відчужувача такого майна, наслідком чого є наукові дискусії щодо сторін 

того чи іншого договору з боку продавця, прикладом якої є дискусія щодо 

того, хто є продавцем при примусовому продажі майна у процедурі 

виконавчого провадження – сам власник, виконавець чи організатор торгів 

[18, с. 41-42].  

Набувачами нерухомого майна за договорами відчуження є особи, які 

мають намір набути і набувають у власність відчужуване майно. Загалом, як і 

відчужувачами, ними можуть бути будь-які суб’єкти цивільних 

правовідносин з тими чи іншими особливостями, що визначаються 

положеннями про окремі договори відчуження. Так, як уже зазначалося, 

набувачем у договорі довічного утримання (догляду) може бути лише 

повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа. Таким чином, у 

цьому договорі, як уже зазначалося вище, неповнолітня особа, на відміну від 

інших договорів про відчуження, не може набувати майно на підставі 

договору довічного утримання (догляду), і це є особливістю його суб’єктного 

складу. 

Враховуючи наведене, вважаємо, що в тих випадках, коли особливості 

окремих договорів крім загальних характеристик особи як відчужувача чи 
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набувача (як суб’єктів цивільного права) вимагають окреслення спеціальних 

його ознак, є доцільність окреслення цих особливостей у законі. Доцільності 

визначати сторін договорів про відчуження через перелік їх як суб’єктів 

цивільного права немає. Якщо ж та чи інша норма визначає цей перелік, то 

він повинен формуватися як повний, оскільки неповний перелік таких 

суб’єктів призводить до спотвореного уявлення про сторони договору про 

відчуження. 

Характерною ознакою договорів про відчуження нерухомого майна є 

предмет договору. Чітке та однозначне розуміння поняття «предмет 

договору» має велике практичне значення, оскільки будь-який договір стає 

безпредметним, якщо у ньому не чітко визначено його предмет.  Так, деякі 

автори вважають: «Предмет договору купівлі-продажу нерухомості 

становить погоджений сторонами індивідуально-визначений об’єкт з 

урахуванням характеристики останнього, що міститься у державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно та їх обмежень. У такому договорі сторони 

повинні конкретизувати якісні та кількісні характеристики об’єкта 

нерухомості, указавши їх у договорі, або ж здійснити відсилання до 

відповідних документів, зокрема тих, що стосуються присвоєння об’єкту 

нерухомості адреси, визначення поверховості і складових частин (технічний 

паспорт) тощо» [19]. Але таке сприйняття предмету договору,  на наш 

погляд, слід вважати спрощеним, оскільки в цивільному праві можливими є 

випадки обтяження і обмеження права власності на відповідний об’єкт 

нерухомості і це положення напряму впливатиме на оборотоздатність і 

вартість такого об’єкту.  

Важко погодитись із думкою А.В.Щербакова про те, що предмет 

договору купівлі-продажу нерухомості містить у собі два роди об’єктів: 

відчужуване майно та дії сторін щодо передання, прийняття й оплати 

проданого [20, с. 90]. Така позиція суперечить ст. 656 ЦК, де визначається 

предмет договору купівлі-продажу, одним з елементів якого може бути 

нерухомість. Хоча й не можна однозначно погодитися з широким змістом 
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поняття «предмет договору», який закладений у ч. 5 ст. 656 ЦК, а саме: 

«Особливості договору купівлі-продажу окремих видів майна можуть 

встановлюватися законом», оскільки у цій нормі мова повинна йти про 

конкретний предмет договору, а не особливості договору купівлі-продажу 

окремих видів майна. На наш погляд, у ст. 656 ЦК має бути сконцентрована 

увага на тому, що в договорі купівлі-продажу предмет складають, з одного 

боку, товар, який є в наявності або має бути набутий продавцем, а, з іншого, 

узгоджена сторонами певна сума грошей. Така конкретна модель предмета 

договору купівлі-продажу дозволить визначати й істотні умови цього 

договору та відстежувати відповідні елементи купівлі-продажу в інших 

договорах. Зокрема, у ч. 3 ст. 656 ЦК встановлено: «Предметом договору 

купівлі-продажу може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого 

характеру». Тобто, тут мається на увазі як договір цесії, так і договір 

факторингу.  

У зв’язку з цим, проаналізуємо зміст останнього як похідного від 

договору купівлі-продажу. Договір факторингу на стільки некоректно 

викладений, що його важко сприймати і застосовувати. Зокрема, у ч. 1 ст. 

1077 ЦК зазначено: «За договором факторингу (фінансування під 

відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або 

зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони 

(клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити  

факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника)». При 

аналізі цього положення приходимо до висновку про зайвість 

словосполучення «(фінансування під відступлення права грошової вимоги)», 

оскільки тут мова повинна йти не про фінансування, а про надання послуг зі 

стягнення боргу з третьої особи, що випливає з ч. 2 ст. 1077 ЦК, або про 

купівлю фактором права вимоги до третьої особи, належне клієнтові. При 

скороченні змісту цієї норми стануть більш очевидними її недоліки: 

«…передати  грошові  кошти… за плату…». Як можна передавати грошові 

кошти за плату, якщо загальновідомо, що грошові кошти використовуються 
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як плата за послуги, товар тощо. Так само, навіщо уточнювати, що кошти 

передаються у розпорядження, якщо вони передаються у власність? При 

цьому, в аналізованій нормі пропонується обмежити право вимоги клієнта до 

його боржника тільки грошовим елементом можливих претензій, що на 

практиці може дозволити боржнику звільняти заставлене, включаючи, 

іпотечне майно від вимог фактора, оскільки формально, в цій нормі мова йде 

лише про грошову вимогу клієнта. В той же час, таке тлумачення ч. 1 ст. 

1077 ЦК буде звужувати право вимоги фактора і позбавляти його 

адекватного забезпечення.  

Тому пропонуємо ч.1 ст.1077 ЦК викласти у такій редакції: «За  

договором факторингу одна сторона (фактор) передає або зобов'язується 

передати грошові кошти другій стороні (клієнту), а клієнт відступає або 

зобов'язується відступити факторові своє право вимоги до третьої особи – 

його боржника». Така редакція цієї норми та ст.656 ЦК спростить 

првозастосування і дозволить ефективно використовувати відповідні 

положення на практиці. Висловлені ж пропозиції вони можуть стати 

корисними при оновленні змісту ЦК, що запропоновано законотворцями 

[21].  

Особливу увагу необхідно приділити й кваліфікації майна як 

нерухомого. Поняття нерухомості (нерухомого майна) міститься в кількох 

нормативних актах та фактично ототожнюються. Стаття 181 ЦК вказує, що 

до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні 

ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення 

яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. До об’єктів 

нерухомого майна ЦК в статтях 331 і 376 відносить житлові будинки, 

будівлі, споруди, інше нерухоме майно. Закон України «Про іпотеку» [22] 

визначає нерухоме майно (нерухомість) як земельні ділянки, а також об’єкти, 

розташовані на земельній ділянці та невід’ємно пов’язані з нею, переміщення 

яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Водночас 

необхідно враховувати, що нерухомість може бути різних видів, кожен із 
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яких може підлягати особливому правовому регулюванню.  

У зв’язку з цим, доцільно враховувати специфіку кожного з об’єктів 

нерухомості при погодженні такої умови, як предмет договору купівлі-

продажу [23, с. 155]. Зокрема, наприклад, Законом України «Про оренду 

державного та комунального майна» [24], окрім вищезазначеного, до 

нерухомого майна також відносять приміщення (ст. 3). Ще нещодавно 

попередня редакція ст.5 Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [25] до нерухомого майна, щодо 

якого проводиться державна реєстрація прав, відносила земельні ділянки, а 

також об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, 

переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: 

підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, 

споруди, а також їхні окремі частини, квартири, житлові й нежитлові 

приміщення. Окрім того, у Податковому кодексі України [26] (надалі – ПК) є 

поняття «об’єкти житлової нерухомості»: житловий будинок, житловий 

будинок садибного типу, прибудова до житлового будинку, квартира, 

котедж, кімнати в багатосімейних (комунальних) квартирах, садовий і 

дачний будинки (ст. 14.1.129 ПК). Безумовно, все це повинно враховуватися 

у договорах, що укладаються стосовно зазначеного нерухомого майна.   

Крім понять «нерухомість», «нерухоме майно», «об’єкт нерухомого 

майна» (ч. 1 ст. 181, п. 6 ч. 1 ст. 346, ст. 350 ЦК), у ЦК також застосовуються 

й інші поняття стосовно нерухомого майна, а саме: «об’єкт незавершеного 

будівництва» (ст. 331 ЦК) та «об’єкт будівництва» (ст. ст. 875-877, 879-881, 

883 ЦК). Зазначені об’єкти є нерухомим майном, однак законодавчого 

визначення їх як таких ЦК не містить. На наш погляд, об’єкт незавершеного 

будівництва є об’єктом із особливим правовим статусом, оскільки має низку 

ознак, за якими він відрізняється від інших об’єктів нерухомого майна. 

Так, відповідно до ст.1 Закону «Про іпотеку» об’єкт незавершеного 

будівництва – це об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, 

понесені витрати на його спорудження та який не прийнято в експлуатацію 
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відповідно до законодавства. У Національному стандарті № 2 «Оцінка 

нерухомого майна» [27] та наказі Фонду державного майна «Про 

затвердження Класифікатора державного майна» [28] містяться схожі 

визначення: об’єкт незавершеного будівництва - це будівлі, споруди або 

передавальні пристрої, які фактично не експлуатуються внаслідок того, що 

перебувають у недобудованому стані 

Стаття 331 ЦК у попередній редакції та Лист Міністерства юстиції 

України від 10.05.2006 р. №19-32/1 [29] передбачали, що в разі необхідності 

особа, котра є власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані 

в процесі будівництва (створення майна), може укласти договір щодо об’єкта 

незавершеного будівництва, право власності на який реєструється органом, 

що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно на підставі 

документів, які підтверджують право власності або користування земельною 

ділянкою для створення об’єкта нерухомого майна, дозволу на виконання 

будівельних робіт, а також документів, що містять опис об’єкта 

незавершеного будівництва. На сьогодні діюча редакція абз.2 ч.3 ст.331 ЦК 

прямо передбачає, що у разі необхідності ця особа може укласти договір 

щодо об’єкта незавершеного будівництва після проведення державної 

реєстрації права власності на нього відповідно до закону. Таким чином, 

можна стверджувати, що після проведення державної реєстрації права 

власності на об’єкт незавершеного будівництва такий об’єкт набуває 

цивільної оборотоздатності, що полягає в можливості відчуження такого 

об’єкта саме за договором відчуження нерухомого майна або в переході його 

від однієї особи до іншої в порядку спадкування. Схожа позиція висловлена 

Верховним Судом України, який указав, що, виходячи з аналізу чинного 

законодавства та з урахуванням характерних ознак незавершеного 

будівництва, варто визнати, що об’єкт будівництва (об’єкт незавершеного 

будівництва) – це нерухома річ особливого роду: фізичне її створення 

розпочато, однак не завершено. Щодо такої речі можливе встановлення будь-

яких суб’єктивних майнових, а також зобов’язальних прав у випадках і в 
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порядку, визначених актами цивільного законодавства [30]. Усе наведене і 

пропозиції інших науковців [31, с. 51-56; 32] стосовно об’єктів 

незавершеного будівництва як об’єктів нерухомого майна свідчать, що все це 

повинне узагальнюватися, узгоджуватися, конкретизуватися і відображатися 

у Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, а також 

враховуватися у нотаріальній практиці при посвідчені договорів про 

відчуження.  

Нерухомість належить до індивідуально-визначених об’єктів, тому її 

характеристика як предмета договору про відчуження завжди пов’язана з 

описом індивідуальних ознак об’єкта нерухомості. Крім цього, оскільки 

право власності на нерухоме майно підлягає державній реєстрації, у реєстрі 

завжди зазначають кількісні та фізичні параметри конкретного об’єкта 

нерухомості. У разі вчинення будь-якого правочину відчуження нерухомого 

майна, насамперед, договору купівлі-продажу, варто враховувати у 

визначенні предмета договору техніко-юридичні характеристики об’єкта 

нерухомості, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно (стосовно земельних ділянок – у Державному земельному кадастрі). 

Особливості об’єктів нерухомого майна як таких, що знаходяться на 

земельній ділянці, як і особливості власне земельної ділянки викликають 

окремі особливості договорів про відчуження, про що зазначається у науці та 

практиці. 

Так, на думку С.О.Бородовського, у разі укладення договору купівлі-

продажу земельної ділянки потрібно накреслити план або схему земельної 

ділянки, кадастровий план із відображенням обмежень (обтяжень) у її 

використанні та встановлення земельних сервітутів, акт визначення меж 

земельної ділянки в натурі. Перелічені умови характеризують індивідуальні 

ознаки конкретної земельної ділянки як предмета договору купівлі-продажу. 

За згодою сторін можуть визначатися також інші умови. Але без погодження 

предмета договір не може бути укладений [33, с. 23]. На необхідність 

індивідуалізації нерухомого майна вказує й Верховний Суд України, який 
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висловив правову позицію у справі № 6-194-цс-14 від 17 грудня 2014 р. щодо 

підстав визнання договору купівлі-продажу недійсним. Верховний Суд 

України зазначає, що за змістом ч.2 ст.377 ЦК та ч.6 ст.120 ЗК кадастровий 

номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з набуттям права 

власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є істотною умовою 

договору, що передбачає набуття права власності на ці об’єкти (крім 

багатоквартирних будинків). Укладення ж договору, який передбачає 

набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що 

пов’язане з переходом права на частину земельної ділянки, здійснюється 

лише після виділення цієї частини в окрему земельну ділянку та присвоєння 

їй окремого кадастрового номера. Положення зазначених правових норм 

спрямовано на впровадження принципу єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані. 

Отже, з урахуванням наведеного, у договорі відчуження будинку 

(будівлі, споруди) повинен позначатись кадастровий номер земельної 

ділянки, право на яку переходить у зв’язку з переходом права власності на 

житловий будинок, будівлю або споруду [34]. 

Найбільш поширеним у нотаріальній практиці та найбільш 

врегульованим у ЦК договором відчуження нерухомого майна є договір 

купівлі-продажу нерухомого майна, через що вважаємо за необхідне 

проаналізувати його більш детально в аспекті його предмету.   

Предмет договору купівлі-продажу нерухомості становить погоджений 

сторонами індивідуально-визначений об’єкт з урахуванням характеристики 

останнього, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно. Погоджуючи предмет договору купівлі-продажу нерухомості, 

сторони певною мірою обмежені в свободі волевиявлення техніко-

юридичними характеристиками, що містяться, відповідно до вимог закону, у 

згаданому реєстрі. Це має важливе значення в разі укладення договору 

купівлі-продажу нерухомості, до складу якої входять кілька об’єктів 

нерухомості [35, с. 189]. 
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Для чіткої регламентації відносин щодо переходу права власності на 

об’єкти нерухомості, на наш погляд, необхідно передбачити в ЦК спеціальні 

норми, які б ураховували особливості такого виду договору купівлі-продажу. 

Це пояснюється тим, що загальні положення ЦК, які стосуються договору 

купівлі-продажу, не відображають повною мірою специфіки відносин, 

предметом яких є об’єкти нерухомості. Особливість правового режиму 

останніх викликана необхідністю встановлення спеціальних положень, які б 

стосувалися динаміки передання прав власності на об’єкти нерухомості за 

договором купівлі-продажу. Зокрема, необхідно визначити предмет договору 

купівлі-продажу нерухомості, момент переходу права власності за цим 

договором, прав та обов’язків сторін тощо [35, с. 190]. 

Перехід права власності на будинок, будівлю або іншу нерухомості за 

наслідком укладеного договору купівлі-продажу будинку, будівлі або іншої 

нерухомості, що розташована на земельній ділянці, неминуче тягне зміну 

правовідносин і з приводу цієї земельної ділянки. І навпаки, якщо продається 

земельна ділянка, змінюються правовідносини з приводу нерухомого майна, 

розташованого на ній. ЦК містить чіткі правила, які регулюють такого роду 

зміни. Відносини, пов’язані з виникненням прав на земельну ділянку у 

зв’язку з виникненням прав на будівлі, споруди, які на ній розташовані, 

врегульовані також ст. 120 ЗК. 

Про передане покупцеві право на земельну ділянку зазначається у 

договорі (право власності, право оренди тощо). Правова природа тих прав на 

землю, що набуваються, залежить від того, чи є продавець нерухомості 

власником відповідної земельної ділянки чи її користувачем.  

Відповідно до ч.1 ст.377 ЦК до особи, яка набула право власності на 

житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, 

переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій 

вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, 

встановлених для попереднього землевласника (землекористувача). Відтак, у 

разі продажу нерухомості, розташованої на земельній ділянці, яка не 



 43 

належить продавцеві на праві власності, покупець нерухомості здобуває 

право користування відповідною земельною ділянкою на тих самих умовах, 

що й продавець нерухомості. Проте варто мати на увазі, що законом або 

договором між продавцем і власником землі можуть бути передбачені умови 

користування земельною ділянкою, що дозволяють це тільки за згодою 

власника землі [36, с. 10]. Таким чином, зазначене також повинно бути 

враховано у нотаріальній практиці при посвідченні договорів про відчуження 

нерухомого майна.  

Виходячи з наведеного, ми приєднуємось до висловленої в науці думки 

про те, що для чіткої регламентації відносин щодо переходу права власності 

на об’єкти нерухомості необхідно передбачити в ЦК спеціальні норми, які б 

враховували особливості такого виду договору купівлі-продажу, оскільки 

положення, що стосуються договору купівлі-продажу, не відображають 

повного мірою специфіки відносин, предметом яких є об’єкти нерухомості. 

Зокрема, необхідно визначити предмет договору купівлі-продажу 

нерухомості, момент переходу права власності за цим договором, прав та 

обов’язків сторін тощо. Необхідно доповнити ЦК низкою спеціальних 

положень щодо цього [35, с. 190]. Разом із тим, вважаємо, що не достатньо 

лише доповнити ст. 656 «Предмет договору купівлі-продажу» ще однією 

частиною, як це пропонується [35, с. 190], оскільки нагальним є виділення 

договору купівлі-продажу нерухомості в окремий вид, а відтак і виділення в 

главі 54 ЦК окремого параграфа, який визначав би його особливості. 

Стосовно предмету договорів купівлі-продажу нерухомості, то 

пропонуємо норму такого змісту: «Предметом договору купівлі-продажу 

нерухомості можуть бути земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на 

земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та 

зміни їх призначення, у тому числі садиби, житлові будинки, будівлі, 

споруди, а також їхні окремі частини, квартири, житлові й нежитлові 

приміщення, кімнати в багатосімейних (комунальних) квартирах, садовий і 

дачний будинки, підприємства як єдині майнові комплекси, інше нерухоме 
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майно». 

В той же час, така схема сприйняття правовідносин з приводу купівлі-

продажу об’єкту нерухомості може вважатися спрощеною і  такою, що не 

відповідатиме реальним правовідносинам, коли об’єкт нерухомості був 

зданий в оренду. Фактично, у ст. 770 ЦК передбачається можливість 

переходу права власності на об’єкт оренди і залишення права оренди за 

орендарем. Аналіз таких правовідносин [37] дозволяє зробити висновок про 

те, що наймач майна залишатиме за собою право володіння і користування 

майном на строк, встановлений договором і при зміні власника майна. Отже, 

за таких умов право власності набувача майна буде обмеженим, оскільки він, 

як правило, не вправі в односторонньому порядку розривати договір найму 

(оренди), а володітиме обмеженим правом розпорядження майна і 

потенційним правом володіння та користування майном, яке він зможе 

реалізувати після завершення строку дії договору найму. Наведене дозволяє 

зробити висновок про те, що предметом договору про відчуження 

нерухомого майна може стати не тільки сам об’єкт, а й обмежене або 

обтяжене право власності на об’єкт, коли новий власник не вправі повною 

мірою розпоряджатися нерухомістю, володіти та користуватися нею. Це 

питання є досить важливим для нотаріального посвідчення договору, 

оскільки набувач майна має бути належно попереджений нотаріусом про 

існуючі обмеження та обтяження права власності на об’єкт нерухомості, а 

також такі умови мають бути чітко зафіксовані у договорі переходу права 

власності на об’єкт.   

Крім того, для всіх видів договорів мають бути чітко сформульовані їх 

предмет та істотні умови, щоб нотаріуси могли «переносити» їх без змін у 

проекти договорів, які вони складають на прохання заявників. 

Специфіка договорів про відчуження нерухомого майна проявляється й 

у спеціальній формі їх посвідчення. Згідно зі ст.639 ЦК договір може бути 

укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не 

встановлені законом.  
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Загальних положень щодо форми договорів про відчуження нерухомого 

майна, як і щодо вимоги про їх обов’язкове нотаріальне посвідчення, 

законодавство не містить. Враховуючи наведене, форма договорів про 

відчуження нерухомого майна визначається загальними положеннями 

законодавства щодо форми договорів та положеннями законодавства, що 

врегульовують форму окремих договорів про відчуження.  

Так, наприклад, укладаються у письмовій формі і підлягають 

нотаріальному посвідченню в силу прямої вказівки про це у законі договори 

купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, 

житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна, крім договорів 

купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі (ч.1 ст. 657 ЦК),  

договори дарування нерухомої речі (ч.2 ст.719 ЦК), договори ренти та 

договори про передачу нерухомого майна під виплату ренти (ст.732 ЦК), 

договори довічного утримання (догляду) (ст.745 ЦК), договір про передачу 

права власності на земельну ділянку в порядку добровільної відмови від 

права власності на неї (ст.142 ЗК), усі договори про перехід права власності 

на земельні ділянки (ст.132 ЗК) та інші. 

У випадку, якщо щодо окремих видів договорів про відчуження 

нерухомого майна спеціальної вказівки про його форму законодавство не 

містить, до форми таких договорів застосовуються загальні положення 

цивільного законодавства про форму правочинів. Зокрема, усно можуть 

вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами у момент їх 

вчинення, за винятком правочинів, які підлягають нотаріальному 

посвідченню та (або) державній реєстрації, а також правочинів, для яких 

недодержання письмової форми має наслідком їх недійсність (ст.206 ЦК); у 

письмовій формі належить вчиняти: 1) правочини між юридичними особами; 

2) правочини між фізичною та юридичною особою, крім правочинів, 

передбачених частиною першою статті 206 ЦК; 3) правочини фізичних осіб 

між собою на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, крім правочинів, 
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передбачених частиною першою статті 206 ЦК; 4) інші правочини, щодо 

яких законом встановлена письмова форма (ст.208 ЦК). 

Як зазначає головний спеціаліст Департаменту нотаріату та реєстрації 

адвокатських об’єднань Т.Кириченко, роз’яснення якої щодо набуття права 

власності на нерухоме майно із правочинів розміщене на офіційному сайті 

Міністерства юстиції України, аналізуючи положення Цивільного кодексу 

України можна дійти висновку, що правочини щодо відчуження об’єктів 

нерухомого майна підлягають нотаріальному посвідченню [38]. З такою 

думкою повністю погодитися не можна. На наш погляд, не всі правочини, 

насамперед, договори відчуження нерухомого майна, підлягають 

нотаріальному посвідченню.    

Так, наприклад, звичайно, що законодавство в силу неврегульованості 

відносин щодо окремих договорів у чинному законодавстві, не може містити 

й вимоги щодо форми договору, зокрема, й відчуження нерухомого майна, 

якщо укладення таких договорів прямо законом не передбачено, але вони 

можуть укладатися сторонами виходячи з принципу свободи договору і на 

підставі аналогії закону або праву [39, с.12-13]. Відтак, такі договори 

укладаються або ж у формі, яка визначена загальними положеннями 

цивільного законодавства щодо форми правочинів, або ж у формі того 

правочину, положення щодо якого застосовуються до регулювання відносин 

сторін.     

Не містить закон вимоги щодо обов’язкового нотаріального посвідчення 

і щодо договорів спільної діяльності, зокрема, й щодо тих, які передбачають 

перехід за ними права власності на нерухоме майно, внесене одним з 

учасників (договір простого товариства), про що свідчить, зокрема й судова 

практика. 

Так, наприклад, ТОВ «НОВА ТОР» звернулось до господарського суду 

міста Києва із позовом до державного підприємства завод «Арсенал» про 

визнання права спільної часткової власності на нерухоме майно - нежитлові 

приміщення. Позовні вимоги були вмотивовані укладеним 18.12.2007 між 
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державним підприємством завод «Арсенал», корпорацією «Науково-

виробниче об'єднання «Арсенал», товариством з обмеженою 

відповідальністю «Скайнет LTD» договором простого товариства (про 

спільну діяльність), за яким внесок заводу «Арсенал» становив нерухоме 

майно, на яке Головне управління комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) відмовило оформляти право спільної власності, а КП 

«Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстру права власності на 

об'єкти нерухомого майна» відмовилось реєструвати це право. Крім того, 

після внесення нерухомого майна у спільну діяльність державне 

підприємство завод «Арсенал» також не визнало право спільної власності, а 

вважає, що  майно знаходиться у державній власності. Рішенням 

господарського суду міста Києва від 10.04.2009 позовні вимоги були 

задоволені повністю. Було визнано право спільної часткової власності на 

нежитлові приміщення. Зазначене рішення суду було залишене без змін 

подальшими судовими інстанціями.  

Як на одну з підстав необґрунтованості позовних вимог відповідач 

посилався на відсутність нотаріального посвідчення договору про спільну 

діяльність, яким передбачається відчуження нерухомого майна. Поміж тим, 

Вищий господарський суд України у своїй постанові від 19 листопада 2009 

р. у цій справі зазначив, що відносно необхідності нотаріального посвідчення 

Договору спільної діяльності суди виходили із приписів ст.209 Цивільного 

кодексу України, якою встановлено, що правочин, який вчинений у 

письмовій формі підлягає нотаріальному посвідченню лише у випадках, 

встановлених законом або домовленістю сторін. Відповідно до чинного 

законодавства визначено перелік правочинів, які підлягають обов'язковому 

нотаріальному посвідченню. Ані законодавством, ані умовами Договору №10 

простого товариства (спільної діяльності) від 18.12.2007 року та додатковими 

угодами до нього нотаріальне посвідчення зазначеного договору не 

передбачалось [40]. Відтак, суд у цій справі виходив з того, що обов’язкової 
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вимоги щодо нотаріального посвідчення договору про спільну діяльність, 

яким передбачається відчуження нерухомого майна, немає.  

Загалом же оцінюючи відсутність у законодавстві загального положення 

щодо обов’язкового нотаріального посвідчення договорів про відчуження 

нерухомого майна (а мабуть і загалом усіх правочинів відчуження цього 

майна), вважаємо це недоліком законодавства. З огляду на важливість 

правочинів щодо відчуження нерухомого майна для сфери цивільного 

обороту, важливості забезпечення стану законності при переході прав 

власності на нерухоме майно доцільно було б передбачити необхідність 

обов’язкового нотаріального посвідчення не тих чи інших видів договорів 

про відчуження нерухомого майна у окремих нормах, як це має місце 

сьогодні, а передбачити загальну норму щодо того, що договори відчуження 

нерухомого майна підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню.  

 

 

1.2. Нотаріальне провадження з посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна: поняття та загальна характеристика 

 

Призначення нотаріального провадження з посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна розглядалося багатьма вченими [41; 42; 43] і їх 

позиції доволі часто не збігаються з позиціями інших авторів [44; 45; 46]. На 

наш погляд, призначення цього провадження найбільш повно можна 

охарактеризувати через ті функції, які здійснюються нотаріусами у 

зазначеному провадженні. Ці функції загалом обумовлюються загальними 

функціями нотаріату з тими їх особливостями, що відображають специфіку 

провадження з посвідчення правочинів. 

Загалом, питання щодо функцій нотаріату у науці виглядає спірним. Так, 

наприклад, на думку М.М.Дякович функції нотаріату можна поділити на дві 

основні групи: 1) ті, що випливають із публічно-правового характеру 

нотаріальної діяльності (правоохоронна; правозастосовна; попереджувально-
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профілактична; фіскальна) та 2) ті, що пов’язані з цивільно-правовим 

аспектом функціонування нотаріату: правореалізаційна; 

правовстановлювальна; консультаційна [47, с. 18-21]. Натомість 

В.В.Баранкова головними функціями нотаріату вважає: 1) функцію 

забезпечення безспірності та доказової сили документів; 2) функцію 

забезпечення законності при укладенні угод та 3) функцію надання правової 

допомоги особам, що звернулися за вчиненням нотаріальних дій [48, с. 41-

24]. К.Ф.Білько з огляду на різноаспектність нотаріальної діяльності поділяє 

функції нотаріату на основні та допоміжні. Основні функції, на її думку, 

прямо закріплені у ст. 1 Закону України «Про нотаріат»: «…посвідчувати 

права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші 

нотаріальні дії…». Допоміжними ж функціями нотаріату є похідні від 

виконання нотаріусами своїх безпосередніх обов’язків, серед яких: 

превентивна, консультативна, медіаційна [49, с. 42]. 

Цікавим також є підхід С.Я. Фурси та Є.І.Фурси до питання функцій 

нотаріату. Насамперед, вони виділяють власне саму державну нотаріальну 

функцію в системі функцій держави, а також функції нотаріату у виконанні 

ним правоохоронної державної функції та правозахисної державної функції. 

Наприклад, в межах виконання правоохоронної функції нотаріуси 

здійснюють функцію регулювання нотаріусом прав на стадії їх реалізації, 

функцію визначення дійсних намірів сторін, правоаналізуючу функцію, 

праворегулятивну функцію [50, с.5-27].  

Не ставлячи за мету детальне дослідження у цій праці питань функцій 

нотаріату та не піддаючи критиці ті чи інші існуючі у правовій науці підходи 

до визначення функції нотаріату, звернемо увагу на те, що багато з тих 

функцій, що їх виділяють науковці, прямо стосуються провадження з 

посвідчення правочинів.   

Так, наприклад, функція забезпечення законності при укладенні угод, 

що її виділяє В.В.Баранкова, насамперед, здійснюється у провадженні з 

посвідчення правочинів. Як зазначає В.В.Баранкова, стійкість договору, 
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іншої угоди чи юридичного акту пов’язується з їхньою правомірністю, і тому 

нотаріус перевіряє наявність необхідного складу юридичних фактів, у тому 

числі правоздатність і дієздатність сторін, приналежність їм суб’єктивних 

прав, які вони передають іншим особам, і т. д. [48, с. 42]. Такою ж, що 

здійснюється переважно в провадженні з посвідчення правочинів (договорів), 

вбачається також й функція, що виділяється С.Я.Фурсою та Є.І.Фурсою з 

визначення дійсних намірів сторін, оскільки відповідний обов’язок на 

нотаріуса покладено ч. 10 ст. 44 Закону «Про нотаріат» саме стосовно 

посвідчення правочинів. Очевидно здійснюється у провадженні з 

посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна й так звана 

фіскальна функція, оскільки положення податкового законодавства прямо 

вимагають від нотаріуса перед посвідченням договору з відчуження 

нерухомого майна перевірити правильність сплати суб’єктами договору усіх 

обов’язкових податкових платежів. Такою є й консультаційна функція з 

роз’яснення сторонам положень законодавства та наслідків того чи іншого 

договору тощо. Наведене свідчить про надзвичайно важливе місце 

провадження з посвідчення правочинів (як загалом, так і договорів про 

відчуження нерухомого майна як різновиду правочинів) у всій сукупності 

тих проваджень, що їх здійснює нотаріат.  

На наш погляд, виокремлення тих чи інших функцій нотаріату є 

наслідком поглядів науковців на нотаріат з різних ракурсів. Можна 

погодитися з думкою М.С.Долинської, що функції нотаріату можна 

розділити на дві великі групи: 1) загально-соціальні, які характеризують 

місце нотаріату в системі органів цивільної юрисдикції та правової системи 

України; 2) нотаріально-спеціальні, які відображають особливості, специфіку 

нотаріальної діяльності по відношенню до учасників нотаріального процесу 

[51, с. 209]. Таким чином, як вбачається, висловлені науковцями 

вищенаведені функції не суперечать одна одній, а є або ж більш широкими, 

об’ємними (наприклад, загально-соціальними, та які включають в себе більш 

вузькі функції), або ж одразу є вузькими характеристиками тих чи інших 
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завдань, які стоять перед нотаріатом в межах тих чи інших нотаріальних 

проваджень, тих чи інших напрямків його діяльності (які й можна назвати 

нотаріально-спеціальними функціями). 

Вважаємо за необхідне відзначити те, що нотаріус у провадженні з 

посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна здійснює, 

насамперед, такі функції як: 

1) правоохоронна функція, яка полягає в тому, що при посвідченні 

договорів про відчуження нерухомого майна нотаріус запобігає порушенням 

прав сторін договору як учасників цивільних правовідносин, а також прав та 

законних інтересів третіх осіб;   

2) функція надання умовам договору про відчуження нерухомого майна 

юридичної сили, оскільки після його посвідчення  ці умови набувають статус 

юридичних фактів і на цій підставі можуть вноситися зміни до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно. Нотаріальне провадження з 

посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна є провадженням з 

посвідчення факту. У філології термін «посвідчення», зокрема, означає й дію 

за значенням «посвідчити», «посвідчувати». Самі ж терміни «посвідчувати» 

чи «посвідчити» означають «будучи свідком чого-небудь або добре 

обізнаною у якійсь справі людиною, підтверджувати істинність, правильність 

чого-небудь; свідчити» [52, с. 311]. У зв’язку з цим, як вбачається з 

філологічного тлумачення поняття нотаріального посвідчення договору, воно 

означає підтвердження нотаріусом істинності, правильності договору як 

факту, з якого виникають юридичні наслідки;.   

3)  фіскальна функція. У деяких випадках держава поклала на нотаріусів 

обов’язок перевіряти правильність нарахування та сплати суб’єктами 

нотаріальних процесуальних правовідносин окремих податків та зборів, 

причому, насамперед, у договорах відчуження нерухомого майна за участі 

фізичних осіб;   

4) функція фінансового моніторингу. Як і з фіскальною функцією, 

функція фінансового моніторингу, насамперед, здійснюється у провадженнях 
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з посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна. Зазначена 

функція полягає у здійсненні нотаріусом як суб’єктом первинного 

фінансового моніторингу заходів, спрямованих на виконання вимог 

законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

У науці висловлена також думка про те, що нотаріальне посвідчення 

цивільно-правових договорів, зокрема, й щодо відчуження майна, є способом 

захисту права власності. Так, наприклад, І.В.Ільченко зазначає, що чинне 

законодавство України надає широкий спектр способів захисту права 

власності. Одним із таких способів захисту права власності є нотаріальне 

посвідчення цивільно-правових договорів, спрямованих на відчуження майна 

[53, с. 86]. Л.О.Самілик та А.В.Романишин також розглядають нотаріальне 

посвідчення шлюбного договору як спосіб захисту прав та законних інтересів 

учасників сімейних правовідносин [54, с. 53]. На наш погляд, підхід щодо 

розуміння нотаріального посвідчення договору як способу захисту права є 

необґрунтованим.  

По-перше, нотаріальне провадження з посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна спрямоване не на захист прав учасників 

правовідносин, а на охорону їх прав від можливого їх порушення в 

майбутньому та на зменшення ризиків втрати коштів або майна, оскільки 

окремі автори пов’язують договори з певними ризиками [55, с. 7]. І в цьому 

випадку необхідно розмежовувати функціональну спрямованість 

нотаріальної діяльності при посвідченні правочинів як правоохоронну від 

правозахисної діяльності, якої в даному випадку нотаріус не здійснює  [56, 

с.58-63]. 

Так, не дивлячись на те, що поняття «охорона» та «захист», як цілком 

обґрунтовано зазначає М.К.Галянтич, досить часто застосовуються у 

нормотворчій діяльності без чіткого їх розмежування і без додержання при 

використанні цих термінів у законодавчих актах певних однакових критеріїв 
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[57, с. 23], підхід у науці щодо тотожності цих понять [58, с. 6-7] не є 

домінуючим. Існують і підходи, згідно з якими поняття «охорона» 

розглядається або ж як ширше поняття, яке охоплює поняття «захист» (так, 

наприклад, М.В.Бондарєва вказує на те, що «захист» можна розглядати як 

приватний випадок охорони або ж «охорона» може розцінюватися як умовна 

мета захисту [59, с. 163]), або ж поняття «захист» та «охорона» є 

автономними (так, як зазначає М.І.Матузов, охорона та захист суб’єктивного 

права та/або охоронюваного законом інтересу – не одне й те ж саме: 

охороняються вони постійно, а захищаються тільки тоді, коли порушуються 

[60, с. 130-131]). На наш же погляд, правильною є думка С.Я. Фурси, яка, 

досліджуючи функції нотаріату стверджувала, що час вчинення 

правопорушення як критерій розмежування охорони і захисту має глибоке як 

наукове, так і практичне значення, оскільки захист як конкретна юридично 

вагома дія може вимірюватись і реально застосовуватись лише з початком 

правопорушення [61, с. 11]. Таким чином, якщо маємо на меті запобігти 

порушенню права, то має місце охорона права, якщо ж необхідно відновити 

вже порушене право – то має місце захист. У зв’язку з цим важко погодитися 

зі словосполученням «превентивний захист» [62, с.8]. Виходячи зі специфіки 

нотаріальної діяльності очевидним є те, що при посвідченні правочинів має 

місце охорона прав особи, а не її захист. Необхідно погодитися з 

Л.К.Радзієвською, що нотаріальні органи в основному виконують 

правоохоронну функцію, і що нотаріальна діяльність може бути засобом 

захисту прав (зокрема, під таким кутом зору розглядають діяльність й інші 

автори [63, с. 95-98] – цитату доповнено нами І.П.), наприклад, лише у разі 

вчинення виконавчих написів, протестів векселів і посвідчення неоплати 

чеків [64, с. 9].  

По-друге, спосіб захисту у тому розумінні, яке надає йому закон, є 

швидше матеріально-правовими заходами примусового характеру, за 

допомогою яких здійснюється вплив на зобов’язану особу щодо 

встановлення, визначення порушених, невизнаних або оспорюваних прав [65, 
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с. 789]. Способи захисту цивільних прав визначені ст.16 ЦК, згідно з якою 

способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема, 

визнання права, визнання правочину недійсним, припинення дії, яка порушує 

право, відновлення становища, яке існувало до порушення, примусове 

виконання обов'язку в натурі, зміна чи припинення правовідношення тощо, а 

також фактично визначаються міжнародно-правовими актами [66, с. 87]. І 

хоча визначений ст. 16 ЦК перелік способів захисту не є вичерпним, із 

законодавства не вбачається існування жодних підстав для віднесення 

нотаріального посвідчення договору до способу захисту цивільного права. 

Зазначені поняття характеризують зовсім інші правові явища.  

У ст. 18 ЦК однозначно встановлено, що нотаріус здійснює захист 

цивільних  прав  шляхом  вчинення виконавчого  напису на борговому 

документі у випадках і в порядку, встановлених законом. Отже, вчинення 

виконавчого напису нотаріусом слугує способом захисту, коли особа не 

виконує взятих на себе зобов’язань. Але це положення, на наш погляд, 

потребує докладного аналізу в сфері застосування, на що вже звертали увагу 

науковці [67; 68; 69]. Однак, захист права має відбуватися не стільки у 

цивільному праві [70], де лише декларуються відповідні способи захисту, 

скільки конкретизуватися у процесуальних галузях правової науки.  

Тому вважаємо, що в діяльності нотаріусів має домінувати 

правоохоронна функція, але в силу компетенції нотаріусів вона повинна 

спиратися в своєму змісті на забезпечувальну функцію щодо потенційно 

можливого захисту прав кожної із сторін договору, яка може зазнати 

порушення власних прав у результаті невиконання або неналежного 

виконання зобов’язання іншою стороною. В даному висновку мається на 

увазі, що нотаріус має використовувати не тільки забезпечувальні заходи, 

встановлені у главі 49 ЦК, а й встановлювати можливість вчинення 

виконавчого напису на оригіналі договору для стягнення неустойки тощо. 

Така нотаріальна функція стимулюватиме нотаріусів до складання проектів 

договорів за новою тенденцією - спростити захист і відновлення прав за 
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рахунок встановлених у договорі забезпечувальних заходів. 

Важливу роль для правильного сприйняття нотаріального посвідчення 

договорів про відчуження нерухомого майна відіграє як теоретична 

концепція нотаріального процесу [61], так і розробка процедури вчинення 

нотаріальних проваджень [71], які впорядковують послідовність дій 

нотаріусів, конкретизують їх зміст і умови вчинення. Не зважаючи на це у 

науці питання щодо сукупності стадій нотаріального процесу та тих дій, які 

вчиняються на кожній з стадій є дискусійним.  

Так, наприклад, Л.К.Радзієвська виокремлює три обов’язкових стадії 

нотаріального процесу (стадія порушення нотаріальної діяльності, стадія 

попередньої підготовки до вчинення нотаріальної дії та стадія розгляду заяви 

по суті і вчинення нотаріальної дії) та дві не обов’язкових стадії (стадія 

оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні та стадію виконання 

нотаріального акту) [64, с. 15]. На думку ж С.Я.Фурси стадій нотаріального 

процесу є три: 1) відкриття нотаріального провадження; 2) підготовка до 

вчинення нотаріального провадження; 3) безпосереднє вчинення 

нотаріальної дії, яке закінчується посвідченням нотаріального акту та його 

видачею [72, с. 360]. Подібної думки притримується й В.В.Баранкова, яка 

також виокремлює три стадії нотаріального процесу: 1) порушення 

нотаріального провадження; 2) підготовка до вчинення нотаріальної дії; 3) 

розгляд нотаріальної справи по суті та прийняття нотаріального акту [48, с. 

85]. Як вбачається з наведеного, по суті лише Л.К.Радзієвська до стадій 

нотаріального процесу відносить дві необов’язкових стадії (стадію 

оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні та стадію виконання 

нотаріального акта), що не виокремлюється іншими науковцями. Інші три 

стадії нотаріального процесу (не дивлячись на деякі відмінності у назві) є 

загальновизнаними.  

На наш погляд, при визначенні того, чи є діяльність з оскарження 

нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні та діяльність з виконання 

нотаріального акту стадіями нотаріального процесу, треба виходити з 
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поняття та особливостей нотаріального процесу загалом. На наш погляд, 

необхідно погодитися з підходами щодо того, що нотаріальний процес є 

формою вчинення нотаріусом (або іншими особами, які вчиняють 

нотаріальні дії) нотаріальної діяльності, це діяльність або ж процесуальні 

правовідносини, обов’язковим суб’єктом якої є нотаріус [72, с. 111; 48, с. 80]. 

У зв’язку з цим, нотаріальний процес, а відтак і його стадії, існуватимуть там, 

де буде здійснювати свою діяльність обов’язковий суб’єкт нотаріальних 

процесуальних правовідносин – нотаріус. Таким чином, якщо діяльність з 

оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні бодай якось можна 

розглядати як стадію нотаріального процесу (оскільки при оскарженні 

нотаріальної дії або відмови у її вчиненні нотаріус буде брати участь у суді 

як суб’єкт вже відповідних судових правовідносин), то цього взагалі не 

можна сказати про діяльність з виконання нотаріального акту. Навіть у тих 

випадках, коли нотаріальний акт розглядається законом як виконавчий 

документ та підлягає примусовому виконанню, наприклад, виконавчий напис 

нотаріуса, у процедурі виконання цього акту нотаріус жодної участі не бере. 

Виходячи з положень ст. 14 Закону «Про виконавче провадження» [7] 

нотаріус взагалі не розглядається як учасник виконавчого провадження, як 

загалом і інші органи чи посадові особи, рішення яких примусово 

виконуються органами державної виконавчої служби чи приватними 

виконавцями.    

Відкриття нотаріального провадження з посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна є першою стадією нотаріального процесу, яка, 

виходячи з напрацьованих підходів до стадії відкриття нотаріального 

провадження загалом, пов’язується із поданням сторонами письмової заяви 

та прийняття її нотаріусом або зверненням до нотаріуса з усною заявою про 

необхідність вчинення нотаріальної дії з посвідчення договору [72, с. 360]. 

При цьому, законодавство не вимагає подання сторонами нотаріусу 

обов’язкової письмової заяви задля посвідчення договору про відчуження 

нерухомого майна, у зв’язку з чим у практиці таке звернення відбувається, як 
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правило, в усній формі. На практиці при зверненні до нотаріуса сторони 

одразу ж повідомляють його про вид договору про відчуження, який вони 

бажають укласти, сторін такого договору та його предмет. Така схема 

відносин значно спрощує завдання нотаріуса, який має слугувати радником 

для сторін договору, щоб їх юридична необізнаність не стала причиною 

виникнення помилок при обранні того чи іншого виду договору. Зокрема, 

вважаємо, що сторони мають повідомляти нотаріуса про те, яку правову 

ситуацію вони бажають вирішити і яких результатів досягнути, а нотаріус 

має кваліфіковано запропонувати вид договору, який найбільш відповідає 

тим результатам, яких бажають досягнути сторони. Наприклад, навіть не всі 

фахівці здатні назвати відмінні риси договору довічного утримання (догляду) 

і спадкового договору. Вважаємо, що нотаріус зобов’язаний  застерігати 

помилки в момент вибору правочину, оскільки ціна помилки при виборі 

договору непомірно висока (ст. 229 ЦК).  

Окремою дискусійністю, на наш погляд, характеризується питання щодо 

обсягу тих дій, які вчиняються нотаріусами на стадії відкриття нотаріального 

провадження з посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна. 

Так, наприклад, як зазначає С.Я.Фурса, стадія відкриття нотаріального 

провадження завершується прийняттям нотаріусом заяви особи, яка 

звернулася за вчиненням нотаріальної дії, і цей факт має юридичне значення, 

оскільки саме з цього моменту нотаріус розпочинає вчинення нотаріальних 

дій, які мають бути оплачені [72, с. 360]. Натомість, зовсім інші думки щодо 

цього питання висловили Л.К.Радзієвська та І.В.Ільченко.  

Зокрема, Л.К.Радзієвська вважає, що порушенню нотаріального 

провадження передує перевірка наявності передумов права на вчинення 

певної нотаріальної дії, а також умов здійснення цього права. Скажімо, для 

посвідчення угод необхідно перевірити наявність таких передумов права на 

вчинення цієї нотаріальної дії, як правоздатність юридичної особи, 

законність вчинюваної дії. Як умови здійснення цього права перевіряється 

наявність дієздатності фізичної особи, справжнє волевиявлення сторін на 



 58 

посвідчення конкретної угоди, додержання правил предметної й 

територіальної компетенції [64, с. 15]. Аналізуючи стадії процедури 

нотаріального посвідчення договорів, спрямованих на відчуження 

нерухомого майна, І.В.Ільченко також стверджує, що нотаріус на стадії 

відкриття нотаріального провадження має 1) пересвідчитись в дійсному 

намірі сторін укласти цивільно-правовий договір, спрямований на 

відчуження майна; 2) визначити, чи немає законних підстав у відмові в 

нотаріальному посвідченні відповідного договору; 3) визначити строк 

фактичного нотаріального посвідчення цього договору [53, с. 81]. На наш 

погляд, з такими твердженнями погодитися не можна. 

Усі зазначені Л.К.Радзієвською та І.В.Ільченко дії вчиняються 

нотаріусом не на стадії відкриття нотаріального провадження з посвідчення 

договору про відчуження, а вже на стадії підготовки до вчинення 

нотаріального провадження. При цьому, виходячи з теоретичних основ 

процесу, не обов’язково, щоб стадія підготовки до вчинення нотаріального 

провадження закінчувалася безпосереднім вчиненням нотаріальної дії. 

Загалом, нотаріальний процес може закінчуватися і відмовою у вчиненні 

нотаріальної дії, підставою для чого будуть встановлені нотаріусом на стадії 

підготовки до вчинення нотаріальної дії факти. Встановлення того, що 

наявність законних підстав для відмови у вчиненні нотаріальної дії з 

посвідчення договору не відноситься до стадії відкриття нотаріального 

провадження, очевидно вбачається і з подальших роздумів І.В.Ільченко, в 

яких зазначається, що на стадії підготовки до вчинення нотаріального 

провадження при укладенні цивільно-правового договору встановлюються, 

зокрема, належність правового питання до компетенції нотаріуса, відсутність 

обмежень у праві вчинення нотаріального провадження, відсутність заборони 

на вчинення нотаріальної дії тощо [53, с. 81]. Фактично, у випадку не 

віднесення правового питання, з яким звернулися заявники, до компетенції 

нотаріуса, чи наявності обмежень у праві вчинення нотаріального 

провадження чи різного роду заборон на вчинення нотаріальної дії, нотаріус 
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повинен буде відмовити у вчиненні нотаріальної дії.  

У зв’язку з цим, мова йде про те, що саме на стадії підготовки 

встановлюються підстави для відмови у вчиненні нотаріальної дії з 

посвідчення договору, а не на стадії відкриття нотаріального провадження. 

Крім того, яким чином нотаріус може вже в момент порушення 

нотаріального провадження перевірити законність вчинюваної дії, як про те 

стверджує Л.К.Радзієвська, незрозуміло, адже така законність 

встановлюється, зокрема, й на підставі документів, які ще необхідно зібрати 

(наприклад, отримати витяги з різного роду реєстрів). Враховуючи наведене, 

можна стверджувати, що стадія відкриття нотаріального провадження з 

посвідчення договорів відчуження нерухомого майна полягає у зверненні 

сторін цього договору до нотаріуса та прийняття нотаріусом звернення 

зазначених заінтересованих осіб.  

Наступною стадією нотаріального провадження з посвідчення договорів 

відчуження нерухомого майна є стадія підготовки до вчинення зазначеного 

нотаріального провадження. Її метою слід розглядати забезпечення вчинення 

нотаріальної дії та посвідчення законного й обґрунтованого нотаріального 

акта [72, с. 368]. На наш погляд, не можна погодитися з Л.К.Радзієвською, що 

стадія попередньої підготовки до вчинення нотаріальної дії проводиться 

лише у випадках, коли необхідно витребувати додаткові документи чи 

одержати додаткові відомості або призначити експертизу [64, с. 16]. На цій 

стадії не лише витребовуються додаткові документи чи одержуються 

додаткові відомості, але й вивчаються нотаріусом зазначені документи.  

Крім наведених вище фактів, які свідчать про необхідність відмови у 

вчиненні нотаріального провадження, на цій стадії нотаріус встановлює усі 

факти як матеріально-правового, так і процесуального характеру, необхідні 

для вчинення нотаріальної дії та які входять у предмет доказування по 

зазначеному нотаріальному провадженню. Фактично, нотаріальний процес з 

посвідчення договорів є суть стадії підготовки до вчинення нотаріальної дії, 

оскільки ця стадія за своїм обсягом та структурою дій є найбільш об’ємною.  
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Задля підготовки нотаріального провадження з посвідчення договору 

про відчуження нерухомого майна нотаріус вчиняє, зокрема, такі дії: 

1) визначає коло осіб, які повинні брати участь у нотаріальному 

провадженні, здійснює встановлення осіб, які звернулися за вчиненням 

нотаріальної дії; 

2) перевіряє наявність всіх документів, необхідних для посвідчення 

договору, перевіряє їх стан; 

3) проводить різного роду перевірки, як обов’язкові, так і необов’язкові, 

викликані ймовірними сумнівами (перевірка дійсності паспорта, перевірка 

бланків за даними Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних 

документів, перевірка нотаріуса, який видав документ, за даними Єдиного 

реєстру нотаріусів, перевірка довіреностей за даними Єдиного реєстру 

довіреностей, перевірка суб’єктів за даними Державного реєстру актів 

цивільного стану громадян (ДРАЦС), перевірка суб’єктів за даними 

Державного реєстру обтяжень рухомого майна, перевірка об’єкта та суб’єктів 

за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, перевірка 

об’єкта, суб’єктів та правовстановлюючих документів за даними 

внутрішнього переліку сумнівних об’єктів та переліку, розміщених на сайтах 

відділень Нотаріальної палати України, перевірка суб’єктів за даними 

Єдиного реєстру боржників, перевірка суб’єктів за санкційними списками, 

перевірка суб’єктів за реєстром публічних діячів, перевірка суб’єктів згідно з 

переліком осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або 

стосовно яких застосовано міжнародні санкції, перевірка оцінки, перевірка 

черги заяв за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

тощо).  

4) роз’яснює особам, які звернулися за посвідченням договору, його 

сутність, правові наслідки їх, щоб юридична необізнаність не могла бути 

використана їм на шкоду. У нотаріальній практиці такого роду дії досить 

часто розглядаються як своєрідний алгоритм дій нотаріуса при підготовці 

договору відчуження нерухомого майна [74, с. 61-67].  
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З наведеним переліком підготовчих дій важко не погодитися, хоча не 

можна його вважати вичерпним і зафіксована в цитаті послідовність їх 

вчинення, на наш погляд, не зовсім виправдана. Зокрема, з наведеного 

переліку вбачається, що оплата вчинюваної нотаріальної дії не входить до 

підготовки до вчинення нотаріального провадження, з чим важко погодитися 

в силу прямої вимоги ч. 1 ст. 42 Закону «Про нотаріат», а саме «Нотаріальні 

дії  вчиняються  після  їх  оплати,  а  також у передбачених  законом  

випадках  після сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб …». 

Зокрема, не погоджуємось з тим фактором, що до прав нотаріуса відноситься 

складання проектів договорів (ст. 4 Закону «Про нотаріат»), оскільки така 

позиція дозволяє нотаріусам використовувати «шаблони» договорів, а не 

з’ясовувати реальні істотні умови майбутнього договору за волевиявленням 

сторін. Тобто в такій ситуації воля сторін буде «підганятися» до шаблону, а 

не шаблон трансформуватися залежно від волі сторін, що є неправильним і 

таким, що суперечить ч. 3 ст. 203 ЦК. Тому з урахуванням особливостей 

посвідчення нотаріусом договорів про відчуження нерухомості вважаємо 

необхідним уточнити, що стадіями такого нотаріального провадження є: 1) 

відкриття нотаріального провадження з посвідчення договору про 

відчуження нерухомого майна і уточнення його виду; 2) стадія підготовки до 

вчинення нотаріального провадження з посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна, яка має включати обов’язковим елементом 

складання проекту договору і з’ясування істотних його умов та дійсних 

намірів сторін; 3) стадія безпосереднього вчинення нотаріального 

провадження з посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна. 

Особливістю стадії підготовки до вчинення нотаріального провадження 

з посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна, на наш погляд, є 

те, що нотаріус на цій стадії перебуває у процесуальних правовідносинах не 

лише із заявниками, як це має місце на стадії відкриття нотаріального 

провадження, а й вступає у такі правовідносини з іншими особами. 

Необхідно погодитися з І.В.Бондар, що на цій стадії нотаріус визначає коло 
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документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору. Він має 

право витребувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, 

необхідні для вчинення нотаріальних дій [75, с. 140]. У зв’язку з цим, на 

стадії підготовки він може вступати у відносини з іншими особами, зокрема, 

з тими, докази в яких витребовуються.   

Останньою стадією нотаріального провадження з посвідчення договору 

про відчуження нерухомого майна є безпосереднє вчинення нотаріальної дії, 

яке закінчується посвідченням нотаріального акту та його видачею. 

Зазначена стадія нотаріального провадження вчиняється тоді, коли у 

належному обсязі були вчинені всі необхідні дії на стадії підготовки до 

вчинення нотаріального провадження. У випадку, якщо вже при 

безпосередньому вчиненні нотаріальної дії у нотаріуса виникнуть, 

наприклад, додаткові сумніви чи необхідність у встановленні додаткових 

фактів, які не були встановлені при підготовці до вчинення нотаріального 

провадження, він повинен повернутися до стадії підготовки та завершити її 

встановленням необхідних фактів. 

На наш погляд, на стадії безпосереднього вчинення нотаріальної дії 

нотаріус оформляє текст правочину на спеціальному бланку нотаріальних 

документів, сторони в присутності нотаріуса підписуються під текстом 

правочину, нотаріус проставляє на нотаріальному документі 

посвідчувальний напис, реєструє нотаріальну дію в реєстрі для реєстрації 

нотаріальних дій. Після цього нотаріус вчиняє дії з реєстрації права власності 

у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що складають суть 

вже не нотаріального провадження, а адміністративного провадження з 

реєстрації права власності, після чого вказавши відповідну інформацію про 

реєстрацію права власності на нотаріальному документі, видає екземпляри 

нотаріально посвідченого договору сторонам.    

У науці висловлені думки щодо віднесення до стадії безпосереднього 

вчинення нотаріального провадження такої процесуальної дії як перевірка 

нотаріусом дійсних намірів осіб, які беруть участь у нотаріальному 
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провадженні (сторін договору) на посвідчення правочину [72, с. 380]. Однак, 

як нам здається, така дія повинна вчинятися не на стадії безпосереднього 

вчинення нотаріального провадження з посвідчення договору, а на стадії 

підготовки до вчинення нотаріального провадження і безпосередньо під час 

складання проекту договору, ознайомлення сторін з його змістом та 

роз’ясненням нотаріусом прав і обов'язків кожній стороні договору, 

попередженням про наслідки вчинюваної нотаріальної дії, щоб таким чином 

застерегти юридичну необізнаність сторони і цей фактор не міг бути 

використаний їй на шкоду.  

Це пояснюється тим, що встановлення дійсних намірів сторін як 

процесуальна дія тісно пов’язана з іншими діями, насамперед тими, які 

вчиняються на стадії підготовки до вчинення нотаріального провадження 

(перевіркою необхідних документів, витребуванням необхідних доказів, 

отриманням необхідних витягів з реєстрів тощо). У випадку, якщо 

припустити, що ця дія вчиняється вже на завершальній стадії нотаріального 

процесу, якою є стадія безпосереднього вчинення нотаріального 

провадження, то у випадку помилки з боку нотаріуса щодо дійсних намірів 

сторін, виходитиме, що вся попередня нотаріальна діяльність була даремною.   

Ґрунтовного аналізу, на наш погляд, потребує й суб’єктний склад осіб, 

які беруть участь в нотаріальному провадженні з посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна. С.Я. Фурса поділяє суб’єктів нотаріальних 

процесуальних правовідносин на три групи. До першої групи належать 

особи, які вчиняють нотаріальні провадження та допоміжний персонал. До 

другої групи належать особи, які беруть участь у нотаріальному провадженні 

та мають у ньому юридичний інтерес. До третьої групи належать особи, які 

сприяють нотаріусу у вчиненні нотаріального провадження [72, с. 121-122]. 

Зазначена класифікація, на наш погляд, найбільш прийнятна для 

характеристики суб’єктів нотаріального провадження з посвідчення 

договорів про відчуження нерухомого майна, оскільки дозволяє досить повно 

дослідити суб’єктів даного провадження, виходячи з їх функціональних 
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характеристик.  

Перша група – це особи, які вчиняють нотаріальні провадження з 

посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна і до цієї групи 

можуть бути віднесені лише нотаріуси. Жодний інший суб’єкт не наділений 

правом посвідчувати такі договори. Навіть консульські установи України, які 

наділені повноваженнями з посвідчення правочинів, не наділені правом 

посвідчувати договори відчуження нерухомого майна, оскільки це прямо 

заборонено їм ст. 38 Закону «Про нотаріат». 

На наш погляд, повністю з таким підходом законодавця погодитися не 

можна. Якщо з обмеженнями на вчинення цих нотаріальних проваджень 

посадовими особами органів місцевого самоврядування чи посадовими 

особами, вказаними у ст. 40 Закону України «Про нотаріат», погодися можна, 

то такий підхід виглядає необґрунтованим щодо консульських установ. 

Так, наприклад, О.О.Гріненко вбачає обґрунтованість положень 

законодавства, що виключають можливість консула посвідчувати договори 

відчуження нерухомого майна, існуванням правил про територіальну 

компетенцію, згідно з яким посвідчення таких правочинів провадиться за 

місцем знаходження вказаного майна [76, с. 107-108]. Десь схожої позиції 

притримується й Л.К.Радзієвська, яка зазначає, що оскільки консульські 

установи діють на території інших держав, вони в ряді випадків не є 

правомочними застосовувати ті правила й повноваження, що їх мають 

нотаріальні органи в Україні. Тому з їхньої компетенції й виключено деякі 

нотаріальні дії, зокрема, й посвідчення угод про відчуження нерухомості [64, 

с. 72].    

Необхідно визнати, що компетенція консульських установ щодо 

вчинення нотаріальних дій та загальна заборона їм посвідчувати договори 

щодо нерухомого майна, яке знаходиться в Україні, загалом були встановлені 

ще у 90-х роках минулого століття та за існуючих технічних умов вчинення 

нотаріальних проваджень у той час виглядали доцільними. Так, за 

відсутності електронних реєстрів, вчинення таких нотаріальних дій 
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консульськими установами технічно виглядало неможливим; не міг, 

наприклад, консул оперативно при посвідченні договору купівлі-продажу 

нерухомого майна перевірити належність відчужуваного майна продавцю чи 

отримати відомості про відсутність заборон на таке відчуження тощо. Та й 

дійсно, виходячи, мабуть, з цього, й законодавство передбачало 

територіальну компетенцію щодо посвідчення цих договорів лише 

нотаріусами за місцем знаходження нерухомого майна. З розвитком же 

технологій на сьогодні не вбачається жодних перешкод для посвідчення 

консульськими установами договорів про відчуження нерухомого майна, яке 

знаходиться в Україні, особливо громадянами, які постійно проживають за 

межами України. Існуюче обмеження призводить лише до порушення прав 

громадян України, які знаходяться за кордоном, оскільки створює для них 

штучні перешкоди у реалізації належних їм цивільних прав на 

розпорядження та набуття нерухомого майна, яке знаходиться в Україні.  

Тому можна погодитися з Є.Є.Фурсою, який вважає, що внесення змін 

до ст. 55 Закону України «Про нотаріат» здійснило істотний вплив на 

діяльність консула щодо можливості посвідчення ним договорів з 

відчуження нерухомого майна, яке знаходиться в Україні, тобто за місцем 

знаходження однієї із сторін договору, якщо одна із сторін чи обидві сторони 

проживають за кордоном у окрузі діяльності консула. Крім того, даний автор 

вважає, що поки не внесені зміни до ст. 38 Закону, можна це питання 

вирішувати також шляхом посвідчення попереднього договору купівлі-

продажу нерухомого майна [77], яке знаходиться на території України, а 

основний договір в Україні [78, с. 363-364].  

З урахуванням наведеного вважаємо, що предметна компетенція 

українських консулів повинна бути розширена за рахунок надання їм права, 

зокрема, й посвідчувати правочини щодо нерухомого майна, яке знаходиться 

в Україні. Задля цього пропонуємо п.1 ч.1 ст.38 Закону «Про нотаріат» 

викласти в такій редакції: «1) посвідчують правочини (договори, заповіти, 

довіреності тощо);».  
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Особами, які беруть участь у нотаріальному провадженні з посвідчення 

договорів про відчуження нерухомого майна є особи, які звернулися за 

вчиненням нотаріального провадження з метою охорони своїх прав та 

інтересів або вступають у вже розпочате провадження (перша підгрупа) та 

особи, які порушують або вступають у нотаріальне провадження з метою 

охорони прав та інтересів інших осіб (друга підгрупа). 

Першу підгрупу суб’єктів складають заявники (фізичні та юридичні 

особи) та заінтересовані особи, які можуть вступити у нотаріальний процес 

за власною ініціативою, оскільки їхні права та законні інтереси зачіпаються 

вчинюваною нотаріальною дією 

Заявником є особа, яка звертається до нотаріуса для посвідчення 

безспірного права, посвідчення чи засвідчення безспірного факту чи 

вчинення іншої нотаріальної дії з метою надання їм юридичної вірогідності 

[72, с. 148].  

В.В.Ярков пропонує суб’єктів, щодо яких вчиняються нотаріальні дії, 

називати сторонами, і вказує на те, що їх кількість може бути різною. 

Наприклад, заповіт є одностороннім правочином, договір купівлі-продажу, 

як правило, включає дві сторони – продавця та покупця, а багато договорів 

мають багатосторонній характер, наприклад, міни [79, с. 106]. Вважаємо, що 

така пропозиція є дискусійною. Більш обґрунтованою виглядає позиція 

С.Я.Фурси, згідно з якою більш вдалою назвою таких осіб є назва 

«заявники», так як термін «сторони» є більше притаманним позовному 

провадженню у цивільному процесі, яке є спірним, а нотаріальний процес 

характеризується безспірністю [72, с. 149]. Крім того, не можна не звернути 

увагу на те, що поняття сторони є більш характерним для позначення 

суб’єктів, інтереси яких є протилежними одне одному та які знаходяться між 

собою у певних правовідносинах. Відтак, сторін, як правило, повинно бути 

не менше двох.  

Особливість суб’єктного складу осіб, які звертаються до нотаріуса за 

вчиненням нотаріальних дій, є те, що кількість заявників у них рідко складає 
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значну кількість осіб. Однак, особливістю саме нотаріального провадження з 

посвідчення договорів є те, що заявників у цьому провадженні завжди є, як 

мінімум, два, що обумовлюється сутністю договору як домовленості двох або 

більше осіб. Стосовно інших нотаріальних проваджень, то їх кількість може 

складати і одного заявника. У зв’язку з наведеним, якщо можна говорити про 

найменування заявників як сторін, то така пропозиція буде виглядати 

прийнятною лише щодо відповідних суб’єктів нотаріального провадження з 

посвідчення договорів, а відтак не матиме універсального характеру для всіх 

нотаріальних проваджень.  

Заявниками у нотаріальному провадженні з посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна є сторони цих договорів – відчужувач майна 

та набувач цього майна. Виходячи з цього, їх нотаріально-процесуальна 

правосуб’єктність обумовлюється матеріальною правосуб’єктністю 

відповідних учасників цивільних правовідносин.    

Ще одним з суб’єктів нотаріального провадження з посвідчення 

договорів про відчуження нерухомого майна, інтереси яких зачіпаються цим 

провадженням, є заінтересовані особи, під якими у науці розуміються 

суб’єкти, які, за загальним правилом, не беруть безпосередню участь у 

вчиненні нотаріальної дії, але мають матеріально-правовий інтерес щодо 

результатів вчиненого нотаріального провадження [72, с. 153]. Аналіз 

наведених у літературі прикладів участі заінтересованих осіб у 

нотаріальному процесі свідчить, що в більшості випадків їх участь 

відбувається саме у провадженні з посвідчення договорів про відчуження 

нерухомого майна. Такою, наприклад, є участь як заінтересованої особи 

іншого з співвласників (подружжя) у разі посвідчення договорів щодо 

розпорядження спільним майном, одного з суб’єктів спільної часткової 

власності, який має право привілеєвої купівлі, установника управління у разі 

нотаріального посвідчення правочинів про відчуження або заставу майна, яке 

передане за договором управління, кредитора при відчужені майна, 

обтяженого боргом тощо [72, с. 154].    
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Дискусійним, на наш погляд, виглядає коло прав та обов’язків, які 

окреслюються за заінтересованими особами. 

Так, зокрема, зазначається, що заінтересовані особи мають право у разі 

відмови у вчиненні нотаріальної дії, якою зачіпаються інтереси 

заінтересованої особи, вимагати у нотаріуса винесення письмової постанови 

з викладенням причин відмови. Пропонується у зв’язку з цим, внести зміни 

до законодавства та передбачити обов’язок нотаріуса виносити постанову 

про причини відмови не лише на вимогу особи, якій відмовлено у вчинені 

нотаріальної дії, а й на вимогу заінтересованої особи [72, с. 155]. Однак, такі 

твердження виглядають дискусійними. 

Відмова нотаріуса завжди має суб’єкта, якому вона спрямована, і цим 

суб’єктом є та особа, яка зверталася до нотаріуса. Не доцільним є надання 

права на оскарження відмови нотаріуса особами, які до нього не зверталися. 

Такий підхід може призвести до порушення принципу диспозитивності у 

випадках, коли, наприклад, заявник погоджується з обґрунтованістю відмови 

нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії та не бажатиме оскаржувати таку 

відмову, а заінтересована особа всупереч волі цієї особи вимагатиме 

винесення письмової постанови та оскаржуватиме її. Лише заявник як особа, 

яка зверталася до нотаріуса, на наш погляд, повинна мати такі права. 

Дискусійним виглядає й розгляд як обов’язку явки заінтересованої особи до 

нотаріуса на виклик останнього [72, с. 155]. На наш погляд, нотаріус може 

лише запропонувати заінтересованим особам з’явитися до нього, а їх явка до 

нотаріуса є їх правом.   

Поряд з особами, які беруть участь у нотаріальному процесі з метою 

охорони власних прав та інтересів, серед осіб, які мають юридичний інтерес 

у нотаріальному провадження, є ще одна підгрупа суб’єктів – особи, які 

беруть участь у нотаріальному процесі з метою охорони прав та інтересів 

інших осіб. Такими є представники, процесуальні представники фізичних та 

юридичних осіб, представники, опікуни, піклувальники, патронатні 

вихователі, органи опіки та піклування, охоронці спадкового майна, 
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виконавець заповіту, управителі спадковим майном, яке потребує утримання, 

догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його 

у належному стані [72, с. 121-122]. Усі із зазначених осіб можуть брати 

участь у нотаріальних провадженнях з посвідчення договорів про відчуження 

нерухомого майна. Особливістю участі окремих з них у нотаріальному 

провадженні є те, що така участь може бути як безпосередньою, так і в 

деяких випадках опосередкованою (наприклад, у формі надання органом 

опіки та піклування дозволу на укладення договорів про відчуження 

нерухомого майна), а для органів держави, органів місцевого 

самоврядування, юридичних осіб можливість бути суб'єктом нотаріальних 

процесуальних правовідносин доповнюється також їх обов'язком. Наприклад, 

участь у нотаріальному процесі тих же органів опіки та піклування 

(безпосередня, якщо нотаріусом під час вчинення нотаріального 

провадження встановлено, що законний представник діє на шкоду своєму 

підопічному, він має відкласти вчинення нотаріальної дії, повідомити про це 

органи опіки та піклування з метою заміни законного представника та вступу 

у процес представника органу опіки та піклування) є не тільки правом цього 

органу, а й обов'язком, який випливає із необхідності здійснення покладених 

на ці органи функцій із захисту прав недієздатних, обмежено дієздатних, 

неповнолітніх та малолітніх осіб [72, с.126-127].  

Отже, для ґрунтовного сприйняття осіб, які беруть у нотаріальному 

провадженні з посвідчення договорів про відчуження об’єктів нерухомості, 

слід виділяти сторін договору, заінтересованих осіб, які надають згоду на 

посвідчення договору або не мають заперечень проти посвідчення договору, 

та представників, які можуть діяти за законом, згідно статуту та на 

договірних засадах, включаючи представників за довіреністю та тих, які 

консультують сторони договору під час узгодження істотних умов та 

договору в цілому. Тому ми позитивно відносимося до такої тенденції, коли 

запозичуючи іноземний досвід деякі адвокати укладають договори про 

правову допомогу як сімейні, тобто їх функція зводиться до консультації 
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своїх клієнтів у юридично вагомих процесах, щоб застерегти виникнення 

помилок під час укладання юридично важливих договорів тощо, а не в 

наступному виправляти зроблені помилки.  

Особами, які сприяють нотаріусу у вчиненні нотаріального провадження 

з посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна можуть бути 

перекладачі, експерти, особи, які підписують договори відчуження 

нерухомого майна замість заявника, що є хворим чи має фізичні вади, свідки 

та інші. Проведемо дослідження участі у зазначеному провадженні двох 

останніх суб’єктів, участь яких є найбільш характерною саме для зазначеного 

виду провадження. 

Особи, які підписують договори відчуження нерухомого майна замість 

заявника, що є хворим чи має фізичні вади, на наш погляд, сприяють не 

нотаріусу у вчиненні нотаріального провадження, а особі, яка має фізичні 

вади і не здатна самотужки реалізувати власні права. Нотаріальне 

процесуальне законодавство загалом вимагає, щоб сторона договору 

підписала його самостійно. Поміж тим, ч. 3 ст. 45 Закону «Про нотаріат» 

передбачає, що якщо фізична особа внаслідок фізичної вади або хвороби не 

може власноручно підписати документ, то за її дорученням у її присутності 

та в присутності нотаріуса цей документ може підписати інша особа. Про 

причини, з яких фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, 

не могла підписати документ, зазначається у посвідчувальному написі. 

Правочин за особу, яка не може підписати його, не може підписувати особа, 

на користь або за участю якої його посвідчено. Таким чином, зазначена 

норма передбачає можливість участі у провадженні з посвідчення договорів 

про відчуження нерухомого майна за участі заявника, який має фізичні вади, 

спеціальних суб’єктів нотаріальних процесуальних правовідносин – окремих 

осіб, які підписують цей договір за заявника.  

В аспекті особливостей нотаріального провадження за участі особи, яка 

підписує договір про відчуження нерухомого майна замість заявника, що має 

фізичні вади, спеціальної уваги заслуговує також абз.2 ч.4 ст.207 ЦК, згідно з 
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якого якщо фізична особа у зв'язку з хворобою або фізичною вадою не може 

підписатися власноручно, за її дорученням текст правочину у її присутності 

підписує інша особа. Підпис іншої особи на тексті правочину, що 

посвідчується нотаріально, засвідчується нотаріусом або посадовою особою, 

яка має право на вчинення такої нотаріальної дії, із зазначенням причин, з 

яких текст правочину не може бути підписаний особою, яка його вчиняє. 

Таким чином, зазначене положення ЦК передбачає вчинення у цьому 

випадку двоетапного нотаріального провадження, адже у ньому вчиняється 

ще одне провадження – провадження із засвідчення справжності підпису та 

встановлення особи, яка підписалася за заявника.  

Досліджуючи зазначені положення законодавства, а також те, що вони 

розміщені у нормативних актах, які мають різну правову природу (у Законі 

«Про нотаріат» як акті процесуального права та ЦК як акті матеріального 

права), К.П. Шкрібляк звертає увагу на певну суперечність їх змісту стосовно 

необхідності вчинення у межах провадження з посвідчення правочину ще й 

провадження із засвідчення справжності підпису. З огляду на те, що норма ст. 

207 ЦК за своїм змістом є нотаріально-процесуальною нормою, він пропонує 

цю норму вилучити з ЦК та, можливо, помістити до Закону «Про нотаріат» з 

урахуванням вже існуючої редакції ст. 45 Закону [80, с. 117].  

На наш погляд, з таким твердженням необхідно погодитися. Дійсно, 

положення абз. 2 ч.4 ст.207 ЦК є процесуальним, оскільки визначає 

процедуру вчинення провадження з посвідчення правочину. І хоча прямої 

суперечності між нормами ч. 3 ст. 45 Закону «Про нотаріат» та абз.2 ч.4 

ст.207 ЦК все ж, на наш погляд, немає, а остання лише доповнює положення 

Закону «Про нотаріат», все ж неправильним, коли такого роду положення 

містить не Закон «Про нотаріат», а ЦК.  

Викликає практичний інтерес, на наш погляд, визначення кола осіб, які 

не можуть підписувати договір про відчуження нерухомого майна замість 

заявника, що має фізичні вади. Такими ч.3 ст.45 Закону «Про нотаріат» 

визначено осіб, на користь або за участю яких посвідчено договір. На наш 
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погляд, при визначенні цього кола осіб треба виходити з того, що не можуть 

бути такими особами інші сторони договору, а також так звані треті особи у 

договорах на користь третіх осіб (ст.636 ЦК). Стосовно провадження з 

посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна, то у таких 

провадженнях не можуть підписувати договори замість хворого заявника чи 

заявника, який має фізичні вади, треті особи при посвідченні на їх користь 

договорів дарування (ст.725 ЦК), договорів довічного утримання (догляду) 

(ч.4 ст.746 ЦК), будь-яких інших договорів про відчуження, у яких 

встановлено обов’язок однієї зі сторін договору щодо вчинення тих чи інших 

дій чи утримання від вчинення тих чи інших дій на користь третьої особи.  

Поміж тим, вважаємо, що положення ст. 45 Закону «Про нотаріат» щодо 

кола осіб, які не можуть підписувати договір замість заявника, 

сформульовано досить обмежено та не охоплює значного кола осіб, участь 

яких у цьому провадженні у зазначеному статусі суперечила б цілям участі у 

процесі осіб, які підписують договори відчуження нерухомого майна замість 

заявника, що є хворим чи має фізичні вади.  

Вважаємо, що встановленням наведених обмежень законодавець 

намагається забезпечити об’єктивність дій осіб, які підписують договори 

відчуження нерухомого майна замість заявника, адже якщо він буде 

зацікавленим у наслідках нотаріальної дії, це може вплинути на виконання 

ним своїх обов’язків в інтересах заявника. Як вбачається, інтерес у вчиненні 

нотаріальної дії можуть мати й інші особи, крім наведених.  

Так, наприклад, ст.659 ЦК передбачає, що продавець зобов'язаний 

попередити покупця про всі права третіх осіб на товар, що продається (права 

наймача, право застави, право довічного користування тощо). У разі 

невиконання цієї вимоги покупець має право вимагати зниження ціни або 

розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про 

права третіх осіб на товар. Виходячи з цього, цілком очевидно, що така третя 

особа, яка має права на товар, що продається, не може бути повністю 

об’єктивною, наприклад, у випадку підписання нею договору замість 
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покупця-фізичної особи, який має фізичні вади. Однак, формально, така 

третя особа не підпадає під ті обмеження, які встановлені ст.45 Закону «Про 

нотаріат», оскільки вона не є ані особою, на користь якої посвідчується 

договір, ані особою, за участю якої він посвідчується. У зв’язку з наведеним, 

нами висловлена та обґрунтована пропозиція, що третє речення ч.3 ст.45 

Закону «Про нотаріат» треба було б викласти в такій редакції: «Правочин за 

особу, яка не може підписати його, не може підписувати особа, на користь 

або за участю якої його посвідчено, або ж будь-яка інша особа, яка є 

зацікавленою у результатах нотаріальної дії, що вчинюється» [81, с. 32-37].   

Відштовхуючись від того, що особа, яка підписується замість учасника 

договору або замість особи, яка надає згоду на його посвідчення, коли 

останні не здатні зробити підпис самостійно, діє в інтересах саме таких осіб і 

варто, на наш погляд, саме цим особам залучати відповідну особу, щоб вона 

була відома і її особистість не викликала сумнівів у близьких 

заінтересованих осіб і потім останні не зверталися до суду за визнанням 

договору недійсним. В такому разі особа, яка підписалася в договорі за іншу 

особу, стає не «технічним» учасником провадження, а й свідком умов 

посвідчення договору. Крім того, вважаємо необхідним визнати 

обов’язковим здійснення відеозапису посвідчення договору за наведених 

умов, де має бути зафіксована безумовна згода учасника провадження на 

підписання договору іншою особою.  

Однією з осіб, які сприяють нотаріусу у вчиненні нотаріального 

провадження, є свідки. На думку В.В.Баранкової, нотаріальне законодавство 

передбачає два види нотаріальних дій за участі свідків – посвідчення 

заповітів (п.158 Інструкції) і вчинення морських протестів (ст.95 Закону) [48, 

с. 98]. Однак, як обґрунтовано зазначає про те К.П.Шкрібляк, свідки беруть 

участь і у таких нотаріальних провадженнях як оголошення секретного 

заповіту та вжиття заходів щодо охорони спадкового майна [80, с. 112]. 

Відтак, на сьогодні законодавство не передбачає присутність свідків під час 

вчинення такого нотаріального провадження як посвідчення договорів, 
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зокрема, й щодо відчуження нерухомого майна. Поміж тим, у науковій 

літературі небезпідставно пропонується розширити коло нотаріальних 

проваджень за участі свідків. 

Так, С.Я. Фурса пропонує існуючий перелік нотаріальних проваджень з 

можливою участю у них свідків розширити за рахунок окремих нотаріальних 

проваджень, зокрема, й щодо посвідчення договорів відчуження нерухомого 

майна (спадкового договору, договору довічного утримання (догляду), 

договорів, у яких зачіпаються інтереси малолітніх, неповнолітніх, 

недієздатних та обмежено дієздатних осіб, а також осіб, визнаних безвісно 

відсутніми) [72, с. 184]. К.П.Шкрібляк зазначає, що усі проблеми, що 

викликають присутність свідків у нотаріальному процесі можна було б 

вирішити запровадженням процедури фіксації цих нотаріальних дій, зокрема, 

шляхом їх відеофіксації, яка однак, звичайно вимагає значного часу для її 

впровадження у практику. А до того, звичайно, при з’ясуванні кола випадків, 

коли доцільним є присутність свідків у нотаріальному процесі, треба 

виходити з наведених передумов їх запровадження у процес, а саме: 1) вони 

повинні бути там, де потенційно існує велика ймовірність оспорювання 

нотаріальної дії, та 2) там, де існує висока ймовірність зловживання з боку 

нотаріуса [80, с. 113].  

На наш погляд, при вирішенні питання щодо участі свідків, зокрема, і у 

провадженнях щодо посвідчення договорів про відчуження нерухомого 

майна, насамперед, необхідно виходити з того, що свідок у нотаріальному 

процесі не є класичним свідком, яким він є у інших видах юридичного 

процесу. Загалом поняття свідка та його участь у тому чи іншому процесі 

пов’язується у теорії та практиці з доказами та доказуванням, а не з 

засвідченням дотримання процесуальної процедури, як це має місце у 

нотаріаті. Необхідно погодитися з Е.Писарєвою, яка аналізуючи участь 

свідків при посвідченні або ж оголошенні заповіту, зазначала, що так звані 

свідки фактично використовуються як поняті, які, наприклад, є суб’єктами 

процесуальних правовідносин у кримінальному та виконавчому процесах. Їх 
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завдання не надати відомості, які мають значення для справи, а засвідчити у 

нотаріальних процесуальних документах ту нотаріальну процедуру, 

учасниками якої вони були, полегшення доведення дійсності заповіту [82, с. 

110]. Відтак, доцільно було б використати свідків там, де відсутнє належне 

фіксування нотаріального процесу. 

Звичайно, що виникнення інституту свідків, а фактично понятих, у 

нотаріальному процесі власне і викликане відсутністю процедури фіксації 

нотаріального процесу, та за існування належної процедури фіксації свідки 

були б непотрібні. Однак, до того часу, як вона буде запроваджена, цілком 

доцільним було б запровадити інститут свідків і в нотаріальному 

провадженні з посвідченні окремих договорів, зокрема, й щодо відчуження 

нерухомого майна. 

При цьому, доцільно доповнити передумови залучення у процес свідків, 

сформульовані К.П.Шкрібляк, ще однією передумовою: свідки повинні брати 

участь у тих нотаріальних діях, де існує велика ймовірність порушення прав 

окремих фізичних чи юридичних осіб, які за станом здоров’я чи з інших 

поважних причин не можуть особисто брати участь у нотаріальному 

провадженні. Зазначене, власне, і вбачається з наведеної вище пропозиції 

С.Я.Фурси щодо розширення існуючого переліку нотаріальних проваджень з 

можливою участю у них свідків. Крім того вважається, що нотаріуси не 

вправі обмежувати участь свідків у провадженні посвідчення договору про 

відчуження нерухомого майна, коли на цьому наполягає одна із сторін 

договору. В такій ситуації проти участі свідків може заперечувати інша 

сторона, яка вважає за необхідне такий договір розцінювати як 

конфіденційний. 

Досить важливе значення для вивчення наукових об’єктів мають різного 

роду класифікації, які надають досліднику можливість більш повно 

дослідити об’єкти, які вивчаються. Необхідно погодитися з 

Ю.В.Желіховською, що класифікація нотаріальних проваджень має як 

теоретичне, так і практичне значення. Групуючи нотаріальні провадження за 



 76 

певними ознаками, ми вивчаємо їх матеріальну та процесуальну природу, що 

надає можливість говорити про подальший розвиток теорії нотаріального 

процесу та її вплив на становлення і вдосконалення законодавства про 

нотаріат [83, с. 88]. Враховуючи наведене, спробуємо дослідити існуючі у 

науці класифікації нотаріальних проваджень та місце у них нотаріального 

провадження з посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна.   

1. З.А. Іскендеров та І.А.Кесарева запропонували за етапами розвитку 

правовідносин поділяти нотаріальні провадження на чотири групи, а саме на 

провадження, спрямовані на виникнення й підтвердження правовідносин (1), 

провадження, спрямовані на забезпечення й здійснення цивільних 

правовідносин (2), провадження, що мають охоронне значення (3) та 

провадження універсального характеру, які прямо або опосередковано 

стосуються різних правовідносин (4) [84, с. 65-68]. При цьому, провадження з 

посвідчення правочинів віднесені ними до першої групи нотаріальних 

проваджень. На наш погляд, такий поділ нотаріальних проваджень 

заслуговує на увагу, однак, з певними зауваженнями.  

Так, викликає певний сумнів критерій запропонованої класифікації, який 

визначений як етап розвитку правовідносин. Як вбачається з 

виокремлюваних груп,  вони більше поділяються на запропоновані групи не 

за етапом розвитку правовідносин, а за функціональними характеристиками 

тих чи інших нотаріальних проваджень. Крім того, дійсно, нотаріальне 

провадження з посвідчення правочинів спрямоване на виникнення 

правовідносин. Договір згідно з положенням ст. 11 ЦК є одним з юридичних 

фактів як підстав, з яких виникають цивільні права та обов’язки, та як 

наслідок і правовідносини. Однак, характеристика нотаріального 

провадження з посвідчення договору лише як такого, що спрямоване на 

виникнення правовідносин виглядає дещо спрощеним. Договір як правова 

конструкція викликає не лише виникнення правовідносин, а й їх зміну чи 

припинення.  

Так, зокрема, договори відчуження нерухомого майна є, одночасно, не 
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лише підставою виникнення права власності у набувача, а й розглядається як 

підстава припинення права власності у відчужувача. Крім того, сторони в 

подальшому не позбавлені можливості вносити зміни до договорів про 

відчуження нерухомого майна, причому такі зміни до нотаріально 

посвідчених договорів про відчуження вноситимуться також договорами, які 

підлягають нотаріальному посвідченню у нотаріальному провадженні з 

провадженні з посвідчення договору. Відтак, першу групу нотаріальних 

проваджень слід було б назвати не як провадження, спрямовані на 

виникнення й підтвердження правовідносин, а як провадження, спрямовані 

на виникнення, зміну, припинення та підтвердження правовідносин.  

2. Однією з характеристик провадження з посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна є визначення його як одноетапного чи 

багатоетапного. У науці під одноетапним нотаріальним провадженням 

розуміється провадження, що вчиняється в один етап, на якому мають місце 

такі стадії: відкриття нотаріального провадження, підготовка до вчинення 

нотаріальної дії, яка передбачає комплекс процесуальних дій нотаріуса, 

спрямованих на перевірку об'єктивних та суб'єктивних умов вчинення 

нотаріального провадження, та розгляд заяви по суті, тобто безпосереднє 

вчинення нотаріального провадження, що закінчується посвідченням 

нотаріального акта. Багатоетапним нотаріальним провадження є 

провадження, яке вчиняється у декілька етапів, тобто на кожному етапі 

мають місце такі стадії: відкриття нотаріального провадження; підготовка до 

вчинення нотаріального провадження; розгляд заяви по суті, тобто 

безпосереднє вчинення нотаріального провадження, яке закінчується 

посвідченням нотаріального акта [72, с. 337-338]. Нотаріальні провадження з 

посвідчення договорів розглядаються загалом як багатоетапні [72, с. 339].  

На наш погляд, класифікація нотаріальних проваджень на одноетапні та 

багатоетапні має надзвичайно важливе наукове та практичне значення. Вона 

надає можливість більш детально провести аналіз тих чи інших нотаріальних 

проваджень, дослідити їх структуру, і що є надзвичайно важливим – показати 
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взаємозв’язок окремих пов’язаних між собою нотаріальних проваджень, що 

вчиняються, зокрема, у багатоетапному нотаріальному провадженні. Поміж 

тим, вважаємо, що віднесення нотаріального провадження з посвідчення 

договорів до багатоетапного є деякою мірою дискусійним. З одного боку, 

нотаріуси з багатьох причин мають намагатися всі необхідні дії вчинити в 

один день, хоча б тому, що їм такий варіант є вигіднішим як економічно, так 

і з позиції, що сторони не відмовляться від подальшого посвідчення договору 

тощо. З іншого боку, коли сторони укладають попередній договір, вносять в 

договір зміни, ці обставини слід розцінювати як ускладнення в договірних 

відносинах, що обумовлюються об’єктивними і суб’єктивними факторами. В 

той же час, «схема» багатоетапного нотаріального провадження з 

посвідчення договорів є позитивним явищем, оскільки дозволятиме 

розцінювати договір виконаним, коли остання умова договору буде 

виконана.  

3. У науці залежно від кількісного складу учасників нотаріального 

процесу виокремлюють багатосуб’єктні та односуб’єктні нотаріальні 

провадження. Акцентується увага на практичному значенні цієї класифікації, 

оскільки у багатосуб’єктних нотаріальних провадженнях повинна бути 

досягнута згода усіх його суб’єктів [72, с. 332]. На наш погляд з необхідністю 

виокремлення такої класифікації необхідно погодитися, а сама ця 

класифікація має, на наш погляд, значення саме у характеристиці 

провадження з посвідчення договорів.  

Як уже зазначалося вище, усі суб’єкти нотаріальних процесуальних 

правовідносин поділяються на три групи – особи, які вчиняють нотаріальні 

провадження та допоміжний персонал (1), особи, які беруть участь у 

нотаріальному провадженні та мають у ньому юридичний інтерес (2) та 

особи, які сприяють нотаріусу у вчиненні нотаріального провадження (3). У 

зв’язку з цим, безумовно, необхідно відзначити умовність класифікації 

нотаріальних проваджень на багатосуб’єктні та односуб’єктні. Загалом, будь-

яке нотаріальне провадження є багатосуб’єктним, якщо виходити з того, що у 
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ньому завжди бере участь, як мінімум, два суб’єкти – нотаріус та особа, яка 

звернулася за вчиненням нотаріальної дії. Відтак, мова у зазначеній 

класифікації іде про односуб’єктність чи багатосуб’єктість на стороні саме 

другої групи суб’єктів – осіб, які беруть участь у нотаріальному провадженні 

та мають у ньому юридичний інтерес.  

Нотаріальне провадження з посвідчення договору завжди є 

багатосуб’єктним нотаріальним провадженням. З огляду на те, що договором 

є згода як мінімум двох осіб, яка повинна бути досягнута задля посвідчення 

договору, усі сторони договору повинні бути учасниками відповідного 

нотаріального провадження. При цьому, не можна не відзначити, що 

законодавство про нотаріат дуже багато уваги приділяє узгодженню 

волевиявлення сторін, правильному розумінню ними умов договору.  

Як правильно зазначає О.Коломис, на стадії підготовки до вчинення 

нотаріального провадження у клієнтів, які є сторонами правочину, можуть 

виникнути спори та непорозуміння. Найчастіше це стосується таких умов 

договору, як ціна продажу, порядок і терміни оплати ціни продавцю, 

технічного стану, в якому передається нерухомість, а також термінів її 

передачі, оплати витрат, пов’язаних з оформленням договору, оплата 

заборгованості з комунальних послуг [85, с. 201]. Зазначені суперечності, 

якщо вони виникли, обов’язково повинні бути вирішені до посвідчення 

договору.  

На наш погляд, нотаріус ніяким чином не повинен уникати у 

провадженні з посвідчення договору про відчуження нерухомого майна 

обговорення зі сторонами тих умов (питань), щодо яких сторони мають 

різний підхід. В іншому разі, це призведе лише до затягування у вирішенні 

цих спірних питань, можливо вже у суді. Згідно з ч.10 ст.44 Закону «Про 

нотаріат» нотаріус зобов'язаний встановити дійсні наміри кожної із сторін до 

вчинення правочину, який він посвідчує, а також відсутність у сторін 

заперечень щодо кожної з умов правочину. Вважаємо, що у разі, якщо після 

нотаріального посвідчення договору про відчуження між сторонами виникає 
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спір щодо однакового розуміння умов договору, то у такому разі існує велика 

ймовірність того, що нотаріус «недопрацював» при посвідченні договору. 

Необхідно погодитися з С.Я.Фурсою, що особливе значення поділ 

нотаріальних проваджень на багатосуб’єктні та односуб’єктні має при 

посвідченні договорів купівлі-продажу об’єктів нерухомості, що належать за 

правом спільної власності декільком суб’єктам [72, с. 332]. Так, при 

посвідченні договорів про відчуження нерухомого майна нотаріус повинен 

встановити власника майна, що відчужується, при цьому, такі власники не 

обов’язково вбачаються з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. У випадку, якщо майно було набуте у шлюбі або особами під час 

перебування у фактичних шлюбних відносинах та через це воно є спільною 

сумісною власністю, обов’язковим є отримання згоди іншого з подружжя на 

укладення такого правочину. І дане положення ґрунтовно аналізувалося 

різними вченими [86; 87]. Відтак, правильне визначення кола 

заінтересованих осіб у цьому провадженні сприяє посвідченню нотаріусом 

законного та обґрунтованого нотаріального акту.  

Крім загальних класифікацій нотаріальних проваджень та місця у них 

нотаріального провадження з посвідчення договорів про відчуження 

нерухомого майна, на наш погляд, задля належного розуміння особливостей 

останнього доцільним є й поділ більш вузьких об’єктів, якими можуть бути 

те чи інше нотаріальне провадження окремо, зокрема, й провадження з 

посвідчення правочинів. У зв’язку з цим, вважаємо за можливе проводити 

поділ провадження з посвідчення правочинів на провадження з посвідчення 

правочинів щодо рухомого майна та на провадження з посвідчення договорів 

щодо нерухомого майна. Відомо, що правочини щодо нерухомого майна, 

найбільшу підгрупу серед яких складають договори відчуження нерухомого 

майна, мають свою специфіку у порівнянні з іншими правочинами, і ця 

специфіка породжує особливості процесуальної діяльності з їх посвідчення.  

Множина і різноманітність договорів, які підлягають нотаріальному 

посвідченню, не вписуються в правила, встановлені у Законі України «Про 
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нотаріат». У зв’язку з цим існує потреба класифікувати договори за різними 

критеріями, що мають слугувати підґрунтям для створення узагальненої 

процедури, яка регламентуватиме діяльність нотаріусів не тільки при 

посвідченні конкретного договору, а системно, з урахуванням багатоетапних 

нотаріальних проваджень. Таку діяльність можна розглядати, зокрема, від 

посвідчення попереднього договору до виконання останньої умови договору, 

навіть, у випадку смерті відчужувача за спадковим договором. При цьому, 

існують дослідження, в яких простий договір дарування розглядається як 

багатоетапний договір з умовами [88, с. 1-2], які виникнуть в майбутньому, 

або зі встановленням сервітуту [89; 90; 91] тощо. Тобто дослідження вчених 

розширюють можливості фізичних осіб реалізувати власні права найбільш 

оптимальним для них способом, що має стимулювати діяльність нотаріусів 

до розробки проектів договорів для кожного клієнта і відповідно до його 

волі, а також, на наш погляд, з урахуванням спеціального статусу майна, 

зокрема, як об’єкти історичної та/або культурної спадщини [92]. При цьому, 

необхідно відмежовувати самовільно збудовані об’єкти [93], які не 

підлягають відчуженню.  

Крім того, матеріальне законодавство має бути позбавлене колізій щодо 

обов’язковості нотаріального посвідчення договорів. Зокрема, у ч. 2 ст. 793 

ЦК встановлена вимога щодо обов’язкового нотаріального посвідчення 

договорів найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) 

строком на три роки і більше, крім договорів, предметом яких є майно 

державної або комунальної власності, які підлягають нотаріальному 

посвідченню у разі, якщо вони укладені за результатами електронного 

аукціону строком більше ніж на п’ять років. Однак, ст. 811 ЦК не вимагає 

обов’язкового нотаріального посвідчення договору найму житла. Отже 

обов’язок щодо нотаріального посвідчення договорів найму будівлі або іншої 

капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше не 

повинен поширюватися на договори найму житла. Тобто, законодавець 

виділив специфіку найму житла в окрему главу 59 ЦК і ніяких уточнень не 
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зробив. Отже, ч. 2 ст. 793 ЦК не повинна поширюватися на договори найму 

житла (ст. 92 Конституції України). Не зважаючи на останнє зауваження, на 

практиці нотаріальне посвідчення договорів найму житла дуже часто 

розцінюється як обов’язкове.  

Все наведене вище доводить необхідність відтворення у законодавстві 

про нотаріат тих загальних положень, які властиві посвідченню всіх 

договорів, а також кваліфікації договорів за істотними відмінностями, 

оскільки не можуть входити в одну групу «угоди про відчуження та заставу 

майна» (ст. 55 Закону «Про нотаріат»), які є різними за матеріально-

правовою природою, а також відокремлюватися «посвідчення заповітів» (ст. 

56 Закону) від «зміни і скасування заповітів» (ст. 57 Закону) та визнаватися 

як самостійна категорія «кількість примірників документів, в яких викладено 

зміст угод» (ст. 59 Закону) тощо. Вважаємо, що робота над створенням 

виваженої і ґрунтовної процедури посвідчення договорів, фрагментом якої є 

посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна, не може бути 

втілена лише у Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. 

Потребується концептуально нова модель законодавчого акту – 

Нотаріальний процесуальний кодекс України.  

Враховуючи наведене, можна сформулювати таке визначення поняття 

«процедура нотаріального посвідчення договорів про відчуження нерухомого 

майна». Нею є передбачена законом сукупність правил, які регулюють 

послідовність вчинення нотаріусом та особами, які беруть участь у 

нотаріальному провадженні з посвідчення правочинів (договорів) про 

відчуження нерухомого майна, певних дій, їх матеріальні і процесуальні 

права та обов’язки, конкретні умови та правила вчинення нотаріального 

провадження. Така процедура складається із Загальних правил посвідчення 

договорів про відчуження нерухомого майна та Спеціальних правил 

посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна. Для окремих видів 

договорів про відчуження нерухомого майна (зокрема, дарування, довічного 

отримання (догляду) тощо) доцільно виділити Специфічні правила їх 
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посвідчення, які мають бути регламентовані в Нотаріальному 

процесуальному кодексі України та вдосконалені у чинному Порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Саму ж дефініцію 

«процедура вчинення нотаріальних проваджень» пропонуємо розглядати як 

сукупність норм законодавства про нотаріат, якими регламентується загальна 

послідовність та правила вчинення нотаріальних дій у нотаріальному 

провадженні, фіксація всіх вагомих юридичних обставин, які матимуть місце 

у нотаріальному процесі. Для кожного виду договору мають визначатися у 

законодавстві Специфічні правила його нотаріального посвідчення. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Запропоновано ч. 1 ст. 720 ЦК викласти у такій редакції: 

«Сторонами  у  договорі  ренти  можуть  бути  фізичні, юридичні особи, 

держава Україна, Автономна Республіка Крим чи територіальна громада».  

2. Обгрунтована  некоректність  формулювання широкого змісту 

поняття «предмет договору» у ч. 5 ст. 656 ЦК, а саме: «Особливості договору 

купівлі-продажу окремих видів майна можуть встановлюватися законом». У 

цій нормі мова повинна про конкретний предмет договору, а не особливості 

договору купівлі-продажу окремих видів майна. У ст. 656 ЦК має бути 

сфокусована увага на тому, що в договорі купівлі-продажу предмет 

складають, з одного боку, товар, який є в наявності або має бути набутий 

продавцем, а з іншого – узгоджена сторонами певна сума грошей. Така 

конкретна модель предмета договору купівлі-продажу дозволить визначати й 

істотні умови цього договору та відстежувати відповідні елементи купівлі-

продажу в інших договорах.   

3. Обгрунтовано, що у ч. 1 ст. 1077 ЦК є зайвим словосполучення 

«(фінансування під відступлення права грошової вимоги)». Тут мова повинна 

йти не про фінансування, а про надання послуг зі стягнення боргу з третьої 

особи, що випливає з ч. 2 ст. 1077 ЦК, або про купівлю фактором права 
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вимоги до третьої особи, належне клієнтові. При скороченні змісту цієї 

норми стануть більш очевидними недоліки цієї норми: «…передати  грошові  

кошти… за плату…». У цьому зв’язку виникає питання щодо того, як можна 

передавати грошові кошти за плату, якщо загальновідомо, що грошові кошти 

використовуються як плата за послуги, товар тощо. Так само немає 

доцільності уточнювати, що кошти передаються у розпорядження, якщо вони 

передаються у власність. При цьому, в аналізованій нормі пропонується 

обмежити право вимоги клієнта до його боржника тільки грошовим 

елементом можливих претензій, що на практиці може дозволити боржнику 

звільняти заставлене, включаючи, іпотечне майно від вимог фактора. В той 

же час, таке тлумачення ч. 1 ст. 1077 ЦК буде звужувати право вимоги 

фактора і позбавляти його відповідного забезпечення. Тому пропонуємо 

викласти ч. 1 ст. 1077 ЦК у такій редакції: «За договором факторингу одна  

сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти другій 

стороні (клієнту), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові 

своє право вимоги до третьої особи – його боржника». 

4. Обгрунтована необхідність виділення договору купівлі-продажу 

нерухомого майна в окремий вид договору, а відтак і виділення в главі 54 ЦК 

окремого параграфа, який визначав би його особливості. Пропонуємо норму 

ЦК стосовно предмету договорів купівлі-продажу нерухомості викласти в 

такій редакції: «Предметом договору купівлі-продажу нерухомості можуть 

бути земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, 

переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення, у 

тому числі садиби, житлові будинки, будівлі, споруди, а також їхні окремі 

частини, квартири, житлові й нежитлові приміщення, кімнати в 

багатосімейних (комунальних) квартирах, садовий і дачний будинки, 

підприємства як єдині майнові комплекси, інше нерухоме майно. 

5. Зроблено висновок про те, що предметом договору про 

відчуження нерухомого майна може стати не тільки сам об’єкт, а й обмежене 

або обтяжене право власності на об’єкт, коли новий власник не вправі 
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повною мірою розпоряджатися нерухомістю, володіти та користуватися нею. 

Це питання є досить важливим для нотаріального посвідчення договору, 

оскільки набувач майна має бути належно попереджений нотаріусом про 

існуючі обмеження та обтяження права власності на об’єкт нерухомості, а 

також такі умови мають бути чітко зафіксовані у договорі переходу права 

власності на об’єкт.  

6. Відсутність у законодавстві загального положення щодо 

обов’язкового нотаріального посвідчення договорів про відчуження 

нерухомого майна (усіх правочинів відчуження цього майна) є недоліком 

законодавства. Доцільно передбачити необхідність обов’язкового 

нотаріального посвідчення не тих чи інших видів договорів про відчуження 

нерухомого майна у окремих нормах, як це має місце сьогодні, а передбачити 

загальну норму щодо обов’язкового нотаріального посвідчення усіх 

договорів про відчуження нерухомого майна.  

7. Доведено, що в діяльності нотаріусів має домінувати 

правоохоронна функція, але в силу компетенції нотаріусів вона повинна 

спиратися в своєму змісті на забезпечувальну функцію щодо потенційно 

можливого захисту прав кожної із сторін договору, яка може зазнати 

порушення власних прав у результаті невиконання або неналежного 

виконання зобов’язання іншою стороною. Нотаріус має використовувати не 

тільки забезпечувальні заходи, встановлені у главі 49 ЦК, а й встановлювати 

можливість вчинення виконавчого напису на оригіналі договору для 

стягнення неустойки тощо. Така нотаріальна функція стимулюватиме 

нотаріусів до складання проектів договорів за новою тенденцією - спростити 

захист і відновлення прав за рахунок встановлених у договорі 

забезпечувальних заходів.  

8. Встановлено, що на практиці при зверненні до нотаріуса сторони 

одразу ж повідомляють його про вид договору про відчуження, який вони 

бажають укласти, сторін такого договору та його предмет. Така схема 

відносин значно спрощує завдання нотаріуса, який має бути радником для 
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сторін договору, щоб їх юридична необізнаність не стала причиною 

виникнення помилок при обранні того чи іншого виду договору. Зокрема, 

вважаємо, що сторони мають повідомляти нотаріуса про те, яку правову 

ситуацію вони бажають вирішити і яких результатів досягнути, а нотаріус 

має кваліфіковано запропонувати вид договору, який найбільш відповідає 

тим результатам, яких бажають досягнути сторони. Вважаємо, що нотаріус 

зобов’язаний  застерігати помилки в момент вибору правочину, оскільки ціна 

помилки при виборі договору непомірно висока. 

9. Уточнено, що стадіями нотаріального провадження з посвідчення 

договорів про відчуження нерухомого майна є: 1) відкриття нотаріального 

провадження з посвідчення договору про відчуження нерухомого майна і 

уточнення його виду; 2) стадія підготовки до вчинення нотаріального 

провадження з посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна має 

включати обов’язковим елементом складання проекту договору і з’ясування 

істотних його умов та дійсних намірів сторін; 3) стадія безпосереднього 

вчинення нотаріального провадження з посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна. 

10. Доведено, що перевірка нотаріусом дійсних намірів осіб, які 

беруть участь у нотаріальному провадженні (сторін договору) з посвідчення 

договорів про відчуження нерухомого майна вчиняється не на стадії 

безпосереднього вчинення зазначеного нотаріального провадження, а на 

стадії підготовки до його вчинення і безпосередньо під час складання 

проекту договору, ознайомлення сторін з його змістом та роз’ясненням 

нотаріусом прав і обов'язків кожній стороні договору, попередженням про 

наслідки вчинюваної нотаріальної дії, щоб таким чином застерегти юридичну 

необізнаність сторони і цей фактор не міг бути використаний їй на шкоду. 

11. Уточнена класифікація суб’єктів нотаріальних процесуальних 

правовідносин, що виникають у провадженні з посвідченні договорів про 

відчуження нерухомого майна, а саме: 1) особи, які вчиняють це нотаріальне 

провадження та допоміжний персонал; 2) особи, які беруть участь у цьому 
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нотаріальному провадженні та мають у ньому юридичний інтерес (заявники 

та заінтересовані особи); 3) особи, які сприяють нотаріусу у вчиненні 

нотаріального провадження. Запропоновано для ґрунтовного сприйняття 

осіб, які беруть у нотаріальному провадженні з посвідчення договорів про 

відчуження об’єктів нерухомості, виділяти сторін договору як заявників, 

заінтересованих осіб, які надають згоду на посвідчення договору або не 

мають заперечень проти посвідчення договору, та представників, які можуть 

діяти за законом, згідно статуту та на договірних засадах, включаючи як 

представників за довіреністю, так і тих, які консультують сторін договору під 

час узгодження його істотних умов. Автор позитивно відноситься до такої 

тенденції, коли запозичуючи іноземний досвід деякі адвокати укладають 

договори про правову допомогу як сімейні і їх функція зводиться до 

консультації своїх клієнтів у юридично вагомих процесах з метою застерегти 

виникнення помилок під час укладання юридично важливих договорів тощо, 

а не в наступному виправляти зроблені помилки. 

12. Додатково обґрунтовано, що предметна компетенція українських 

консулів повинна бути розширена за рахунок надання їм права посвідчувати 

правочини щодо нерухомого майна, яке знаходиться в Україні, і задля цього 

запропоновано п.1 ч.1 ст.38 Закону «Про нотаріат» викласти в такій редакції: 

«1) посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо);». 

13. Встановлено, що положення ст. 45 Закону «Про нотаріат» щодо 

кола осіб, які не можуть підписувати договір замість заявника, 

сформульовано обмежено та не охоплює значного кола осіб, участь яких у 

цьому провадженні у зазначеному статусі суперечила б цілям участі у 

процесі осіб, які підписують договори відчуження нерухомого майна замість 

заявника, що є хворим чи має фізичні вади. У зв’язку з цим вважається, що 

третє речення ч.3 ст.45 Закону «Про нотаріат» треба викласти в такій 

редакції: «Правочин за особу, яка не може підписати його, не може 

підписувати особа, на користь або за участю якої його посвідчено, або ж 

будь-яка інша особа, яка є зацікавленою у результатах нотаріальної дії, що 
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вчинюється».   

14. Обгрунтовано, що особа, яка підписується замість учасника 

договору або замість особи, яка надає згоду на його посвідчення, коли 

останні не здатні зробити підпис самостійно, діє в інтересах саме таких осіб і 

варто, на наш погляд, саме цим особам залучати відповідну особу, щоб вона 

була відома і її особистість не викликала сумнівів у близьких 

заінтересованих осіб і потім останні не зверталися до суду за визнанням 

договору недійсним. В такому разі особа, яка підписалася в договорі за іншу 

особу, стає не «технічним» учасником провадження, а свідком умов 

посвідчення договору. Крім того, вважаємо за необхідне визнати 

обов’язковим здійснення відеозапису посвідчення договору за наведених 

умов, де має бути зафіксована безумовна згода учасника провадження на 

підписання договору іншою особою. 

15. Сформульовані у правовій науці передумови залучення у 

нотаріальний процес свідків необхідно доповнити ще однією передумовою: 

свідки повинні брати участь у тих нотаріальних діях, де існує велика 

ймовірність порушення прав окремих фізичних чи юридичних осіб, які за 

станом здоров’я чи з інших поважних причин не можуть особисто брати 

участь у нотаріальному провадженні. Крім того вважається, що нотаріуси не 

вправі обмежувати участь свідків у провадженні посвідчення договору про 

відчуження нерухомого майна, коли на цьому наполягає одна із сторін 

договору. В такій ситуації проти участі свідків може заперечувати інша 

сторона, яка вважає за необхідне такий договір розцінювати як 

конфіденційний.  

16. Загальнотеоретичний аналіз нотаріального посвідчення договорів 

про відчуження нерухомого майна надав можливість  встановити, що в 

матеріальних галузях правової науки не сформовано однозначно поняття 

«відчуження» майна і не визначено навіть конкретного переліку видів 

договорів, які передбачають перехід права власності на майно, включаючи, 

нерухоме майно, але й відповідні види таких договорів не були відповідно 
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систематизовані у ЦК. Не зважаючи на це, цей термін без конкретизації 

використаний у ст. 55 Закону України «Про нотаріат» та 103 рази 

застосований в Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України і у 

главі 2 розділу ІІ цього Порядку зроблена спроба систематизувати правила 

посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна. В той же час, для 

удосконалення процедури діяльності нотаріусів з посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна мають бути узагальнені спільні риси таких 

договорів та вироблені єдині правила вчинення проваджень з посвідчення 

договорів, щоб такі правила стали узагальненою процедурою і лише потім 

можна буде говорити про особливості посвідчення окремих видів договорів, 

матеріальна специфіка яких має відображатися в діяльності нотаріусів. 

17. Встановлено, що у Законі України «Про нотаріат» не розкрито 

специфіку діяльності нотаріусів з нотаріального посвідчення всіх 

передбачених у матеріальних галузях законодавства договорів (зокрема, 

договорів найму будівлі або іншої капітальної  споруди  (їх окремої   

частини), транспортного  засобу за участю фізичної особи тощо), тому має 

бути створена універсальна процедура (модель), яка дозволить обґрунтовано 

вчиняти нотаріальні провадження з посвідчення договорів як 

регламентованих у законодавстві, так і тих, які невідомі у правовій системі 

України. У зв’язку з цим удосконалено дефініцію «процедура вчинення 

нотаріальних проваджень», під якою пропонується розуміти сукупність норм 

законодавства про нотаріат, якими регламентується загальна послідовність та 

правила вчинення нотаріальних дій у нотаріальному провадженні, фіксація 

всіх вагомих юридичних обставин, які матимуть місце у нотаріальному 

процесі, оскільки для кожного виду договору мають визначатися у 

законодавстві специфічні правила нотаріального посвідчення.  

18. Обгрунтовано доцільність відтворення у законодавстві про 

нотаріат тих загальних положень, які властиві посвідченню всіх договорів, а 

також кваліфікації договорів за істотними відмінностями, оскільки не можуть 

входити в одну групу «правочини про відчуження та заставу майна» (ст. 55 
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Закону «Про нотаріат») договори, які є різними за матеріально-правовою 

природою, а також відокремлюватися «посвідчення заповітів» (ст. 56 Закону) 

від «зміни і скасування заповітів» (ст. 57 Закону) та визнаватися як 

самостійна категорія «кількість примірників документів, в яких викладено 

зміст угод» (ст. 59 Закону) тощо. Вважаємо, що робота над створенням 

виваженої і ґрунтовної процедури посвідчення договорів, фрагментом якої є 

посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна, не може бути 

втілена лише у Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, 

тому потребується концептуально нова модель законодавчого акту – 

Нотаріальний процесуальний кодекс України . 
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РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРИ 

НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ВІДЧУЖЕННЯ 

НЕРУХОМОГО МАЙНА 

 

2.1. Територіальна компетенція нотаріусів та місце вчинення 

нотаріального провадження з посвідчення договорів про відчуження 

нерухомого майна 

 

Одним із загальних правил вчинення нотаріальних дій є визначення 

територіальної компетенції нотаріусів та інших органів і посадових осіб 

щодо вчинення нотаріальної дії, а також місця вчинення цієї нотаріальної дії.  

З назви статті 41 «Місце вчинення нотаріальних дій» Закону «Про 

нотаріат» вбачається, що зазначена норма начебто врегульовує місце 

вчинення нотаріальних дій. Так, згідно з цією нормою Закону нотаріальні дії 

можуть вчинятися будь-яким нотаріусом чи посадовою особою органів 

місцевого самоврядування, за винятком випадків, передбачених статтями 9, 

55, 60, 65, 66, 71-73, 85 і 103 цього Закону, та інших випадків, передбачених 

законодавством України (ч.1 ст.41 Закону «Про нотаріат»). Нотаріальні дії 

вчиняються в приміщенні державної нотаріальної контори, в державному 

нотаріальному архіві, у приміщенні, яке є робочим місцем приватного 

нотаріуса, у приміщенні органу місцевого самоврядування, у приміщенні 

дипломатичного представництва або консульської установи. В окремих 

випадках, якщо особа не може з’явитися в зазначене приміщення, а також 

якщо того вимагають особливості вчинюваної нотаріальної дії, нотаріальні 

дії можуть бути вчинені поза зазначеними приміщеннями (ч.2 ст.41 Закону 

«Про нотаріат»). Однак, аналіз цієї статті вказує, що її зміст очевидно 

виходить за межі, задекларовані в її назві. 

На наш погляд, слід погодитися з Я.П.Панталієнко, що положення ч.1 

ст.41 Закону «Про нотаріат» свідчить не про місце вчинення нотаріального 

провадження, а про компетенцію нотаріусів та посадових осіб органів 
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місцевого самоврядування [72, с. 486]. У науці нотаріального процесу цілком 

обґрунтовано зазначають, що компетенція щодо вчинення нотаріальних дій 

може бути предметною та територіальною [64, с. 68-78], через що правило 

ч.1 ст.41 Закону є нічим іншим як правилом щодо територіальної компетенції 

нотаріусів та посадових осіб органів місцевого самоврядування, як 

положенням, що розмежовує повноваження нотаріусів та посадових осіб 

органів місцевого самоврядування залежно від території, на яку 

поширюється їх діяльність. І лише положення ч. 2 ст.41 Закону прямо 

врегульовує місце вчинення нотаріальної дії.  

Стосовно нотаріального посвідчення договорів про відчуження 

нерухомого майна, то Закон робить виняток із загального правила 

територіальної компетенції щодо можливості вчинення нотаріальної дії будь-

яким нотаріусом. Згідно з редакцією ч.4 ст.55 Закону «Про нотаріат», що 

діяла до 08.08.2020, посвідчення правочинів щодо відчуження, іпотеки 

житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної 

ділянки, іншого нерухомого майна, а також правочинів щодо відчуження, 

застави транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, 

провадиться за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за 

місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін відповідного 

правочину. Зазначена норма у Законі «Про нотаріат» була викладена у 

відповідній редакції ще Законами України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» від 15.12.2005 № 3201-IV [94] та «Про внесення 

змін до Закону України «Про нотаріат» від 01.10.2008 № 614-VI [95] та 

загалом виглядала очевидним анахронізмом.  

Як вбачалося з наведеної редакції ч.4 ст.55 Закону «Про нотаріат», вона 

визначала дві прив’язки стосовно визначення територіальної компетенції 

нотаріусів щодо посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна – 

1) місцезнаходження (місце реєстрації) цього нерухомого майна або 2) 

місцезнаходження (місце реєстрації) однієї із сторін відповідного правочину. 

Спробуємо проаналізувати ці прив’язки.  
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1) місцезнаходження (місце реєстрації) цього нерухомого майна.  

Аналізуючи ще у 2008 році проблематику визначення територіальної 

компетенції нотаріусів щодо посвідчення договорів про відчуження 

нерухомого майна, М.В.Бондарєва та В.О.Стоян цілком обґрунтовано 

зазначали, що чинним законодавством для позначення одного і того ж явища 

паралельно використовуються різні термінологічні формулювання: 

«місцезнаходження», «місце розташування», «місце реєстрації майна». У 

правозастосувачів створюється хибне враження про відмінності у 

змістовному їх наповненні, а також складаються передумови для 

зловживання нотаріусами, які відмовляють у вчиненні нотаріальних дій, 

користуючись даними розбіжностями [96, с. 141]. На наш погляд, зазначене 

твердження було цілком обґрунтованим. 

Так, впродовж багатьох років дії цієї норми законодавство взагалі не 

передбачало та не передбачає на сьогодні місця реєстрації нерухомого майна 

як такого. Закон «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень» передбачає виключно реєстрацію прав на нерухоме майно. 

Через це відповідна частина наведеної прив’язки стосовно місця реєстрації 

нерухомого майна не мала значення стосовно визначення відповідної 

компетенції нотаріусів. Однак, якщо дослідити інші положення Закону «Про 

нотаріат», то можна було помітити, що стосовно територіальної компетенції 

нотаріусів, пов’язаної з нерухомим майном, Закон вживав й таке 

словосполучення як «місце розташування майна», передбачаючи у ч.1 ст. 73 

положення щодо того, що нотаріус за місцем розташування жилого будинку, 

квартири, дачі, садового будинку, гаража, іншого нерухомого майна чи 

місцем розташування земельної ділянки накладають заборону їх відчуження. 

Відтак, звичайно, виникало питання щодо співвідношення понять 

«місцезнаходження майна» та «місце розташування майна», які, на наш 

погляд, теж не мали відмінностей між собою та означали фактично одне і те 

ж. 

Таким чином, стосовно нерухомого майна нормативно визначена 
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прив’язка «місцезнаходження (місце реєстрації) цього нерухомого майна» 

фактично означала лише «місцезнаходження цього нерухомого майна». 

Компетентним же нотаріусом щодо посвідчення договору про відчуження 

нерухомого майна був той нотаріус, повноваження якого поширювалися на 

частину території України (зокрема, нотаріальний округ), в межах якого 

знаходилося нерухоме майно.  

2) місцезнаходження (місце реєстрації) однієї із сторін відповідного 

правочину. Як і з попередньою прив’язкою, зазначена прив’язка також є не 

виглядала досить досконалою. Так, наприклад, стосовно фізичних осіб, то 

цивільне законодавство містить терміни не «місцезнаходження» і «місце 

реєстрації», а терміни «місце проживання» та «реєстрація місця 

проживання». Через це стосовно фізичних осіб, на відміну від юридичних 

осіб, зазначена прив’язка виглядала сформованою невдало. Така 

недосконалість ст.55 Закону «Про нотаріат» взагалі породила у науці та 

практиці дискусії щодо можливості її застосування до фізичних осіб [97, с. 

74]. Міністерство юстиції України у одному з своїх листів спочатку 

розтлумачило її обмежено, як таку, що визначає лише компетенцію 

нотаріусів у договорах за участі юридичних осіб [98], однак, надалі, 

ймовірно, змінило свою думку, відкликавши цей лист [99]. Тлумачилася  

ст.55 Закону України «Про нотаріат» й на експертному рівні. Згідно з 

висновком науково-правової експертизи щодо підстави відмови нотаріусом у 

вчиненні нотаріальної дії у розуміння норми ст. 55 Закону України «Про 

нотаріат», наданим Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності 

Академії правових наук України, законодавець під місцезнаходженням однієї 

з сторін договору мав на увазі також «місцезнаходження» фізичної особи, 

хоча прямо в правовій нормі і не згадується термін «місце проживання» [100, 

с. 15]. Очевидно, що це дійсно було так, як і те, що норма ст.55 Закону «Про 

нотаріат» вимагала свого удосконалення. У зв’язку з цим, цілком логічним та 

правильним виглядають положення прийнятого 14.07.2020 Закону «Про 

внесення змін до Закону України «Про нотаріат» щодо усунення 



 95 

законодавчих колізій та прогалин» 775-IX [101], який набрав чинності 

08.08.2020 та яким до положень ст.55 Закону «Про нотаріат» було внесено 

зміни. Відповідно до діючої редакції ч.4 ст.55 Закону «Про нотаріат» 

посвідчення договорів щодо відчуження, іпотеки житлового будинку, 

квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого 

нерухомого майна здійснюється за місцезнаходженням такого майна або за 

місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем 

проживання фізичної особи - однієї із сторін відповідного договору. 

Зазначене положення сформульовано правильно та усуває всі недоліки 

попереднього законодавства.      

В контексті предмету даного дослідження варто приділити увагу 

питанню щодо наслідків посвідчення договір про відчуження нерухомого 

майна з порушенням територіальної компетенції нотаріусів. Так, якщо 

договір був нотаріально посвідчений не в належному місці, чи буде він 

визнаватися недійсним? Для прикладу, якщо нерухоме майно знаходиться в 

м. Чернівці, зареєстроване місце проживання фізичних осіб - сторін договору 

є м. Київ, і звернулися вони за посвідченням договору купівлі-продажу 

даного нерухомого майна до нотаріуса Київського міського нотаріального 

округу. Відповідно до ст. 55 Закону цей нотаріус може посвідчити даний 

договір, так як Закон дозволяє посвідчувати такі договори за зареєстрованим 

місцем проживання фізичної особи - однієї із сторін відповідного договору. 

Проте, якщо ні місцезнаходження майна, ані сторони не підпадають під межі 

нотаріального округу, то чи повинен нотаріус відмовити у вчиненні 

нотаріальної дії на підставі ст. 49 Закону «Про нотаріат», так як дія підлягає 

вчиненню іншим нотаріусом і якими є наслідки того, що він посвідчить 

такий договір?  

Судова практика в питанні визнання недійсними договорів, які 

посвідчені з порушенням нотаріусами територіальної компетенції 

неоднозначна [102]. Так, в одних випадках такий договір визнається 

недійсним через невідповідність положень ст. 203 ЦК (щодо невідповідності 
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форми, встановленій законом), в інших випадках такий договір визнається 

недійсним через недотриманням положень Закону України «Про нотаріат» та 

Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України без вказівки на ЦК. 

Однак, є думка, що такі договори взагалі не можуть визнаватися недійсними, 

оскільки така підстава для визнання договору недійсним не передбачена ЦК 

[103, с. 247-252].  

На нашу думку, визнавати такі договори недійсними з підстав 

невідповідності їх формі договору, визначеній ЦК, не є правильним, адже 

письмова форма була дотримана, проте була порушена процедура такого 

посвідчення самим нотаріусом. Тому правильнішим є визнавати такі 

договори недійсними з підстав недотримання нотаріальної процедури 

посвідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна, передбаченої 

Законом «Про нотаріат» та Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України.  

Загалом же, на наш погляд, на сьогодні немає жодних перешкод для 

значного розширення територіальної компетенції нотаріусів стосовно 

посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна. На сьогодні, 

технічно, будь-який нотаріус в змозі без буд-яких особливих незручностей 

посвідчити будь-який договір про відчуження нерухомого майна. Такі 

можливості надані йому доступом до усіх необхідних реєстрів незалежно від 

того, у якому нотаріальному окрузі знаходиться його нотаріальна контора. 

Якщо припустити, що у конкретному випадку нотаріуси принаймні трьох 

нотаріальних округів, які можуть знаходитися у різних кінцях України, 

вправі посвідчувати договори відчуження нерухомого майна, то виникає 

цілком обґрунтоване питання, чому нотаріуси інших округів цього робити не 

можуть, чим викликане таке обмеження, чи не недовірою до інших 

нотаріусів? На наш погляд, анахронізми, що їх містять статтях 41, 55 Закону 

«Про нотаріат» повинні бути усунуті. Задля цього пропонуємо з переліку 

статей, що його містить ч.1 ст.41 Закону «Про нотаріат» виключити 

посилання на ст.55 Закону, як і виключити з ч.4 ст.55 Закону «Про нотаріат» 
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посилання на можливість посвідчення правочинів щодо відчуження 

житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної 

ділянки, іншого нерухомого майна лише за місцезнаходженням такого майна 

або за місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем 

проживання фізичної особи - однієї із сторін відповідного договору. Такий 

стан правовідносин відповідатиме сучасності та сучасному стану реалізації 

фізичними та юридичними особами належних їм прав на звернення до 

нотаріуса задля укладення необхідних договорів про відчуження нерухомого 

майна. 

 

 

2.2. Строки вчинення нотаріального провадження з посвідчення 

договору про відчуження нерухомого майна  

 

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону «Про нотаріат» посвідчення нотаріусом 

договору про відчуження нерухомого майна вчиняється після оплати цієї 

нотаріальної дії, а також у передбачених законом випадках після сплати до 

бюджету податку з доходів фізичних осіб та в день подачі всіх необхідних 

документів.  

При нотаріальному посвідченні договорів про відчуження нерухомого 

майна особи, які звернулися до нотаріуса, повинні наперед сплатити цілу 

низку визначених законодавством платежів, зокрема: 

1) державне мито при вчиненні нотаріальної дії державним нотаріусом 

або ж плату за вчинення цієї дії приватним нотаріусом.  

Державне мито розглядається як платіж, що здійснюється фізичними та 

юридичними особами за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, 

що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами. Згідно з п.п. 

«а», «б» п.3 ст.3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» 

за посвідчення договорів про відчуження житлових будинків, квартир, 

кімнат, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, а також інших 
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об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що 

здійснює таке відчуження, сплачується державне мито у розмірі 1 відсотка 

суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів 

громадян [104].  

У науці вже неодноразово вказувалося на досить низькі ставки 

державного мита, наслідком чого є недофінансування державних 

нотаріальних контор [72, с. 508-510]. Досить часто банківські витрати на його 

сплату є більшими, аніж саме державне мито. Такі твердження виглядають 

справедливими щодо інших нотаріальних дій, аніж посвідчення договорів 

про відчуження нерухомого майна. Щодо останніх, то ставки державного 

мита за вчинення таких нотаріальних дій у розмірі 1% від суми договору 

зовні виглядають справедливими. Коректування могла б зазнати хіба що 

нижня її межа, яка на сьогодні складає лише один неоподаткований мінімум 

доходів громадян (17 грн.).  

Приватні нотаріуси, на відміну від державних нотаріусів, справляють не 

державне мито, а так звану плату за вчинення нотаріальних дій, розмір якої 

визначається за домовленістю між нотаріусом та особами, які до нього 

звернулися. Впродовж тривалого часу відповідно до Указу Президента 

України від 10.07.1998 р. № 762/98 «Про впорядкування справляння плати за 

вчинення нотаріальних дій» [105] розмір такої плати, яка справлялася за 

вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, не міг бути меншим від 

розміру ставок державного мита, яке справлялося державними нотаріусами 

за аналогічні нотаріальні дії. На сьогодні цей Указ вже скасовано Указом 

Президента України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 

указів Президента України» від 20.06.2019 № 418/2019 [106]. 

Впродовж останніх років ще до скасування Указу Президента України 

від 10.07.1998 р. № 762/98 «Про впорядкування справляння плати за 

вчинення нотаріальних дій» висловлювалися думки щодо необхідності 

скасування такого роду обмежень стосовно мінімальних розмірів плати за 

вчинення нотаріальної дії приватними нотаріусами. Обґрунтовувалися такі 
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пропозиції необхідністю дерегуляції цієї сфери відносин [107; 108]. Так, 

наприклад, проектом Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення гарантій захисту державою права власності №9311 

від 21.11.2018 р. [109] було передбачено припинення відповідно до пункту 4 

розділу XV «Перехідні положення» Конституції України дію Указу 

Президента України 10 липня 1998 року № 762/98 «Про впорядкування 

справляння плати за вчинення нотаріальних дій».  

На думку О.Оніщук, таке рішення могло призвести до знищення 

державного нотаріату України, що могло вплинути на життя громадян, 

скорочення робочих місць, які створюють нотаріуси, зростання корупційних 

ризиків у сфері реєстрації прав на нерухоме майно… На її думку, після 

скасування указу державний нотаріат коштуватиме значно дорожче, ніж 

приватний, і це призведе до його занепаду [110]. На наш погляд, з таким 

твердженням можна погодитися лише частково.  

Не можна не звернути увагу на те, що деякі ставки державного мита є 

значно малими, про що вже зазначалося вище. Наприклад, за вчинення 

морського протесту, вчинення протестів векселів чи засвідчення вірності 

перекладу (за сторінку тексту) розмір державного мита складає 0,3 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто 5,1 грн., а за 

засвідчення справжності підпису на документах – лише 0,02 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто 0,34 грн., і це 

притому, що дрібні копійки вже вилучаються з грошового обігу України і 

така сума фактично й сформована у готівці вже бути не може. Відтак, навряд 

чи за таких розмірів державного мита державний нотаріат у цих нотаріальних 

діях коштуватиме значно дорожче, ніж приватний, про що зазначає 

О.Оніщук. Однак, цілком ймовірно, що у тих нотаріальних діях, де розмір 

державного мита обчислюється у відсотках від суми договору (насамперед, 

при посвідченні договорів про відчуження нерухомого майна), для заявників 

більш привабливими будуть умови, що їх пропонуватимуть приватні 

нотаріуси. Таким чином, дійсно, складеться парадоксальна ситуація, коли усі 
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«дорогі» нотаріальні дії відійдуть до приватного нотаріату, а «дешеві», 

майже безкоштовні залишаться як тягар за державним нотаріатом і 

державою, яка утримуватиме державні нотаріальні контори. Звичайно, що 

все це призведе до зменшення надходжень до державного бюджету від 

державного мита за вчинення нотаріальних дій державними нотаріусами як 

виду платежу.  

Також не можна обійти стороною й ту обставину, що розмір державного 

мита за посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна маючи 

нижню її межу, не має верхньої. І це також виглядає несправедливим з 

огляду на те, що затрати нотаріуса на посвідчення договору про відчуження 

нерухомого майна фактично не залежать від суми цього договору – що 

договір із сумою 100 тис. грн., що договір із сумою 100 млн. грн., 

вимагатимуть однакових зусиль на його посвідчення.  

Як вбачається з наведеного вище проекту Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту 

державою права власності №9311 від 21.11.2018 р, ним пропонується також 

запровадження верхньої межі розміру державного мита за вчинення окремих 

нотаріальних дій державним нотаріусом. Так, за посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна державними нотаріусами пропонується 

обмежити максимальний розмір державного мита сумою на рівні однієї 

тисячі неоподатковуваних мінімумів — 17 тис. грн. На наш погляд, з таким 

підходом важко погодитися через дві причини. По-перше, не варто 

застосовувати для розрахунків давно «відумерле» поняття 

«неоподатковуваний мінімум». По-друге, діяльність нотаріусів з розгляду і 

посвідчення договорів має розцінюватися у порівнянні із судовим розглядом 

справи. У зв’язку з цим, вважаємо доцільним ввести диференціацію оплати 

нотаріальних послуг, що надаються державними нотаріусами, для 

юридичних та фізичних осіб, але враховувати, що спори розв’язувати 

складніше, ніж фіксувати домовленість сторін. Отже, пропонується 

встановити такі розміри державного мита за посвідчення договорів про 
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відчуження нерухомого майна: між юридичними особами – 1 (один) відсоток 

вартості договору, але не менше 1 (одного) розміру прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб і не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб; між фізичними особами – 1 (один) відсоток вартості 

договору, але не менше 0,3 розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб та не більше 4 розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб. При цьому, вважається раціональним залишити нижнє 

обмеження вартості оплати послуг приватних нотаріусів на рівні з 

державними нотаріусами, щоб перші не демпінгували на ринку нотаріальних 

послуг; 

2) плата за використання даних державних та єдиних реєстрів. Зокрема, 

при посвідченні договорів про відчуження нерухомого майна виникає 

необхідність у користуванні даними таких реєстрів та баз даних як 

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Державний земельний 

кадастр, Єдиний реєстр довіреностей, Єдиний реєстр спеціальних бланків 

нотаріальних документів, Єдиний реєстр боржників, Державний реєстр 

обтяжень рухомого майна, Спадковий реєстр, Єдиний державний 

демографічний реєстр, Державний реєстр актів цивільного стану громадян 

тощо. Провадження з нотаріального посвідчення договорів про відчуження 

нерухомого майна є тим, у якому чи не найбільше використовуються дані 

зазначених реєстрів. Розміри плати за використання даних з цих реєстрів 

визначається відповідними нормативними актами [111; 112; 113; 114].  

До початку 2013 року сплата платежів за користування даними єдиних 

та державних реєстрів здійснювалася заявниками у складі плати за вчинення 

нотаріальних дій приватними нотаріусами. Приватні ж нотаріуси відповідно 

до укладених ними договорів з ДП «Інформаційний центр Міністерства 

юстиції України» на підставі виставлених цим підприємством рахунків та 

актів про кількість та види вчинених дій в електронних реєстрах сплачували 

отримані від заявників суми зазначеному підприємству. Відтак, будь-яких 

незручностей для заявників такий порядок оплати не містив. Як зазначає 
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приватний нотаріус М.Єлькіна, такий порядок був найкращим, найбільш 

вдалим та корисним як для нотаріусів, громадян, так і для контролюючих 

органів [115, с. 80]. 

Починаючи з 2013 року порядок оплати за користування даними 

реєстрів істотно змінився. Передумовою для вчинення нотаріусом будь-якої 

нотаріальної дії, насамперед, звичайно, договорів про відчуження 

нерухомого майна, стала сплата заявником відповідної плати за 

використання даних реєстрів, що підтверджувалося б відповідною 

квитанцією. Відтак, перш ніж нотаріус міг би посвідчити договір про 

відчуження, сторона повинна була б сплатити відповідну плату та надати 

нотаріусу відповідну квитанцію щодо кожного платежу окремо. Задля цього, 

звичайно, треба було б попередньо відвідати установу банку, як правило саме 

в процесі вчинення нотаріальної дії, досить часто вистоявши в черзі. 

Звичайно, що зазначений порядок є досить незручним для фізичних осіб, які 

звертаються до приватного нотаріуса. При цьому, зауважимо, що він завжди 

був таким при вчиненні нотаріальної дії державним нотаріусом і це було 

однією з причин меншої популярності державного нотаріату у порівнянні з 

приватним при посвідченні договорів про відчуження нерухомого майна.  

На наш погляд, ситуацію можна було б виправити. Окремі банки 

запропонували механізми проведення відповідних платежів дистанційно, 

однак, така схема виглядає напівлегальною, що породжує низку правових 

проблем її використання [116, с. 155]. Звичайно, що не всі приватні нотаріуси 

через це її використовують, а державні не використовують взагалі. Відтак, 

можна було б внести відповідні зміни до Закону «Про нотаріат» задля 

надання їй ознак правомірності.  

Крім того, вважаємо, можна було б запровадити механізм єдиної 

платіжки, при якій усі витрати, пов’язані з використанням даних державних 

та єдиних реєстрів, сплачувалися б заявниками одним платежем, знову ж 

таки, краще, з використанням дистанційних платіжних сервісів. Врешті решт, 

можна було б передбачити встановлення терміналів оплати відповідних 
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платежів безпосередньо у нотаріальних конторах. Зазначене значно б 

поліпшило процедуру обслуговування фізичних осіб при посвідченні 

нотаріусами договорів про відчуження нерухомого майна, насамперед, у 

сфері державного нотаріату; 

3) плата за надання державними нотаріусами додаткових послуг 

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

також послуг технічного характеру. Така плата справляється у розмірах, що 

встановлюються територіальними органами Міністерства юстиції України. 

Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до 

Державного бюджету України (ч. 2 ст. 19 Закону «Про нотаріат»); 

4) плата за використання спеціальних бланків нотаріальних дій;  

5) обов’язкові податки та збори. При укладенні договорів про 

відчуження нерухомого майна у окремих фізичних та юридичних осіб 

можуть виникати зобов’язання зі сплати податків та інших обов’язкових 

платежів. Зазначені платежі повинні бути сплачені до посвідчення 

нотаріусом договору та є однією з умов його посвідчення. Зокрема, у таких 

випадках можуть сплачуватися: 

а) податок з доходів фізичних осіб. Зокрема, згідно з п.п.172.1, 172.2 

ст.172 ПК дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не 

частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, 

квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи 

об’єкт незавершеного будівництва таких об’єктів, земельну ділянку, на якій 

розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, 

розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не 

перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного 

кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого 

майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується. 

Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного 

податкового року більш як одного з зазначених об'єктів нерухомості, або від 

продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, 
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підлягає оподаткуванню за ставкою 5 відсотків бази оподаткування. У 

нотаріальній практиці трапляються випадки, коли податок з доходів 

фізичних осіб було сплачено вже після посвідчення договору про 

відчуження, що є істотним порушенням вимог Закону «Про нотаріат» [117].  

б) збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Згідно з п.9 ст.1 

Закону «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» [118] 

платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є 

підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та 

фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних 

підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за 

рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що 

користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними 

договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на 

одержання житла або придбавають житло вперше; 

в) військовий збір. Згідно з п.16-1 підрозділу 10 Розділу XX ПК 

тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про 

завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий 

збір. Ставка збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування. 

Відповідно до ч.2 ст.42 Закону «Про нотаріат» вчинення нотаріальної дії 

може бути відкладено в разі необхідності витребування додаткових 

відомостей або документів від фізичних та юридичних осіб або надсилання 

документів на експертизу, а також якщо відповідно до закону нотаріус 

повинен впевнитись у відсутності у заінтересованих осіб заперечень проти 

вчинення цієї дії.  

При посвідченні правочинів відчуження нерухомого майна трапляються 

ситуації, коли нотаріусом за даними реєстрів виявляється встановлена 

заборона на відчуження або арешт невизначеного майна особи, прізвище, 

ім’я та по батькові якої співпадає з прізвищем, ім’ям та по батькові заявника. 

При цьому будь-яких інших ідентифікуючих ознак особи (наприклад, 
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ідентифікаційного коду) не зазначається. Заявник же стверджує, що арешт на 

його майно не накладався. Виникнення таких ситуацій викликане 

недосконалим порядком ведення реєстрів у більш ранні роки, коли вони 

лише запроваджувалися у практику. Безумовно, що у нотаріуса виникають 

відповідні сумніви у можливому законному вчиненні нотаріальної дії. 

Загалом необхідно погодитися з думкою, що згідно з вимогами ч.2 ст. 42 

Закону «Про нотаріат» нотаріус за таких умов може відкласти вчинення 

нотаріальної дії для витребування додаткової інформації. У даному випадку 

нотаріус може звернутися до установи, якою було накладено вищезазначену 

заборону або арешт, для уточнення даних особи (ідентифікаційного коду чи 

інших ідентифікуючих ознак) за ім`ям якої накладено заборону або арешт на 

майно [119]. При цьому обумовимо, що лише у разі отримання додаткових 

доказів того, що арештоване майно не має жодного відношення до майна 

заявника, є можливим посвідчення нотаріусом договору. В іншому разі 

нотаріус повинен відмовити у вчиненні нотаріального провадження.  

У науці нотаріального процесу цілком обґрунтовано зазначається про 

обмеженість визначених у ст. 42 Закону «Про нотаріат» підстав для 

відкладення вчинення нотаріального провадження. Так, у провадженні з 

посвідчення договору про відчуження нерухомого майна можуть виникати 

підстави для відкладення вчинення нотаріальної дії не лише з наведених у 

ній підстав, а й з інших. Зокрема, підставою для відкладення нотаріального 

посвідчення договору про відчуження нерухомого майна може бути 

клопотання особи (його сторони) у разі її хвороби чи з інших поважних 

причин, якщо попереднім договором відчуження була встановлена конкретна 

дата та час його посвідчення [72, с. 384-385] або сторони виявили бажання 

відкласти вчинення нотаріальної дії на певний строк для усунення 

суперечностей в умовах договору. Вважаємо, що в останньому випадку 

сторони зобов’язані оплатити надані нотаріусом послуги та понесені ним 

витрати, а останній повернути кошти, які були передані йому за посвідчення 

договору. Відтак, вважаємо, що ч. 2 ст. 42 Закону «Про нотаріат», якою 
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визначені підстави для відкладення вчинення нотаріальної дії повинна бути 

удосконалена, та викладена, зокрема, у такій редакції: «Вчинення 

нотаріальної дії може бути відкладено в разі необхідності витребування 

додаткових відомостей або документів від фізичних та юридичних осіб або 

надсилання документів на експертизу, у разі, якщо відповідно до закону 

нотаріус повинен впевнитись у відсутності у заінтересованих осіб заперечень 

проти вчинення цієї дії, або з інших підстав, що унеможливлюють вчинення 

нотаріальної дії у строки, передбачені частиною першою цієї статті. Якщо 

сторони виявили бажання відмовитися від посвідчення договору або 

відкласти вчинення нотаріального провадження на певний строк для 

усунення суперечностей в умовах договору, сторони зобов’язані оплатити 

надані нотаріусом послуги та понесені ним витрати, а останній повернути 

кошти, які були передані йому за посвідчення договору». 

Вважаємо, що передбачене у  ч. 5 ст. 42 Закону «Про нотаріат» 

положення щодо встановлення законами України інших підстав для 

відкладення або зупинення вчинення нотаріальних дій не зовсім виправдане, 

оскільки при посвідченні правочинів домінуючим принципом визнається 

свобода договору, отже, фактично, воля сторін договору. Тому, і ч. 3 ст.42 

Закону «Про нотаріат» має сприйматися в цьому ж контексті і не повинна 

обмежувати сторін договору в строках обрання правильного виходу із 

спірних правовідносин. При цьому, не поділяємо концепцію, що у разі 

виникнення спору між сторонами договору або в інших випадках нотаріус 

може отримувати статус медіатора [120, с. 110-111], оскільки в нього є пряма 

заінтересованість в тому, щоб посвідчити договір, а медіатор має бути 

незаінтересованою особою. Дійсно, він може і має запропонувати вихід із 

спірних відносин, але в такій ситуації нотаріальний процес не повинен 

перетворюватися на медіаційний [121, с. 126-131].  
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2.3. Встановлення нотаріусом особи, яка звернулася за посвідченням 

договору про відчуження нерухомого майна. 

  

Однією з дій, що їх вчиняє нотаріус у відповідності до процедури 

посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна, є встановлення 

осіб, які звернулися задля вчинення нотаріальної дії. За обґрунтованим 

твердження М. Зєнікової саме з встановлення особи, яка звернулася для 

вчинення нотаріальної дії, завжди починається вчинення будь-якої 

нотаріальної дії. Нотаріус повинен пересвідчитися, що саме ця особа є 

заінтересованою і саме відносно цієї особи вчиняється нотаріальна дія [122, 

с. 37].  

Як зазначає І.Лихолат, встановлення особи полягає у декількох логічно 

пов’язаних між собою діях. По-перше, нотаріус має встановити особу, яка 

звернулася до нього за вчиненням нотаріальних дій, згідно з визначеними 

законодавством документами, тобто констатувати певні факти: ім’я, 

прізвище та по батькові особи, вік; стать, адресу реєстрації місця проживання 

тощо; по-друге - з’ясувати, чи може бути використаний саме цей документ, 

документ, який подав громадянин, для вчинення конкретної нотаріальної дії; 

по-третє, упевнитися у відповідності вчинюваної нотаріальної дії до обсягу 

цивільної дієздатності цього громадянина [123, с. 18]. На наш погляд, таке 

розуміння обсягу тих дій, які вчиняє нотаріус з метою встановлення особи, 

яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, є дещо розширеним та не 

відповідає цілям цієї дії. Якщо щодо перших двох дій відповідної процедури 

жодних зауважень бути не може, то третя дія, спрямована на упевненість 

відповідності вчинюваної нотаріальної дії до обсягу цивільної дієздатності 

цієї фізичної особи, очевидно виходить за межі задекларованої ст.43 Закону 

«Про нотаріат» цілі відповідної дії, яка сформульована у назві статті та її 

змісті як «встановлення особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної 

дії». Відповідність вчинюваної нотаріальної дії обсягу цивільної дієздатності 

є однією з дій нотаріуса в процедурі вчинення нотаріального провадження, 
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яка вчиняється вже в межах етапу визначення обсягу цивільної дієздатності 

фізичних осіб, що вчиняється відповідно до ст. 44 Закону «Про нотаріат». 

Отже, діяльність нотаріуса зі встановлення особи, яка звернулася за 

посвідченням договору про відчуження нерухомого майна, відповідно до 

назви 43 Закону «Про нотаріат» мала б полягати у перевірці особи з особою, 

зображеною на фотокартці у наданому нотаріусу документі, де крім 

тотожності особи з фото нотаріус має звернути увагу на такі фактори: 

прізвище, ім’я та по батькові особи, її вік, стать, адреса реєстрації місця 

проживання та інші реквізити, які можуть характеризувати особу (наприклад, 

громадянство). Але при зверненні особи до нотаріуса особа заявника не 

завжди встановлюється, оскільки така особа може звернутися за 

консультацією, складанням проекту правочину тощо. Особа заявника 

встановлюється під час підготовки до посвідчення договору і з’ясування 

достатності наявних документів чи їх недостатності. Саме в цей час має 

відбуватися персоніфікація заявника за певним статусом, зокрема, як 

відчужувача майна, який має надавати оригінали документів, що 

підтверджують його статус власника майна, а також повинна перевірятися 

достовірність надаваних документів. У зв’язку з цим, пропонуємо назву ст. 

43 Закону «Про нотаріат» викласти у такій редакції: «Установлення особи 

при вчиненні нотаріальної дії». Інакше виходить, що всі нотаріуси, які не 

встановили особу при її зверненні, а саме так відбувається на практиці, 

порушують Закон. 

Неправильне розуміння сутності та обсягу відповідних дій нотаріуса 

щодо встановлення особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, на 

наш погляд, відображено і у главі 3 «Установлення особи, яка звернулась за 

вчиненням нотаріальної дії» розділу І «Загальні положення» Порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. 

Так, поряд з дійсно положеннями щодо процедури встановлення 

нотаріусом особи, яка завернулася за вчиненням нотаріальної дії, у цій главі 

містяться й положення, які повинні відноситися до зовсім інших розділів 
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цього нормативного акту. Такими, наприклад, є положення абз.2 п.5 щодо 

необхідності отримання згоди батьків на укладення правочину 

неповнолітньою особою, та п.7 щодо необхідності перевірки нотаріусом 

факту застосовування до фізичної особи санкцій, передбачених статтею 4 

Закону України «Про санкції» [124]. Наведені положення врегульовують 

зовсім інші елементи процедури вчинення нотаріальної дії, зокрема, й 

процедури нотаріального посвідчення договорів про відчуження нерухомого 

майна, аніж питання встановлення нотаріусом особи, яка звернулася за 

вчиненням нотаріальної дії. Фактично, зазначене свідчить про недоліки 

систематизації норм в межах зазначеного Порядку вчинення нотаріальних 

дій нотаріусами України як нормативного акту, про низький рівень 

нормотворчої техніки при його створенні. 

Відповідно до ч.3 ст.43 Закону «Про нотаріат» встановлення особи 

нотаріусом здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими 

документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо 

особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії (паспорт 

громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, 

дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, 

посвідчення члена екіпажу, посвідка на проживання особи, яка мешкає в 

Україні, національний паспорт іноземця [125] або документ, що його 

замінює, посвідчення інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, 

посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи). При цьому, 

посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої 

світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не 

можуть бути використані громадянином України для встановлення його 

особи під час укладення правочинів.  

Р.Б.Шишка при аналізі ст.43 Закону «Про нотаріат» звертає увагу на її 

вузький національний зміст. На його погляд, зазначена норма ігнорує 

положення ст.2 ЦК стосовно учасників цивільних правовідносин, зокрема, 

юридичних осіб, державу, Автономну Республіку Крим та органи місцевого 



 110 

самоврядування. Крім того, він задається питанням щодо того, що хіба за 

вчиненням нотаріальних дій можуть звертатися лише громадяни України, а 

іноземцям та біженцям відмовлено у такому зверненні? [126, с. 209-210]. На 

наш погляд, з такою критикою положень частково можна погодитися.  

Дійсно, на перший погляд здається, що зазначена норма обходить 

увагою встановлення особи інших учасників правовідносин, крім фізичних 

осіб – юридичних осіб, державу, Автономну Республіку Крим та органи 

місцевого самоврядування. Однак, якщо читати Закон «Про нотаріат» далі, то 

можна помітити, що встановлення особи зазначених суб’єктів фактично 

здійснюється нотаріусом при вчиненні іншої процесуальної дії – перевірки 

цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб (ст.44 Закону «Про 

нотаріат»). Відтак, у цій частині критика положень ст.43 Закону виглядає 

необґрунтованою. Що стосується врегулювання у цій статті виключно 

питання встановлення особи громадян України, то така критика є слушною. 

Доцільно було б у Законі «Про нотаріат» ці питання теж врегулювати.  

При тлумаченні ст.43 Закону «Про нотаріат» зазначається, що з її змісту 

вбачається, що всі перелічені в ній документи є такими, що унеможливлюють 

виникнення будь-яких сумнівів щодо особи, яка звернулася за вчиненням 

нотаріальної дії. Водночас наведені посвідчення не можуть бути використані 

для встановлення особи при посвідченні правочинів, що пов'язується з тим, 

що посвідчення не належать до паспортних документів, які безпосередньо 

покликані підтверджувати особу і належність її до громадянства відповідної 

держави, а існують з іншою, спеціально визначеною метою (наприклад, 

посвідчення водія - для підтвердження права керування транспортними 

засобами, посвідчення за місцем роботи - факту зайняття певної посади 

тощо). Крім того, у вказаних документах не зазначаються деякі реквізити, що 

є важливими при посвідченні окремих правочинів (місце народження, факт 

перебування в зареєстрованому шлюбі та ін.), вони також не можуть 

підтверджувати реєстрацію місця проживання. З огляду на це, з вказаних 

документів не можна встановити обсяг цивільної дієздатності фізичної 
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особи, що є обов'язково необхідною умовою посвідчення будь-якого 

правочину [103, с. 262-275]. На наш погляд, з таким твердженням необхідно 

погодитися лише частково.  

Взагалі при сучасному розвитку технологій виготовлення різного роду 

документів виглядає спірною думка про те, що можуть бути документи, 

використання яких взагалі унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів 

щодо особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії. Навіть паспорт 

громадянина України є таким, що може бути підроблений, не кажучи вже про 

посвідчення, видане за місцем роботи заявника. Саме тому у нотаріальній 

практиці досить велика увага приділяється опису самого паспорта, тих його 

реквізитів, на які повинен звертати увагу нотаріус [127; 128]. Така увага була 

б недоречною, якби паспорт був тим документом, який безспірно 

підтверджує особу. У зв’язку з цим, твердження Закону про те, що 

використання зазначених у ньому документів унеможливлює виникнення 

будь-яких сумнівів щодо особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної 

дії, є безпідставним.  

Як зазначає О.В.Коротюк, трапляються випадки, коли до нотаріуса 

звертаються особи-близнюки, яких візуально практично неможливо 

відрізнити. У такому разі встановлення особи має здійснюватися шляхом 

поставлення запитань. Також додаткові запитання можна ставити в разі, коли 

особа за зовнішністю не схожа на особу, яка зображена на фотокартці в 

паспортному документі. У такому випадку нотаріус вправі витребувати у неї 

додаткові документи, що встановлюють особу (ч.5 ст.44 Закону) [129, с. 39]. 

На наш погляд, з таким підходом слід погодитися.  

Вважаємо, що нотаріус може і повинен використовувати при 

посвідченні правочинів не лише першу групу документів, а й другу 

(посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої 

світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи), у 

випадку, якщо в нього виникають певні сумніви щодо особи заявника, 

оскільки ці сумніви, навпаки, він повинен усувати за допомогою додатково 
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поданих документів, якими, зокрема, й можуть бути документи другої групи. 

Однак, звичайно, що мову можна вести тут про додаткове використання цих 

документів поряд з документами першої групи, які є обов’язковими для 

подання нотаріусу при посвідченні правочинів.   

Можна погодитися з тим, що у документах другої групи не зазначаються 

деякі реквізити, що є важливими при посвідченні окремих правочинів (місце 

народження, факт перебування в зареєстрованому шлюбі та ін.), вони також 

не можуть підтверджувати реєстрацію місця проживання. Однак, і це 

твердження потребує свого уточнення. Місце народження особи загалом має 

значення не для посвідчення окремих правочинів, а є однією з ознак, що 

ідентифікує особу, є елементом процедури встановлення особи, оскільки в 

Україні є досить багато людей, які мають однакові прізвище, ім’я та по 

батькові. Відтак, розрізняють людей загалом, як по зображенню, так і за 

датою і місцем народження. І саме ці реквізити, як правило, і відсутні у 

документах другої групи, що і викликає їх обмежене використання у 

нотаріальному процесі. Натомість перебування у зареєстрованому шлюбі на 

сьогодні не фіксується навіть у паспорті. 

Важливими елементом встановлення особи, яка звернулася за 

нотаріальним посвідченням договору про відчуження нерухомого майна, на 

наш погляд, є встановлення її реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (ідентифікаційного коду). Реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – це елемент Державного реєстру фізичних осіб 

України, який надається фізичним особам-платникам податків та інших 

обов'язкових платежів та зберігається за ними протягом усього їхнього життя 

[130]. Зазначена інформація, як і прізвище чи ім’я особи, її дата народження, 

є складовою усієї тієї інформації, що ідентифікує особу та надалі повинна 

відображатися у змісті договору про відчуження нерухомого майна та інших 

нотаріальних актах, у випадку їх складення. За ідентифікаційним кодом 

нотаріус здійснює пошук необхідної для нотаріального провадження 

інформації стосовно особи, насамперед, у численних реєстрах.   
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При цьому, досить важливим є те, що якщо декілька осіб можуть мати 

одне і те прізвище, ім’я та по батькові, то одного ідентифікаційного номера у 

декількох осіб бути не може. Відтак, ідентифікаційний номер є ще більше 

ідентифікуючою ознакою, ніж наведені реквізити. 

Нотаріусу при посвідченні договорів про відчуження нерухомого майна 

необхідно враховувати, що реєстраційний номер облікової картки фізичної 

особи – платника податків, який складається з 10 цифр, не є випадковим 

набором цифр, а містить іншу інформацію про цю ж особу. Зокрема, за 

ідентифікаційним номером можна дізнатися дату народження особи та її 

стать. Задля цього, нотаріусу не потрібно мати навіть спеціальних доступів 

до реєстрів, а можна зробити це самостійно шляхом арифметичних 

розрахунків, або ж навіть на спеціальних сайтах у мережі Інтернет [131]. 

Таким чином, за допомогою ідентифікаційного номеру можна навіть 

провести додаткову перевірку відомостей, що містить паспортний документ. 

Такого роду перевірки практикуючі нотаріуси рекомендують проводити при 

вчиненні нотаріальних дій [132, с. 13].  

Поряд з встановленням реєстраційного номера облікової картки 

платника податку встановлення особи заявника полягає, на наш погляд, і у 

встановленні громадянства особи. З огляду на те, що встановлення особи 

здійснюється за паспортним документом, встановлення громадянства 

заявника здійснюється одночасно з встановленням прізвища, імені чи по 

батьків особи, її дати народження тощо. В окремих випадках при посвідченні 

договорів про відчуження нерухомого майна встановлення нотаріусом 

громадянства особи є не лише можливим, а й необхідним задля вчинення 

законної та обґрунтованої нотаріальної дії.  

Так, істотні обмеження щодо набуття у власність земельних ділянок 

іноземцями містять положення земельного законодавства. Зокрема, згідно з 

положеннями ч.ч.2-4 ст.81 ЗК іноземці та особи без громадянства можуть 

набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського 

призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки 
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несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на 

яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві 

приватної власності. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати 

права власності на земельні ділянки відповідно до частини другої цієї статті у 

разі: а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, 

іншими цивільно-правовими угодами; б) викупу земельних ділянок, на яких 

розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності; в) 

прийняття спадщини. Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у 

спадщину іноземцями, а також особами без громадянства, протягом року 

підлягають відчуженню. Таким чином, на наш погляд, наведені обмеження 

щодо набуття іноземцями прав власності на земельні ділянки вимагає 

обов’язкового встановлення нотаріусом громадянства набувача за договором 

відчуження земельної ділянки.     

З урахуванням наведеного можемо констатувати, що на сьогодні 

нотаріуси при посвідченні договорів про відчуження нерухомого майна 

можуть встановлювати особу заявника за паспортом громадянина України, 

паспортом громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичним чи 

службовим паспортом, посвідкою на проживання особи, яка мешкає в 

Україні, національним паспортом іноземця або документом, що його 

замінює, а також іншими документами. Посвідчення ж водія, особи моряка, 

особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане 

за місцем роботи фізичної особи не можуть бути документами, згідно з 

якими  встановлюється така особа, що є не зовсім обґрунтовано. Пропонуємо 

у зв’язку з цим ч.3 ст.43 Закону «Про нотаріат» викласти в такій редакції: 

«Встановлення фізичної особи здійснюється за паспортом громадянина 

України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-

яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням 

нотаріальної дії (паспорт громадянина України, паспорт громадянина 

України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, 

посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідка на 
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проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або 

документ, що його замінює, посвідчення інваліда чи учасника Великої 

Вітчизняної війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи). 

Посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої 

світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, інші 

документи можуть бути використані громадянином України для 

встановлення його особи під час укладення правочинів лише поряд з 

документами, зазначеними вище у цій статті» [133, с. 101-102]. 

Деякі особливості при посвідченні договорів про відчуження 

нерухомого майна має процедура встановлення нотаріусом особи, яка на час 

вчинення нотаріальної дії є малолітньою (неповнолітньою).  

Так, ч.4 ст.43 Закону «Про нотаріат» в редакції, що діяла до 02.11.2019, 

передбачала, що особа віком до 16 років встановлюється за свідоцтвом про 

народження за умови підтвердження батьками (одним з батьків) того, що ця 

особа є їх дитиною. Вбачалося, що зазначена норма Закону не повністю 

відповідала сьогоденним реаліям та стану законодавства про документи, що 

підтверджують особу. 

Зокрема, ч.2 ст.21 Закону «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус» [134] передбачено, що кожен громадянин 

України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати 

паспорт громадянина України. У зв’язку з цим, фактично, документом, який 

підтверджує на сьогодні особу у віці від 14 до 16 років є не свідоцтво про 

народження, а паспорт. Відтак, цілком логічно, що свідоцтво про народження 

повинне використовуватися лише для встановлення малолітньої особи у віці 

до 14 років. Зазначене власне й передбачав п.5 глави 3 «Установлення особи, 

яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії» розділу І Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України, що хоча й не відповідав діючому на 

той час Закону «Про нотаріат», однак був правильним. З урахуванням 

наведеного, нами було висловлено думку про необхідність приведення ч.4 
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ст.43 Закону «Про нотаріат» у відповідність з тим станом правового 

регулювання відносин, які склалися [133, с. 102].   

Р.Б.Шишка вказує, що у ст.43 Закону «Про нотаріат» спростовується 

презумпція добросовісності особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальних 

дій. Навіщо, на його погляд, підтвердження ідентичності особи дитини 

батьками, якщо у такої особи є його документ, є дані різного роду обліку 

малолітніх та неповнолітніх осіб, є нові технології, які можна застосувати в 

нотаріальному процесі, а саме мобільний зв'язок чи зв'язок через Інтернет 

(скайп)? [126, с. 209]. На наш погляд, такі роздуми виглядають помилковими.  

Дійсно, там, де вже малолітня (неповнолітня) особа має документ з 

фотографією, додаткові підтвердження батьками особи дитини виглядають 

зайвими. Однак, зазвичай, діти не мають жодного документа, який би 

безспірно підтверджував її зображання. Учнівський квиток, навряд чи може 

бути таким документом з огляду на досить спрощену процедуру його видачі. 

Не містять на сьогодні зображення дитини й різного роду бази обліку 

малолітніх чи неповнолітніх осіб. Відтак, навіть у всіх тих випадках, коли 

дитина має документ, що підтверджує її особу (а таким документом є 

свідоцтво про народження), конче необхідними є додаткові свідчення 

фізичних осіб щодо особи такої дитини. Звичайно, що такі свідчення можуть 

бути надані насамперед батьками. Через існування засади безспірності 

нотаріального процесу такі пояснення не можуть бути надані за допомогою 

мобільного зв'язку чи зв'язку через Інтернет (скайп). Таке спрощення 

процедури, які фактично пропонує Р.Б.Шишка, може лише призвести до 

порушення прав фізичних осіб, насамперед, дітей. Через це положення ст.43 

Закону «Про нотаріат» у цій частині, на наш погляд, виглядає цілком 

обґрунтованим.   

Однак, в порядку усунення, зокрема, і висловлених нами зауважень 

щодо змісту ч.4 ст.43 Закону «Про нотаріат» Законом України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності» 

від 03.10.2019 № 159-IX [135], ч.4 ст.43 Закону взагалі була виключена з 
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Закону.   

Не дивлячись на те, що встановлення особи не є досить складною 

процесуальною дією для нотаріуса, у практиці все ж трапляються випадки 

помилок нотаріуса з встановленням особи при посвідченні правочинів. Так, 

наприклад, інколи нотаріуси посвідчують правочини за недійсним паспортом 

(паспортом з не вклеєною до нього у 45 років фотографією). Як встановлено 

Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ встановлення особи на підставі недійсного паспорта вказує на 

порушення порядку посвідчення правочину і є підставою його нікчемності 

[136]. У зв’язку з цим, вважаємо, нотаріусам треба бути дуже уважними при 

вчиненні цієї процесуальної дії. 

 

 

2.4. Визначення дієздатності фізичної особи, визначення 

правоздатності та дієздатності юридичної особи, які звернулися за 

нотаріальним посвідченням договору про відчуження нерухомого майна 

 

Досить важливе місце в процедурі нотаріального посвідчення договорів 

про відчуження нерухомого майна складає така процесуальна дія нотаріуса 

як визначення обсягу цивільної дієздатності фізичних осіб [137], які 

звернулися за вчиненням нотаріальної дії. 

Згідно з ч. 2 ст.44 Закону «Про нотаріат» визначення обсягу цивільної 

дієздатності фізичної особи здійснюється за паспортом громадянина України 

або іншими документами, передбаченими статтею 43 цього Закону (крім 

посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої 

світової війни, посвідчення, виданого за місцем роботи фізичної особи), які 

унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо обсягу цивільної 

дієздатності фізичної особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії. У 

разі потреби нотаріусу надається довідка про те, що особа не страждає на 

психічний розлад, який може вплинути на її здатність усвідомлювати свої дії 
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та (або) керувати ними. 

На наш погляд, положення ст.44 Закону викладено некоректно та не 

дають повного уявлення про ті дії, які повинен вчинити нотаріус з метою 

визначення обсягу цивільної дієздатності заявників. Це пояснюється тим, що 

в зазначених документах жодним чином не зазначається обсяг тієї чи іншої 

цивільної дієздатності особи, а визначення цього обсягу є наслідком 

аналітичного процесу, що його проводить нотаріус. 

Як зазначається у науці цивільного права обсяг цивільної дієздатності 

визначається ЦК і залежить від двох факторів: віку людини та стану її 

здоров'я. Залежно від віку розрізняють такі види цивільної дієздатності: а) 

повну, що виникає із досягненням 18 років; б) неповну (у віці від 14 до 18 

років); в) часткову (до досягнення 14 років). Зважаючи на стан здоров'я, 

особа може бути обмежена у дієздатності або визнана недієздатною [138, с. 

500]. Від себе додамо, що такий перелік факторів очевидно є неповним. 

Обсяг цивільної дієздатності також залежить від того, чи надавалася особі 

повна цивільна дієздатність у зв’язку з її працею за трудовим договором, 

існування запису неповнолітньої особи як матері або батька дитини, 

державної реєстрації особи, яка досягла шістнадцятилітнього віку, як 

підприємця. У зв’язку з цим, фактичне визначення нотаріусом цивільної 

дієздатності конкретної фізичної особи, які звернулася до нотаріуса за 

вчиненням нотаріальної дії, полягає у встановленні усіх цих обставин 

загалом, насамперед, звичайно, віку та стану здоров’я.  

Як зазначає В.О.Коротюк, встановлення дієздатності відбувається 

шляхом: 1) вивчення документа, що посвідчує особу (встановлення віку 

особи); 2) запитань особі щодо неї, стосовно мети її звернення до нотаріуса; 

3) додаткових запитань особі щодо адреси її проживання, місця і дати 

народження, близьких родичів тощо [129, с. 38]. Погоджуючись загалом з 

таким підходом, не можемо не обумовити, що встановивши, наприклад, вік 

людини, нотаріус задля встановлення дієздатності повинен також визначити 

обсяг цивільної дієздатності такої фізичної особи на підставі відповідних 
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положень ЦК. 

Звичайно, що вік людини нотаріус встановлює за документами, причому 

такими документами можуть бути як паспорт громадянина України, так і 

інші документи, передбачені статтею 43 Закону «Про нотаріат». Однак, чому 

наприклад, такими документами знову ж таки не можуть бути посвідчення 

водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, 

посвідчення, виданого за місцем роботи фізичної особи тощо, не зрозуміло. 

У тому ж таки посвідченні водія є спеціально визначена графа – дата 

народження його власника, з якої вбачається фактично й вік особи. Як і при 

встановленні особи, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної 

дії, вважаємо, що зазначені документи (посвідчення водія, особи моряка, 

особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, 

виданого за місцем роботи фізичної особи) можуть використовуватися 

нотаріусом при встановленні віку заявника у разі наявності у них таких 

даних, однак, додатково до основних документів – паспорту громадянина 

України або інших документів, передбачених статтею 43 Закону «Про 

нотаріат». Категорична законодавча заборона на використання зазначених 

документів задля визначення обсягу цивільної дієздатності заявника виглядає 

необґрунтованою.   

У цілій низці відносин, що регулюються нормами цивільного, сімейного, 

трудового права та інших галузей матеріального права, неповнолітні (особи у 

віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) наділяються відповідною 

дієздатністю, тобто вони можуть вступати у такі правовідносини особисто 

(наприклад, відповідно до ст. 32 ЦК України ці особи мають право 

самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої 

діяльності, що охороняються законом; самостійно укладати договір 

банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним ними 

на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку) тощо) [139, с. 123]. Однак, при 

визначенні обсягу цивільної дієздатності осіб, які звернулися до нотаріуса 

для посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна, з урахуванням 
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їх віку нотаріусу необхідно виходити з того, що такі договори вправі вчиняти 

лише особи, які мають повну цивільну дієздатність, тобто особи, які досягли 

вісімнадцяти років (повноліття) (ст.34 ЦК). Неповнолітні особи (особи у віці 

від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) вправі укладати договори 

відчуження нерухомого майна лише за письмовою нотаріально посвідченою 

згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника (ч.2 ст.33 ЦК).   

У випадку, якщо особа не досягла вісімнадцяти років, але якій за 

наявності визначених законодавством обставин була надана повна цивільна 

дієздатність, нотаріус повинен дослідити необхідні документи, наприклад, 

відповідне рішення органу опіки та піклування про надання повної цивільної 

дієздатності або рішення суду. У випадку перевірки цивільної дієздатності 

фізичної особи, яка досягла 16 років і займається підприємницькою 

діяльністю, нотаріус отримує відомості з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в 

електронній формі шляхом безпосереднього доступу до нього (п.3 глави 4 

розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України). 

Більш складнішим для нотаріальної практики є визначення у окремих 

випадках обсягу цивільної дієздатності заявників з урахуванням стану їх 

здоров’я.     

Згідно зі ст. 36 ЦК суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної 

особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її 

здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Суд 

може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає 

спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, 

азартними іграми тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, 

яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне 

становище. Крім того, фізична особа може бути визнана судом недієздатною, 

якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна 

усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними (ч.1 ст.39 ЦК). 

Наслідком обмеження цивільної дієздатності є можливість особи вчиняти 
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правочини щодо розпорядження нерухомим майном виключно за згодою 

піклувальника (ч.3 ст.37 ЦК), а наслідком визнання особи недієздатною є 

повна заборона на вчинення нею будь-яких правочинів (ч.2 ст.41 ЦК).    

Якщо особа визнана недієздатною або обмежено дієздатною і щодо 

цього є відповідні рішення судів, про які відомо нотаріусу, проблем, 

фактично, не виникає. Але для отримання відповідної достовірної інформації 

нотаріусом має існувати державний реєстр, де мали б фіксуватися відповідні 

рішення судів про обмеження осіб у дієздатності або визнання їх 

недієздатними. Тоді відсутність відповідного рішення суду мала б означати 

повну дієздатність фізичної особи, яка досягла повноліття.  

Однак, очевидно можуть виникнути проблеми, якщо внаслідок 

опитування особи нотаріусом, спостереження за її поведінкою у нього 

виникають сумніви щодо того, чи є особа психічно здоровою, чи усвідомлює 

вона значення своїх дій та чи може вона керувати ними.  

Частина 2 ст. 44 Закону «Про нотаріат» передбачає, що у разі потреби 

нотаріусу надається довідка про те, що особа не страждає на психічний 

розлад, який може вплинути на її здатність усвідомлювати свої дії та (або) 

керувати ними. Я.П. Панталієнко вважає, що зазначена норма не повинна 

застосовуватися на практиці, оскільки вона стосується не правового питання, 

а медичного. На її погляд, опікуни та піклувальники зобов'язані вживати всіх 

засобів, які мають бути встановлені у законодавстві, щоб фізичні особи, які 

страждають на психічні хвороби, не мали можливості здійснювати юридично 

вагомі дії. Наприклад, у таких осіб не повинні знаходитися документи, за 

допомогою яких можна підтвердити права власності на майно тощо [72, с. 

500]. З зазначеним твердженням, на наш погляд, можна погодитись частково, 

оскільки останнє положення вимагатиме спеціального збереження 

відповідних документів так, щоб забезпечити абсолютну неможливість 

отримання хворою особою необхідних для посвідчення правочину 

документів, а це забезпечити, практично, неможливо. Таким чином, робиться 

спроба звільнити нотаріуса від обов’язкову встановлювати стан особи, в 
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якому вона перебуває під час посвідчення правочину і перекласти 

відповідальність на опікуна чи піклувальника.  

Так само можна сприймати й довідку про те, що особа не страждає на 

психічний розлад, як самодостатній доказ, на підставі якого нотаріус 

встановлює факти, що входять до предмету доказування при посвідченні 

правочинів, насамперед, щодо нерухомого майна. Але в справах окремого 

провадження про обмеження дієздатності чи визнання особи недієздатною 

зазначена довідка слугує лише одним із доказів, але не єдиним. Більше того, 

така довідка свідчить про наявність хвороби до звернення особи до 

нотаріуса, але не доводить, що особа втратила дієздатність саме в правовому 

сенсі, оскільки це питання вирішується судом. Навіть, якщо в довідці буде 

зазначена хвороба особи, нотаріус має кваліфікувати її на предмет, що з цією 

хворобою ця фізична особа не усвідомлює значення, зміст, правові наслідки 

цієї дії тощо.  

Більше того, існують пропозиції встановити на законодавчому рівні 

загальне правило щодо необхідності подання довідки про психічний стан 

фізичної особи при посвідченні правочинів щодо відчуження нерухомого 

майна фізичних осіб. З одного боку, це ускладнюватиме вчинення 

нотаріальних дій, як про те зазначається у науці [72, с. 500], але слугуватиме 

певною гарантією дотримання прав учасників нотаріального провадження. 

Щодо зауваження, що така довідка перекладатиме відповідальності за стан 

осіб при посвідченні нотаріальних дій на медичних працівників [72, с. 500], 

то вважаємо, що кожний повинен вчиняти дії в межах своїх фахових знань, а 

також нести відповідальність за свої дії та висновки.  

Здається, що тут слід виходити з презумпції, а чи вважаються наше 

суспільство і переважна більшість фізичних осіб психічно здоровими? Якщо 

так, то ми маємо регламентувати винятки з цього правила, а не 

встановлювати загальне правило, що кожна фізична особа повинна мати 

довідку про психічний стан і періодично звертатися до лікаря. Тому важко 

погодитися з тими нотаріусами, які при посвідченні договорів про 
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відчуження нерухомого майна завжди вимагають такі довідки.  

Крім того, на наш погляд, у практиці можуть бути випадки, коли навіть 

така довідка не усуває сумнівів нотаріуса у здатності особи усвідомлювати 

значення своїх дій або керувати ними, оскільки в будь-який момент особа з 

довідкою може захворіти на психіатричні розлади або в силу різних 

життєвих ситуацій втратити контроль над своїми емоціями (стан сильного 

душевного хвилювання) і, відповідно, розумовими здібностями тощо. У 

зв’язку з цим, ч.3 ст.44 Закону «Про нотаріат» передбачає, що у разі 

наявності сумнівів щодо обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, яка 

звернулася за вчиненням нотаріальної дії, нотаріус зобов'язаний звернутися 

до органу опіки та піклування за місцем проживання відповідної фізичної 

особи для встановлення факту відсутності опіки або піклування над такою 

фізичною особою. У випадку, якщо така опіка та піклування встановлені, 

звичайно, що нотаріус з урахуванням положень законодавства повинен 

відмовити особі у посвідченні договору про відчуження нерухомого майна, 

якщо не буде надано відповідної згоди на його посвідчення. Поміж тим, якщо 

такі факти нотаріусом не встановлені, але сумніви щодо обсягу цивільної 

дієздатності фізичної особи залишаються, алгоритм подальших дій нотаріуса 

у таких випадках законодавство не містить. Необхідно погодитися з 

Г.М. Бойченком та С.С.Шум, що особа може бути не визнаною недієздатною, 

але все ж внаслідок хвороби не усвідомлювати значення та наслідки своїх 

дій. Причому, психічний розлад може мати таку форму і перебіг, що не 

виявлятиметься зовнішньо, проте істотно впливатиме на здатність особи 

усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними [140, с. 245]. 

На наш погляд, якщо сумніви нотаріуса щодо усвідомлення особою 

значення своїх дій або здатності керувати ними, не дивлячись на всі вжиті 

нотаріусом заходи щодо визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної 

особи, все ж не усунуті, у цьому випадку нотаріус також повинен відмовити 

у посвідченні договору про відчуження нерухомого майна на підставі п.4 ч.1 

ст.49 Закону «Про нотаріат».  
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Важливим аспектом для кваліфікації психічного стану особи для 

нотаріуса має бути той вид правочину та його наслідки, які особа має намір 

посвідчити. Якщо вона діє на шкоду власним інтересам (зокрема, у разі 

заниження вартості майна, погодження на невигідні для неї умови тощо), то 

такий правочин вже має викликати сумнів в дійсній волі [141] особи або її 

психічному здоров’ї чи психологічному стані.   

У випадку, якщо до нотаріуса за посвідченням правочину відчуження 

нерухомого майна звернулася юридична особа, законодавство вимагає від 

нотаріуса проведення перевірки цивільної правоздатності та дієздатності 

юридичної особи. 

Згідно з ч.4 ст.44 Закону «Про нотаріат» при перевірці цивільної 

правоздатності та дієздатності юридичної особи нотаріус зобов'язаний 

ознайомитися з її установчими документами [142, с. 7], інформацією про таку 

особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і перевірити, чи 

відповідає нотаріальна дія, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності 

та дієздатності. 

Аналізуючи положення ст.44 Закону «Про нотаріат» щодо перевірки 

нотаріусом цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, 

І.В.Спасибо-Фатєєва та В.І.Крат звертають увагу на те, що з моменту 

набрання чинності діючим ЦК правоздатність юридичної особи має 

універсальний характер, на відміну від ЦК УРСР 1963 р., у якому 

правоздатність мала спеціальний характер, що означало: юридична особа 

може мати лише ті права, які передбачені її установчими документами та/або 

законом. Таким чином, на сьогодні нотаріусу не слід перевіряти 

правоздатність і дієздатність юридичної особи, яка має універсальну 

правоздатність. Якщо ж правочин укладається юридичною особою зі 

спеціальною правоздатністю, то нотаріус керується при його посвідченні 

вимогами закону, бо звуження правоздатності містяться не в установчих 

документах, а в відповідному законі [143]. На наш погляд, з такими 
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твердженнями слід погодитися частково.  

Дійсно, ч.4 ст.44 Закону «Про нотаріат» ґрунтується ще на положеннях 

старого ЦК 1963 р., як про те і зазначають І.В.Спасибо-Фатєєва та В.І.Крат [ 

143]. Відтак, можна погодитися з тим, що доцільності ознайомлюватися 

нотаріусу з установчими документами задля перевірки правоздатності 

юридичної особи на сьогодні немає. З установчих документів він таку 

правоздатність не встановить, оскільки для встановлення такого факту їх 

зміст не має значення.  

Однак, зауважуючи недосконалість Закону «Про нотаріат» не можемо 

погодитись з думкою про те, що нотаріусу взагалі не потрібно встановлювати 

таку правоздатність. 

Як уже зазначалося нами вище, особливістю такої процесуальної дії як 

встановлення особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, та 

відповідної ст.43 Закону «Про нотаріат», яка передбачає процедуру її 

проведення, є те, що вона фактично врегульовує лише особливості 

встановлення фізичної особи. Особливості встановлення нотаріусом 

юридичної особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, залишились 

не врегульованими. Зазначене у науці цілком обґрунтовано розглядається як 

недолік Закону [126, с. 209], з яким ми погодилися. Однак, як ми вже 

зазначали, це зовсім не означає, що нотаріус не встановлює юридичну особу, 

яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, оскільки таке встановлення 

здійснюється ним одночасно зі встановленням правоздатності юридичної 

особи та фактично є об'єднаними процесуальними діями в межах останньої.  

Однак, якщо доцільності перевіряти правоздатність фізичної особи 

немає, оскільки фізична особа є правоздатною з моменту народження, то з 

правоздатністю юридичної особи не все так очевидно. Відповідно до ч.1 

ст.80 ЦК юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у 

встановленому законом порядку. У зв’язку з цим, нотаріус повинен 

перевірити, чи відповідна організація, яка звернулася до нотаріуса, наділена 

цивільною правоздатністю, а тому є юридичною особою. Оскільки статусу 
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юридичної особи організація набуває з моменту реєстрації її як такої у 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань та цей статус вона має до моменту внесення 

відповідних відомостей про її припинення у цей же реєстр, саме у перевірці 

за даними цього реєстру відповідної реєстрації, на наш погляд, і полягає 

перевірка нотаріусом цивільної правоздатності та дієздатності юридичної 

особи.   

Ч.5 ст.44 Закону «Про нотаріат» передбачає, що у разі наявності у 

нотаріуса сумнівів щодо поданих документів він може витребувати від цієї 

юридичної особи, державного реєстратора, податкових органів, інших 

органів, установ та фізичних осіб додаткові відомості або документи. На наш 

погляд, при перевірці правоздатності та дієздатності юридичної особи 

нотаріус може застосувати це положення та витребовувати такі документи 

лише тоді, коли згідно з законодавством можливим буде випадок наявності у 

організації статусу юридичної особи без внесення відомостей про це до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань. Ми не виключаємо, що теоретично та практично це 

може бути, хоча й нам не відомо таких випадків. З урахування науково-

технічного прогресу не виключаємо, що з часом нотаріус зобов’язаний буде 

перевіряти і правоздатність фізичної особи, а перевірка буде полягати у 

встановленні факту звернення до нотаріуса саме фізичної особи, а не якогось 

біологічного робота, кібернетичного організму тощо, які з часом можуть 

з’явитися та можуть бути зовні схожими з фізичними особами, однак, згідно 

з законодавством не володіти цивільною правоздатністю. 

 

 

2.5. Перевірка нотаріусом повноважень представника фізичної 

особи на укладення договору про відчуження нерухомого майна 

 

У випадку посвідчення договору про відчуження нерухомого майна за 
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участі представника, обов’язковою умовою цього нотаріального 

провадження є перевірка нотаріусом його повноважень.  

Представництво розглядається у нотаріальному процесі як 

правовідношення, в силу якого одна особа – представник – вчиняє на підставі 

повноважень, наданих йому законом, статутом, положенням чи договором, 

процесуальні дії в нотаріальному процесі в інтересах іншої особи, спрямовані 

на охорону та захист безспірних прав та охоронюваних законом інтересів цієї 

особи, державних та громадських інтересів [144,  с. 117]. Загалом же питання 

представництва є не досить дослідженими у науці нотаріального процесу та 

не втілені у законодавстві.  

Насамперед, на наш погляд, при перевірці повноважень представника на 

укладення договору про відчуження нерухомого майна нотаріус повинен 

встановити, чи допускає законодавство укладення того чи іншого договору 

через представника.  

Так, нотаріусу необхідно враховувати, що відповідно до ч.2 ст.238 ЦК 

представник не може вчиняти правочин, який відповідно до його змісту може 

бути вчинений лише особисто тією особою, яку він представляє. Стосовно 

договорів про відчуження нерухомого майна, то вони загалом не мають 

особистого характеру. Певну дискусію викликає лише правова природа 

договору довічного утримання та спадкового договору. Як зазначає О.Чуєва, 

постає питання щодо можливості укладання договору довічного утримання 

або спадкового договору представником відчужувача. Незважаючи на те, що 

закон прямо не встановлює заборони вчинення такого правочину через 

представника, вказані договори суттєво пов’язані з особою сторін, основані 

на особистих стосунках один до одного тощо, вчинення таких договорів 

через представника недоцільне і може привести в майбутньому до судового 

спору [145, с. 117]. 

На наш погляд, такі роздуми навряд чи заслуговують на увагу. Дійсно, 

зазначені договори пов’язані з особами сторін, основані на особистих 

стосунках один до одного. Однак, якщо врахувати, що можна укласти через 
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представника навіть договір дарування, який передбачає безоплатний перехід 

права власності від відчужувача до набувача, то цілком очевидним стає 

можливість укладення через представників й договорів довічного утримання 

та спадкового договору. Крім того, навряд чи аргументом недоцільності 

укладення зазначених договорів через представника може й бути той з них, 

що їх посвідчення представником може призвести в майбутньому до 

судового спору. Такі спори стосовно зазначених договорів можуть виникнути 

і у випадках, коли вони були укладені безпосередньо відчужувачем.      

Однак, на наш погляд, правова природа договору довічного утримання 

та спадкового договору вимагає того, щоб усі істотні умови цих договорів 

повинні бути обумовлені у виданій відчужувачем довіреності, насамперед, 

особа набувача. Відтак, у разі, якщо видана довіреність на укладення 

зазначених договорів не містить таких умов, нотаріус повинен відмовити у 

посвідченні таких договорів на тих підставах, що відчутні належним чином 

підтверджені повноваження представника на укладення цих договорів. 

Досліджуючи питання представництва, С.Фурса та К.Капляр звертають 

увагу на те, що і у ЦК, і Законі України «Про нотаріат» відсутні норми, які 

визначають осіб, які можуть бути представниками, а які ні. На їх погляд, 

положення ст. 237 ЦК, що не є (не може бути) представником особа, яка хоча 

і діє в чужих інтересах, але від власного імені, з точки зору нотаріального 

процесу є не зовсім коректне, оскільки представник діє від власного імені і 

саме особу представника встановлює нотаріус, а особу, яка уповноважила 

представника, з'ясовують лише за документами і щодо власних повноважень, 

які перевіряє нотаріус [146,  с. 6]. На наш погляд, таке твердження хоча й є 

вірним, однак потребує свого додаткового роз’яснення.  

Проблема, на наш погляд, полягає в тому, що ЦК, як акт матеріального 

законодавства, врегульовує лише питання матеріального представництва. 

Натомість представництво у процесі (одним з видів якого є нотаріальний 

процес), зазвичай, врегульовується актами процесуального права. Таким 

актом, наприклад, є ЦПК, положення ст.ст.58-64 якого врегульовують 
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представництво у цивільному процесі. Стосовно ж представництва у 

нотаріальному процесі, то воно, за справедливим твердженням 

Н.М.Бакаянової, є своєрідним, гібридним, таким, що поєднує у собі як 

матеріально-правове, так і процесуальне [147,  с. 176]. Фактично слід 

погодитися з В.В.Цюрою, що інститут представництва слід кваліфікувати як 

міжгалузевий інститут, основу якого складають норми цивільного права, 

однак їх реалізація в рамках окремих галузей (інститутів) позначається 

певною специфікою [148,  с. 48]. 

І дійсно, ми можемо собі уявити ситуацію, коли довіритель уповноважив 

на підставі довіреності повіреного укласти від його імені договір купівлі-

продажу будинку, відтак, у відносинах з іншою стороною маємо класичний 

приклад матеріально-правового представництва. Однак, у відносинах з 

нотаріусом, у процесуальних відносинах було б правильним виходити з 

процесуальної природи представництва, обумовленої процесуальними 

нормами Закону «Про нотаріат», яких у останньому просто немає. Відтак, 

питання процесуального представництва у нотаріаті на сьогодні залишаються 

якщо і врегульовані, то непрямо, а опосередковано [149,  с.56-59]. Цілком 

правильним виглядає з цього приводу висновок С.Я.Фурси та К.Капляр, що 

ст.9 Закону «Про нотаріат», фактично, містить й обмеження участі як 

представників у нотаріальному процесі, що здійснюється конкретним 

нотаріусом, працівників цієї ж нотаріальної контори [146,  с. 5]. Відтак, на 

наш погляд, зазначені у ст.9 Закону особи  (чоловік чи дружина нотаріуса, 

його (її) та свої родичі (батьки, діти, онуки, дід, баба, брати, сестри), а також 

працівники даної нотаріальної контори, працівники, що перебувають у 

трудових відносинах з приватним нотаріусом, не вправі бути представника 

сторін при посвідченні цим нотаріусом договору про відчуження нерухомого 

майна.     

Ще одне з питань, яке може виникнути, це питання про те, чи може 

неповнолітня особа бути представником.  

На думку С.Я.Фурси та К.Капляр, виходячи з аналізу частини другої 



 130 

статей 43 та 44 Закону України «Про нотаріат» та відповідних норм ЦК, на це 

питання слід дати позитивну відповідь, оскільки закон не забороняє цього, 

але для визнання дій такого неповнолітнього представника правомірними, 

закон вимагає дотримання низки умов, зокрема, щодо згоди батьків 

(усиновлювачів), піклувальників, органу опіки і піклування у встановлених 

законом випадках [146,  с. 7]. На наш погляд, з таким твердженням слід 

погодитися. Дійсно, цивільне законодавство передбачає можливість набуття 

неповнолітніми особами повної дієздатності до набуття ними повноліття. 

Через це вони вже як повнолітні особи (однак, за умови дотримання певних 

обмежень, визначених законом) вправі бути представниками, зокрема, і при 

укладенні договорів про відчуження нерухомого майна.     

Загалом у цивільному праві та цивільному процесі представництво 

поділяється за особливостями юридичних фактів, з яких воно виникає, на: 1) 

представництво, яке ґрунтується на законі (законне представництво); 2) 

представництво, яке ґрунтується на договорі (договірне або добровільне 

представництво); 3) представництво, яке ґрунтується на адміністративному 

акті [150, с. 201]. На наш погляд, як і у цивільному процесі, зазначена 

класифікація може бути покладена в основу вивчення і інституту 

представництва в нотаріальному процесі.  

Досить непростою та такою, що може містити багато дискусійних 

питань, є процедура встановлення нотаріусом повноважень законного 

представника. Існування багатьох цих проблем у нотаріальному процесі 

обумовлене непростою матеріально-правовою природою законного 

представництва. Фактично зазначена проблематика була окреслена та 

досліджена С.Фурсою та К.Капляр [146,  с. 5-8].     

Найбільш поширеним прикладом представництва за законом є 

представництво малолітніх і неповнолітніх дітей їх батьками. У випадку, 

якщо дитина внаслідок свого віку не може здійснювати свої права 

самостійно, згідно з законодавством її права здійснюються батьками, 

опікунами чи піклувальниками. Неможливість дітей безпосередньо та 
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самостійно звертатися до нотаріуса за посвідченням договорів про 

відчуження нерухомого майна пов’язане з відсутністю у них повної 

дієздатності. Питання ж визначення дієздатності фізичних осіб, зокрема, й 

дітей, загалом складає сутність іншої процесуальної дії, яка вчиняється в 

межах загальних правил вчинення нотаріальної дії, та була досліджена нами 

вище. В межах даного підрозділу визначимо ті документи, на підставі яких 

нотаріус встановлює повноваження законних представників. 

Зокрема, повноваження батьків як представників своїх дітей 

встановлюються нотаріусом за свідоцтвом про народження. Аналізуючи 

відповідну проблематику у 2011 році, С.Я.Фурса та К.Капляр звертали увагу 

на те, що законодавство на той час не давало чіткої відповіді на питання, як 

має вчинити нотаріус, якщо у нього виникли сумніви щодо повноважень 

представників малолітньої особи. Адже, відповідно до статті 9 Закону 

України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» актовий запис 

цивільного стану є безспірним доказом фактів, реєстрація яких 

посвідчується, до спростування його в судовому порядку. Однак, ані цим 

Законом, ані Законом України «Про нотаріат», ані Правилами державної 

реєстрації актів громадянського стану в Україні не встановлено права 

нотаріуса звертатися в цьому випадку до органів державної реєстрації актів 

цивільного стану. Що, безсумнівно, потребує подальшого врегулювання 

[146,  с. 6]. Мусимо констатувати, що на сьогодні зазначена проблема 

усунута шляхом надання нотаріусам безпосереднього доступу до Державного 

реєстру актів цивільного стану громадян, через що сумніви, які виникли у 

нотаріуса, можуть бути перевірені шляхом безпосереднього отримання ним 

інформації з зазначеного реєстру.  

Повноваження батьків, що виникли з факту усиновлення дитини, також 

можуть підтверджуватися свідоцтвом про народження дитини та відповідним 

записом у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, однак, крім 

них, факт представництва може підтверджуватися й рішенням про 

усиновлення, яке набрало законної сили. З огляду на те, що відповідно до 
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ст.314 ЦПК усиновлення вважається здійсненим з дня набрання законної 

сили рішенням суду, нотаріусу у разі підтвердження представником своїх 

повноважень рішенням суду, досить ретельно треба перевіряти факт 

набрання рішенням суду законної сили, на що правильно звертається увага у 

науці [146,  с. 7]. 

Відповідно до ч.6 ст.177 СК на вчинення одним із батьків правочинів 

щодо транспортних засобів та нерухомого майна малолітньої дитини 

повинна бути письмова нотаріально засвідчена згода другого з батьків. 

Відтак, особливістю встановлення повноважень представника малолітньої 

дитини при посвідченні договорів про відчуження нерухомого майна, що їй 

належить, є те, що поряд зі свідоцтвом про народження дитини як 

документом, який підтверджує повноваження представника, той з батьків, 

який звернувся до нотаріуса, повинен надати і письмову нотаріально 

засвідчену згоду другого з батьків, або ж батьки повинні звернутися за 

посвідченням договору спільно. 

Ще одним з випадків законного представництва є представництво, що 

здійснюється опікунами. Цивільне законодавство врегульовує різні випадки 

такого представництва, за умов якого представниками можуть бути як 

спеціально призначені опікуни, так і здійснювати ці повноваження 

спеціально визначені так звані органи опіки та піклування. Відповідно, до 

існування різних випадків представництва, документами, що підтверджують 

повноваження опікуна у нотаріальному процесі, можуть бути як рішення 

суду, так і рішення органів опіки та піклування. При оцінці цих документів 

на предмет допуску представника у нотаріальне провадження з посвідчення 

договору про відчуження нерухомого майна, нотаріусу треба оцінювати їх з 

урахуванням усіх тих численних вимог, яке містить відповідне законодавство 

(насамперед, цивільне та сімейне). Загалом же мусимо визнати, що тематика 

законного представництва та особливостей його підтверджування у 

нотаріальному процесі є досить об’ємною та може бути предметом 

самостійних наукових досліджень.    
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У випадку представництва сторін договору про відчуження нерухомого 

майна за договором (договірне представництво), повноваження 

представників повинні бути підтверджені довіреністю як письмовим 

документом, що видається однією особою іншій особі для представництва 

перед третіми особами. 

При перевірці повноважень представника нотаріус повинен перевіряти 

як форму, так і зміст довіреності. Насамперед, нотаріус повинен перевірити 

довіреність за Єдиним реєстром довіреностей та Єдиним реєстром 

спеціальних бланків нотаріальних документів. 

При перевірці форми довіреності нотаріус повинен враховувати, що 

згідно з ч.1 ст.245 ЦК форма довіреності повинна відповідати формі, в якій 

відповідно до закону має вчинятися правочин. Відтак, довіреність на 

укладення договорів про відчуження нерухомого майна, які загалом 

підлягають нотаріальному посвідченню, повинна бути викладена в письмовій 

формі та бути посвідчена нотаріально.  

Відповідно до ч.2 ст.40 Закону «Про нотаріат» до нотаріально 

посвідчених довіреностей прирівнюються: 1) довіреності 

військовослужбовців або інших осіб, які перебувають на лікуванні в 

госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах, посвідчені 

начальниками цих закладів, їх заступниками з медичної частини, старшими 

або черговими лікарями; 2) довіреності військовослужбовців, а в пунктах 

дислокації військової частини, з'єднань, установ, військово-навчальних 

закладів, де немає нотаріуса чи посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, також довіреності працівників, 

членів їх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами 

(начальниками) цих частин, з'єднань, установ або військово-навчальних 

закладів; 3) довіреності осіб, які тримаються в установах виконання покарань 

чи слідчих ізоляторах, посвідчені начальниками таких установ чи слідчих 

ізоляторів; 4) довіреності осіб, які проживають у населених пунктах, де немає 

нотаріусів, посвідчені уповноваженою на це посадовою особою органу 
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місцевого самоврядування, крім довіреностей на право розпорядження 

нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження 

корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження 

транспортними засобами. Таким чином, довіреності, засвідчені кожною з 

наведених посадових осіб, окрім довіреностей, посвідчених уповноваженими 

на це посадовими особами органу місцевого самоврядування, можуть 

підтверджувати повноваження представника на укладення ним договору про 

відчуження нерухомого майна. Звичайно, що виникає питання щодо того, 

чому посадові особи органів місцевого самоврядування є обмеженими у 

своїй предметній компетенції на посвідчення довіреностей на розпорядження 

нерухомим майном? 

Загалом становище, за умов якого посадові особи органу місцевого 

самоврядування не вправі посвідчувати довіреності на право розпорядження 

нерухомим майном, вважаємо несправедливим. Як цілком обґрунтовано 

зазначає С.Я. Фурса та Є. І. Фурса, з аналізу п. 4 ч. 2 ст. 40 Закону «Про 

нотаріат» може скластися помилкове враження про те, що довіреності 

посадових осіб органів місцевого самоврядування і, відповідно, їх 

повноваження нижчі за правовим значенням, ніж довіреності, припустимо, 

посвідчені командирами (начальниками) військових частин, з’єднань, 

установ, тощо (п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону). Дійсно, тут відчувається певна 

непослідовність законодавства, оскільки посадовим особам органів місцевого 

самоврядування за сучасною концепцією дозволяється навіть видавати 

свідоцтво про право на спадщину, тобто нерухоме майно і обмежується їх 

компетенція щодо посвідчення довіреностей на право розпорядження 

нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження 

корпоративними правами тощо. Отже, громадянам потрібно буде їхати в 

населені пункти, де є нотаріуси [151, с. 349].  

На наш погляд, таке положення є наслідком недбалого ставлення 

законодавця до змісту правових норм стосовно компетенції посадових осіб 

органів місцевого самоврядування. Необхідно обумовити, що первісна 
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редакція Закону «Про нотаріат» у ст.37 взагалі передбачала право посадових 

осіб виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних 

депутатів вчиняти таку нотаріальну дію як посвідчення доручень. І лише 

внаслідок внесення низки змін до Закону «Про нотаріат» впродовж 2008-

2009 років була сформована норма, що обмежує компетенцію посадових осіб 

органів місцевого самоврядування на посвідчення довіреностей щодо 

розпорядження нерухомим майном. Таким чином, на сьогодні в межах 

концепції по розширенню повноважень зазначених посадових осіб цілком 

необхідним є усунення фактичної дискримінації органів місцевого 

самоврядування та внесення відповідних змін до ст. 40 Закону. Зазначене, 

насамперед, буде сприяти реалізації інтересів фізичних осіб тих місцевостей, 

у яких немає нотаріусів. 

В.В.Цюра справедливо зазначає, що якщо немає будь-яких порушень 

вчинення представником правочинів та інших юридично значимих дій, 

вчинення таких дій визнаватиметься нормальним, і правовідносини, що 

виникатимуть, повною мірою відповідатимуть правовій природі 

представництва в цивільному праві. Цього не можна сказати про три інші 

випадки, коли представник вчиняє правочини з перевищенням повноважень, 

з недотриманням додаткових вказівок довірителя або ж взагалі без 

повноважень, діючи в обхід волі особи, інтереси якої він представляє [152, с. 

85]. 

При перевірці повноважень договірного представника у провадженні з 

посвідчення договору про відчуження нерухомого майна нотаріусу потрібно 

з’ясувати, на посвідчення якого виду договору про відчуження була видана 

довіреність довірителем. За загальним правилом така довіреність повинна 

прямо містити вид такого договору (наприклад, купівлю-продаж, дарування, 

міну, ренту тощо). На наш погляд, нотаріусу досить уважно треба підходити 

до вивчення змісту довіреності у тому випадку, коли вона прямо не містить 

того правочину, який повинен бути вчинений представником, а 

уповноваження видане повіреному довірителем на укладення договору 
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«відчуження». На наш погляд, такого роду довіреність залишиться дійсною, 

однак в частині уповноваження на укладення договору дарування 

нерухомого майна вона буде нікчемною. Зазначене пояснюється тим, що у 

довіреності на укладання договору дарування обов'язково зазначаються 

прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування обдаровуваного. 

Невиконання цієї вимоги тягне нікчемність довіреності (ч.4 ст.720 ЦК, п.2.4 

глави 4 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України).  

Досить суттєвою проблемою при посвідченні договору про відчуження 

нерухомого майна, що укладається за участі представника, є те, що нотаріус 

не має можливості дослідити паспорт та інші особисті документи довірителя 

– сторони договору про відчуження. Через це переважну більшість даних 

стосовно цієї сторони нотаріус встановлює зі змісту довіреності. О.Коломис 

пропонує вже при посвідченні довіреності на розпорядження майном 

вживати заходів щодо допомоги колезі-нотаріусу, який буде посвідчувати 

договір про відчуження, та поряд з довіреністю засвідчувати вірність копії 

паспорта довірителя та його ідентифікаційного коду [153, с. 166-171]. 

Вважаємо таку пропозицію слушною. Звичайно, усю необхідну інформацію 

стосовно довірителя може та повинно бути зазначено у самій довіреності, 

однак, нотаріально засвідчена копія паспорта та ідентифікаційного коду 

довірителя більше повно сприятиме в усуненні можливих сумнівів стосовно 

особи-сторони договору, що можуть виникнути у нотаріуса під час 

посвідчення договору про відчуження.  

Звертає увагу нотаріус при перевірці повноважень договірного 

представника і на строк довіреності. Відповідно до статті 247 ЦК строк 

довіреності встановлюється у довіреності. Строк дії довіреності зазначається 

словами та визначається роками, місяцями, тижнями, днями і не може бути 

визначений настанням будь-якої події (ст.252 ЦК). Довіреність, у якій не 

вказана дата її вчинення, є нікчемною. Нотаріус посвідчує договір про 

відчуження нерухомого майна за участі представника лише тоді, коли строк 

довіреності ще не закінчився. 
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2.6. Встановлення нотаріусом дійсних намірів осіб, які звернулися за 

посвідченням договору про відчуження нерухомого майна 

 

Відповідно до ч.10 ст.44 Закону України «Про нотаріат» нотаріус 

зобов'язаний встановити дійсні наміри кожної із сторін до вчинення 

правочину, який він посвідчує, а також відсутність у сторін заперечень щодо 

кожної з умов правочину. Таким чином, одним з етапів нотаріального 

провадження з посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, 

є встановлення дійсних намірів кожної з сторін правочину.  

Вбачається, що зазначеному етапу Закон «Про нотаріат» приділяє 

досить велику увагу. Врегулюванню цього питання присвячено аж чотири 

частини статті 44, а також ч.2 ст.54 Закону «Про нотаріат». У зазначеному 

аспекті досить важливе значення надається такому принципу нотаріального 

процесу як принципу сприяння фізичним та юридичним особам у здійсненні 

їх прав та захисті законних інтересів, який ґрунтується на передбаченому у 

ст.5 Закону «Про нотаріат» відповідному обов’язку нотаріуса. Як 

зазначається у науці, аналіз відповідних статей Закону України «Про 

нотаріат» дозволяє зробити висновок, що вказаний принцип реалізується 

нотаріусом шляхом встановлення сторін правочину, їх дійсних намірів та 

наданні допомоги у виборі найбільш оптимального варіанта договору, що 

полягає в: роз’ясненні прав та обов’язків, відповідних законів та підзаконних 

актів; попередженні про наслідки вчинюваних нотаріальних дій (ст. 5 

Закону); складанні проектів угод та заяв, виготовленні копій документів та 

витягів з них (ст. 4 Закону); витребуванні необхідних документів (ст. 46 

Закону) [154, с. 99; 155, с. 106]. Враховуючи наведене, відзначаємо 

надзвичайну важливість зазначеної процесуальної дії нотаріуса, яка є одним з 

проявів основоположних засад нотаріального процесу. 

Згідно з загальними положеннями цивільного права щодо недійсності 

правочинів неправильне розуміння стороною значення, умов договору чи 
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його правових наслідків тягне визнання такого договору недійсним як такого, 

що був укладений внаслідок помилки чи обману. Такі договори визнаються 

недійними за рішенням суду.  

Так, відповідно до ч.1 ст.229 ЦК якщо особа, яка вчинила правочин, 

помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин 

може бути визнаний судом недійсним. Істотне значення має помилка щодо 

природи правочину, прав та обов'язків сторін, таких властивостей і якостей 

речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за 

цільовим призначенням. Помилка щодо мотивів правочину не має істотного 

значення, крім випадків, встановлених законом. При цьому, необхідно 

виходити з того, що під природою правочину мається на увазі сутність 

правочину, яка дозволяє відмежувати його від інших правочинів [156, с. 38], 

тобто істотного значення матиме помилка в його виді, коли, наприклад, 

сторона вважає, що укладає договір довічного утримання, але формально 

нотаріусом посвідчується договір дарування [157]. Помилка щодо прав та 

обов’язків матиме місце тоді, коли особа помиляється щодо своїх прав чи 

обов’язків у договорі, не вірно тлумачачи чи розуміючи положення цього 

договору. Помилка щодо прав та обов’язків сторін часто супроводжує 

помилку щодо природи правочину, однак може мати й самостійне значення 

[158, с. 26]. Такою помилкою буде, як вірно зазначає В.І.Крат, випадок, коли 

на думку певної особи, вона має виконувати тільки дії щодо утримання 

другої сторони, вважаючи, що в цьому – сутність спадкового договору, а 

виявилося, що вона повинна здійснювати досить широке коло дій за вимогою 

відчужувача (ст. 1302 ЦК України) [156, с. 38]. Досить важливе значення, 

причому саме у процедурі укладення договорів про відчуження нерухомого 

майна, має й правильне розуміння сторонами властивостей і якостей цього 

майна, щоб не було знівельовано ту його цінність чи ту можливість 

використання його за цільовим призначенням, на яку розраховувала особа, 

укладаючи договір. 

Відтак, виходячи з наведених положень законодавства, можна дійти 
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висновку, що нотаріус повинен вживати усіх передбачених законом заходів 

щодо того, щоб сторони правильно розуміли правову природу договору про 

відчуження нерухомого майна, свої права та обов’язки за цим правочином, 

усі важливі властивості і якості нерухомої речі, які б не знижували її цінність 

або можливість використання за цільовим призначенням, не допускаючи 

помилок щодо цих елементів договору.  

Згідно з ч.11 ст.44 Закону «Про нотаріат» встановлення дійсних намірів 

кожного з учасників правочину здійснюється шляхом встановлення 

нотаріусом однакового розуміння сторонами значення, умов правочину та 

його правових наслідків для кожної із сторін. 

У нотаріальній практиці, як нам вбачається, укорінився підхід, що 

прочитання та підписання договору сторонами є достатніми діями задля 

правильного розуміння ними значення, умов та правових наслідків укладення 

договору. Відтак, нотаріуси не завжди приділяють належну увагу цьому 

етапу нотаріального провадження. На наш погляд, для правильного 

розуміння тих дій, які повинен вчиняти нотаріус в процедурі посвідчення 

договорів на встановлення дійсних намірів кожної з сторін договору, має 

суттєве значення судова практика з зазначених питань. А ця практика є 

досить поширеною, що свідчить про існуючі в нотаріальній практиці 

проблеми з встановленням дійсних намірів сторін договору.  

Так, у березні 2014 року Особа_1 звернулася до Автозаводського 

районного суду м. Кременчука Полтавської області з позовом про визнання 

договору дарування недійсним та про поновлення права власності на 

квартиру. У своїй позовній заяві вона посилалася на те, що мала попередню 

домовленість зі своїм сином Особа_2 про те, що він буде її доглядати; 

бажаючи укласти з останнім договір довічного утримання, вона помилково 

уклала договір дарування належної їй квартири. Після укладення зазначеного 

договору відповідач змінив своє ставлення до неї, не забезпечував 

продуктами, ігнорував домовленості щодо утримання та догляду. Вважаючи, 

що при укладенні договору дарування вона припустилася помилки, що має 
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істотне значення, а саме щодо природи правочину, прав та обов'язків сторін, 

позивачка просила визнати недійсним договір дарування, укладений між нею 

та відповідачем, і поновити за нею право власності на вказану квартиру. 

Справа розглядалася судами неодноразово. Постановою судової палати 

у цивільних справах Верховного Суду України від 21.10.2015 р. судові 

рішення по справі були скасовані, а справа передана на новий розгляд до 

суду першої інстанції. У цій постанові судова палата висловила правову 

позицію, згідно з якою сам по собі факт прочитання сторонами тексту 

оспорюваного договору дарування та роз'яснення нотаріусом суті договору 

не може бути підставою для відмови в задоволенні позову про визнання 

цього договору недійсним. Вирішуючи питання про наявність чи відсутність 

помилки – неправильного сприйняття позивачем фактичних обставин 

правочину, що вплинуло на волевиявлення особи під час укладення договору 

дарування замість договору довічного утримання, суду необхідно 

встановити: вік позивача, його стан здоров'я та потребу у зв'язку із цим у 

догляді й сторонній допомозі; наявність у позивача спірного житла як 

єдиного; відсутність фактичної передачі спірного нерухомого майна за 

оспорюваним договором дарування дарувальником обдаровуваному та 

продовження позивачем проживати в спірній квартирі після укладення 

договору дарування, тощо [159]. Фактично аналогічна правова позиція була 

висловлена Верховним Судом України і в постанові від 16.03.2016 р. по 

справі №6-93цс16 [160]. 

Виходячи з цього, на наш погляд, у процедурі нотаріального 

посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна не достатнім є 

звичайне прочитання сторонами договору його тексту, оскільки нотаріус 

повинен вживати додаткових заходів щодо роз’яснення кожній з сторін 

договору тих правових наслідків, які тягне той чи інший вид договору. 

Особливої уваги у зв’язку з цим потребують люди похилого віку; у випадку 

їх участі у провадженні як відчужувача майна, насамперед, у договорах 

дарування, нотаріус повинен приділяти якомога більше уваги питанню 
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роз’яснення їм сутності договору дарування, звертаючи увагу на ті чи інші 

обставини. Так, якщо житло, що дарується, є єдиним у дарувальника, 

нотаріус повинен з’ясувати у нього, де він надалі планує проживати, 

роз’яснити такій особі, що за певних умов вона може бути виселена з 

приміщення та, як наслідок, залишитися взагалі без житла. Нотаріус може та 

повинен запитати таку особу про необхідність догляду за нею, хто планує їй 

надавати такий догляд (обдарований чи інша особа), роз’яснити у необхідних 

випадках, що законодавство передбачає існування договору довічного 

утримання тощо.    

Не дивлячись на те, що помилка сторони договору стосовно прав та 

обов’язків, яка викликана незнанням закону чи неправильним його 

тлумаченням, не розглядається у судовій практиці як підстава для визнання 

договору недійсним [161], нотаріус не повинен нехтувати своїм обов’язком 

по роз’ясненню сторонам положень законодавства. Нотаріус повинен не 

просто зазначати у тексті договору довгий перелік статей, які начебто 

роз’яснені сторонам і які вони начебто розуміють, а дійсно розтлумачити 

сторонам їх зміст, звернути увагу на ті чи інші аспекти цих норм, дати 

відповідь на питання, які можуть виникнути у сторін договору. 

На наш погляд, положення ст.44 Закону «Про нотаріат» щодо процедури 

встановлення нотаріусом дійсних намірів сторін при вчиненні правочину 

виглядають недосконало. Так, наприклад, зазначені положення Закону 

акцентують увагу на однаковому розумінні сторонами значення, умов 

правочину та його правових наслідків для кожної із сторін. Однак, як цілком 

правильно зазначає Н.В.Василина, нотаріальне оформлення правочину 

вимагає від нотаріуса встановлення правильності та однаковості розуміння 

сторонами всіх зазначених у договорі умов [162, с. 12]. Таким чином, на наш 

погляд, у зазначених умовах мову треба вести не стільки про однакове 

розуміння сторонами правочину значення, умов правочину та його правових 

наслідків для кожної із сторін, як про правильне розуміння цих обставин, 

того розуміння, яке відповідає їх волевиявленню та положенням 
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матеріального законодавства, а також правовому статусі сторони у договорі. 

Це пояснюється тим, що поняття помилки у цивільному праві, на запобігання 

якої спрямована відповідна процесуальна діяльність нотаріуса, пов’язується 

не з відсутністю однакого розуміння значення, умов правочину, його 

правових наслідків, а його правильним розумінням. Ми не виключаємо, 

зокрема, можливості виникнення ситуації, що не одна, а дві сторони 

договору можуть помилятися щодо значення, умов правочину та його 

правових наслідків, через що буде спотворена воля вже не однієї сторони 

договору, а двох. За таких умов нотаріального посвідчення договору також 

вбачатимуться підстави для визнання його недійним.  

У науці нотаріального процесу вказується й на інші недоліки положень 

ст.44 Закону «Про нотаріат».  

Так, згідно з ч.12 ст.44 Закону «Про нотаріат» встановлення дійсних 

намірів однієї із сторін правочину може бути здійснено нотаріусом за 

відсутності іншої сторони з метою виключення можливості стороннього 

впливу на її волевиявлення. Аналізуючи зазначене положення, 

Є.І.Білозерська вважає його не достатньо обґрунтованим. На її погляд, в 

діяльності нотаріуса може виникнути необхідність у з’ясуванні дійсних 

намірів однієї із сторін не лише за відсутність іншої сторони, як про те 

передбачає законодавство, а за відсутності будь-яких інших осіб (наприклад, 

їх представників). Так, можуть мати місце випадки примусу з боку 

представників сторони. Як наслідок, Є.І.Білозерська пропонує свою редакцію 

ч.12 ст.44 Закону «Про нотаріат» [163, с. 206]. На наш погляд, з таким 

підходом необхідно погодитися.  

Досить часто помилки особи у правильному розумінні правового 

значення та наслідків договору про відчуження нерухомого майна є 

наслідком того впливу, який на особу, особливо похилого віку, мають її рідні 

чи близькі, або ж навіть її представники. Досить часто вони свідомо вводять 

в оману цих осіб, наймаючи їм як представників адвокатів. Звичайно, що 

нотаріус повинен звертати увагу на це та враховувати, що й адвокат може 
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бути недобросовісним.   

Таким чином, з урахуванням наведеного можна констатувати, що 

положення ст.44 Закону «Про нотаріат» в частині обов’язку та порядку 

встановлення нотаріусом дійсних намірів кожної із сторін правочину має 

окремі своєї недоліки, а тому потребує свого удосконалення. По-перше, 

положення щодо встановлення дійсних намірів сторін має бути розташоване 

не наприкінці ст. 44 глави 4 Закону «Загальні правила вчинення нотаріальних 

дій», а у спеціальній главі 5 «Посвідчення правочинів» і не як доповнення, а 

як самостійна стаття Закону. По-друге, пропонуємо ч.11 ст.44 Закону «Про 

нотаріат» викласти в такій редакції: «Встановлення дійсних намірів кожного 

з учасників правочину здійснюється шляхом встановлення нотаріусом 

правильного та однакового розуміння сторонами значення, умов правочину 

та його правових наслідків для кожної із сторін» [164, с. 87-90], а. ч.13 ст.44 

Закону у такій редакції: «Особи підписують договір, якщо кожна із сторін 

правильно та однаково розуміє значення, умови правочину та його правові 

наслідки, між сторонами не має спору щодо жодної умови договору, 

включаючи оплату нотаріальних послуг, і лише після цього правочин 

посвідчується нотаріусом». Тому вважаємо, що на вимогу однієї із сторін або 

у разі виникнення спору між сторонами щодо редакції окремої умови 

договору нотаріус має її відредагувати або запропонувати альтернативний 

спосіб її викладення, який влаштує обидві сторони. Пропозиції автора 

спрямовані на те, щоб надати процедурі з’ясування волі сторін більшого 

правового значення та послідовності у застосуванні.  

Досить важливе значення в аспекті встановлення нотаріусом дійсних 

намірів осіб, які звернулися за посвідченням договору про відчуження 

нерухомого майна, має значення участь у нотаріальному провадженні 

представників сторін. 

Так, аналізуючи проблематику встановлення нотаріусом дійсних намірів 

сторін у нотаріальному провадженні з посвідчення договору, І.В.Бондар 

правильно звертає увагу на участь у такому нотаріальному провадженні 



 144 

адвоката. На її погляд, обов’язок нотаріуса полягає у роз’ясненні сторонам 

суті проблеми, обґрунтування у доступній формі наслідків, які виникнуть у 

разі вчинення чи не вчинення того чи іншого діяння особою, яка звернулася 

за вчиненням нотаріальної дії тощо. Отримавши ґрунтовний обсяг інформації 

від нотаріуса, сторони самі вирішують, як цією інформацією розпорядитися. 

У свою чергу, адвокат, знаючи всі підстави і мету укладення угоди, може 

захистити інтереси клієнта в нотаріальному процесі, попередити введення в 

оману тощо [75, с. 142]. Крім того, треба враховувати, що Закон України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [165] надає адвокату під час 

здійснення представництва значно ширше коло повноважень, а  також 

покладає на  нього додаткові обов’язки, у порівнянні зі звичайним 

представником [166, с. 118]. 

 На наш погляд, дійсно, одним з шляхів запобігання помилок у 

встановлення дійсних намірів однієї із сторін договору може бути участь 

адвоката у нотаріальному провадженні, причому не одного, а бажано на боці 

кожної зі сторін. Адвокат може ще до нотаріального посвідчення договору 

при наданні правової допомоги клієнту визначитися спільно з ним щодо суті 

необхідного для посвідчення договору, його правових наслідків, навіть 

розробити необхідні та бажані для клієнта умови. Однак, на наш погляд, 

участь адвоката чи іншого представника у провадженні з посвідчення 

договору не знімає з нотаріуса обов’язку щодо виконання вимог статей 5 та 

44 Закону «Про нотаріат» щодо встановлення дійсних намірів кожної з сторін 

при укладенні договору. Зазначене пояснюється й тим, що навіть 

представники особи можуть діяти у нотаріальному процесі недобросовісно. 

 

 

Висновки до розділу 2. 

 

1. Обгрунтовано, що на сьогодні немає жодних перешкод для значного 

розширення територіальної компетенції нотаріусів стосовно посвідчення 
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договорів про відчуження нерухомого майна. Технічно, будь-який нотаріус в 

змозі без особливих незручностей посвідчити будь-який договір про 

відчуження нерухомого майна, тому обмеження територіальної компетенції 

нотаріусів щодо посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна, 

що містяться у ч.1 ст.41, ч.4 ст.55 Закону «Про нотаріат», є анахронізмом.  

2. Пропонуємо з переліку статей, що його містить ч.1 ст.41 Закону «Про 

нотаріат» виключити посилання на ст.55 Закону, як і виключити з ч.4 ст.55 

Закону «Про нотаріат» посилання на можливість посвідчення правочинів 

щодо відчуження, іпотеки житлового будинку, квартири, дачі, садового 

будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна лише за 

місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням юридичної 

особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи - однієї із 

сторін відповідного договору.  

3. Критично проаналізовано проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою 

права власності №9311 від 21.11.2018 р. і його тенденції. Запропоновано 

ввести диференціацію оплати нотаріальних послуг, що надаються 

державними нотаріусами, для юридичних та фізичних осіб, але враховувати, 

що спори розв’язувати складніше, ніж фіксувати домовленість сторін. Тому 

запропоновано встановити такі розміри державного мита за посвідчення 

договорів про відчуження нерухомого майна: між юридичними особами – 1 

(один) відсоток вартості договору, але не менше 1 (одного) розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 200 розмірів 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб; між фізичними особами – 1 

(один) відсоток вартості договору, але не менше 0,3 розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб та не більше 4 розмірів прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб. Вважаємо раціональним залишити нижню 

межу обмеження вартості оплати послуг приватних нотаріусів на рівні з 

державними нотаріусами, щоб перші не демпінгували на ринку нотаріальних 

послуг. 
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4. Запропоновано запровадження механізму єдиної платіжки, при якій 

усі витрати, пов’язані з використанням даних державних та єдиних реєстрів, 

сплачувалися б заявниками одним платежем, причому, з можливістю 

використання дистанційних платіжних сервісів. Доцільним є встановлення 

терміналів оплати відповідних платежів безпосередньо у нотаріальних 

конторах. Зазначене значно б поліпшило процедуру обслуговування 

фізичних осіб при посвідченні нотаріусами договорів про відчуження 

нерухомого майна, насамперед, у сфері державного нотаріату. 

5. Обгрунтовано, що ч. 2 ст. 42 Закону «Про нотаріат», якою визначені 

підстави для відкладення вчинення нотаріальної дії повинна бути 

удосконалена, та викладена у такій редакції: «Вчинення нотаріальної дії 

може бути відкладено в разі необхідності витребування додаткових 

відомостей або документів від фізичних та юридичних осіб або надсилання 

документів на експертизу, у разі, якщо відповідно до закону нотаріус 

повинен впевнитись у відсутності у заінтересованих осіб заперечень проти 

вчинення цієї дії, або з інших підстав, що унеможливлюють вчинення 

нотаріальної дії у строки, передбачені частиною першою цієї статті. Якщо 

сторони виявили бажання відмовитися від посвідчення договору або 

відкласти вчинення нотаріальної дії на певний строк для усунення 

суперечностей в умовах договору, сторони зобов’язані оплатити надані 

нотаріусом послуги та понесені ним витрати, а останній повернути кошти, 

які були передані йому за посвідчення договору». 

6. Обгрунтовано, що положення ч. 5 ст. 42 Закону «Про нотаріат» щодо 

встановлення законами України інших підстав для відкладення або 

зупинення вчинення нотаріальних дій  є не зовсім виправданим, оскільки при 

посвідченні правочинів домінуючим принципом визнається свобода 

договору, отже, фактично, воля сторін договору. Тому, і ч. 3 ст. ст. 42 Закону 

«Про нотаріат» має сприйматися в цьому ж контексті і не повинна 

обмежувати сторін договору в строках обрання правильного виходу із 

спірних правовідносин.   



 147 

7. Автор не поділяє концепцію, що у разі виникнення спору між 

сторонами договору або в інших випадках нотаріус може отримувати статус 

медіатора. У нотаріуса є пряма заінтересованість в тому, щоб посвідчити 

договір, а медіатор має бути незаінтересованою особою. Нотаріус може і має 

запропонувати вихід із спірних відносин, але нотаріальний процес в такій 

ситуації не повинен перетворюватися на медіаційний. 

8. Обґрунтовано, що діяльність нотаріуса зі встановлення особи, яка 

звернулася за посвідченням договору про відчуження нерухомого майна, 

відповідно до назви статті 43 Закону «Про нотаріат» мала б полягати у 

перевірці нотаріусом у наданому йому документі особи з особою, 

зображеною на фотокартці. Крім тотожності особи з зображенням на 

фотокартці нотаріус має звернути увагу на такі фактори: прізвище, ім’я та по 

батькові особи, її вік, стать, адреса реєстрації місця проживання та інші 

реквізити, які можуть характеризувати особу (наприклад, громадянство). Але 

при зверненні особи до нотаріуса особа заявника не встановлюється, якщо 

особа звертається за консультацією, складанням проекту правочину тощо. 

Особа заявника встановлюється під час підготовки до посвідчення договору і 

з’ясування достатності наявних документів для цього, оскільки саме в цей 

час має відбуватися персоніфікація заявника за певним статусом, зокрема, як 

відчужувача майна, який має надавати оригінали документів, що 

підтверджують його статус власника майна, а також повинна перевірятися 

достовірність надаваних документів.  

9. Запропоновано назву ст. 43 Закону «Про нотаріат» викласти у такій 

редакції: «Установлення особи при вчиненні нотаріальної дії». Інакше 

виходить, що всі нотаріуси, які не встановили особу при її зверненні, а саме 

так відбувається на практиці, порушують Закон.  

10. Доведено, що нотаріус при посвідченні правочинів може і повинен 

використовувати не лише першу групу документів, зазначену у ч.3 ст.43 

Закону «Про нотаріат», а й другу (посвідчення водія, особи моряка, особи з 

інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за 
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місцем роботи фізичної особи), у випадку, якщо в нього виникають певні 

сумніви щодо особи заявника. Запропоновано внести відповідні зміни до ч.3 

ст.43 Закону «Про нотаріат». 

11. Положення ст. 44 Закону «Про нотаріат» викладено некоректно та не 

дають повного уявлення про ті дії, які повинен вчинити нотаріус з метою 

визначення обсягу цивільної дієздатності заявників. Це пояснюється тим, що 

у документах, що встановлюють особу, жодним чином не зазначається обсяг 

тієї чи іншої цивільної дієздатності особи, а визначення цього обсягу є 

наслідком аналітичного процесу, що його проводить нотаріус. 

12. Обгрунтовано, що важливим аспектом для кваліфікації психічного 

стану особи для нотаріуса має бути той вид правочину та його наслідки, які 

особа має намір посвідчити. Якщо вона діє на шкоду власним інтересам 

(зокрема, у разі заниження вартості майна, погодження на невигідні для неї 

умови тощо), то такий правочин вже має викликати сумнів в дійсній волі 

особи або її психічному здоров’ї чи психологічному стані. 

13. Перевірка нотаріусом цивільної правоздатності юридичної особи 

полягає у перевірці ним реєстрації юридичної особи у Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань. Обгрунтовано, що коли встановлюється дієздатність юридичної 

особи, то має встановлюватися особа і дійсність повноважень представника. 

Встановлено, що положення ч. 7 ст. 44 Закону «Про нотаріат» щодо 

перевірки обсягу повноважень представника деякою мірою не відповідає 

абз.2 ч. 3 ст. 93 ЦК, але нотаріус в силу наданих йому повноважень має 

перевіряти наявність обмежень в повноваженнях представника на вчинення 

нотаріальної дії і навіть приватний нотаріус не може посилатися на ч. 2 ст. 27 

Закону «Про нотаріат». 

14. Аргументовано, що правова природа договору довічного утримання 

(догляду) та спадкового договору вимагає того, щоб усі істотні умови цих 

договорів були обумовлені у виданій відчужувачем довіреності, насамперед, 

особа набувача, конкретні умови утримання або інші вимоги відчужувача 
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майна тощо. У разі, якщо видана довіреність на укладення зазначених 

договорів не містить таких умов, нотаріус повинен відмовити у посвідченні 

таких договорів на тих підставах, що відсутні належним чином підтверджені 

повноваження представника на укладення цих договорів. 

15. Доведено, що у процедурі нотаріального посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна не достатнім є звичайне прочитання 

сторонами договору його тексту, оскільки нотаріус повинен вживати 

додаткових заходів щодо роз’яснення кожній з сторін договору тих правових 

наслідків, які тягне той чи інший вид договору. 

16. Встановлено, що положення ст.44 Закону «Про нотаріат» щодо 

процедури встановлення нотаріусом дійсних намірів сторін при вчиненні 

правочину є недосконалими. У зазначених положення Закону акцент 

робиться на однаковому розумінні сторонами значення, умов правочину та 

його правових наслідків для кожної із сторін, але тут треба вести мову не 

стільки про однакове розуміння сторонами правочину значення, умов 

правочину та його правових наслідків для кожної із сторін, як про правильне 

розуміння цих обставин, того розуміння, яке відповідає їх волевиявленню та 

положенням матеріального законодавства, а також правовому статусі 

сторони у договорі.  

17. Запропоновано положення щодо встановлення дійсних намірів 

сторін розташувати не наприкінці ст. 44 глави 4 Закону «Загальні правила 

вчинення нотаріальних дій», а у спеціальній главі 5 «Посвідчення 

правочинів» і не як доповнення, а як самостійну статтю Закону. 

18. Запропоновано ч.11 ст.44 Закону «Про нотаріат» викласти в такій 

редакції: «Встановлення дійсних намірів кожного з учасників правочину 

здійснюється шляхом встановлення нотаріусом правильного та однакового 

розуміння сторонами значення, умов правочину та його правових наслідків 

для кожної із сторін», а. ч.13 ст.44 Закону у такій редакції: «Особи 

підписують договір, якщо кожна із сторін правильно та однаково розуміє 

значення, умови правочину та його правові наслідки, між сторонами не має 
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спору щодо жодної умови договору, включаючи оплату нотаріальних послуг, 

і лише після цього правочин посвідчується нотаріусом». 

19. Запропоновано, що на вимогу однієї із сторін або у разі виникнення 

спору між сторонами щодо редакції окремої умови договору нотаріус має її 

відредагувати або запропонувати альтернативний спосіб її викладення, який 

влаштує обидві сторони. 
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РОЗДІЛ 3. СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРИ 

НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ВІДЧУЖЕННЯ 

НЕРУХОМОГО МАЙНА 

 

3.1. Встановлення нотаріусом права власності відчужувача на 

нерухоме майно, яке відчужується, та прав третіх осіб на відчужуване 

майно 

 

Обов’язковим фактом, що підлягає встановленню нотаріусом при 

посвідченні договорів про відчуження нерухомого майна, є факт належності 

нерухомого майна відчужувачу на праві власності. Загалом процесуальних 

проблем зі встановленням цього факту у нотаріальній практиці, як правило, 

не виникає, що обумовлюється правовою природою нотаріату як органу 

щодо вирішення безспірних справ.  

Задля встановлення факту належності нерухомого майна відчужувачу на 

праві власності [167] відчужувач надає нотаріусу документи, що посвідчують 

право власності на майно, що відчужується. Такими документами згідно з 

п.п.1.2 глави 2 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України, зокрема, можуть бути: нотаріально посвідчений договір купівлі-

продажу, пожертви, довічного утримання (догляду), ренти, дарування, міни, 

спадковий договір; свідоцтво про придбання арештованого нерухомого 

майна з публічних торгів (аукціонів); свідоцтво про придбання заставленого 

майна на аукціоні (публічних торгах); свідоцтво про право власності; 

державний акт на право власності на земельну ділянку; свідоцтво про право 

на спадщину; свідоцтво про право власності на частку в спільному майні 

подружжя; договір про поділ спадкового майна; договір про припинення 

права на утримання за умови набуття права на нерухоме майно; договір про 

припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права 

власності на нерухоме майно; договір про виділення частки в натурі (поділ); 

іпотечний договір, договір про задоволення вимог іпотекодержателя, якщо 
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умовами такого договору передбачено передачу іпотекодержателю права 

власності на предмет іпотеки; рішення суду; договір купівлі-продажу, 

зареєстрований на біржі, укладений відповідно до вимог законодавства тощо. 

У разі коли державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та 

об’єкт нерухомого майна проведено без видачі документа, що посвідчує таке 

право або у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного 

державного акта на право власності, свідоцтва про право власності на 

нерухоме майно, нотаріальна дія щодо такого майна вчиняється на підставі 

інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 

отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього (п.3 глави 7 розділу І 

Порядку). 

Таким чином, фактично вбачається два процесуальних шляхи 

встановлення нотаріусом права власності відчужувача на нерухоме майно, 

залежно від того, чи було зареєстроване це право у Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно:  

1) У разі, якщо право власності відчужувача зареєстроване у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, нотаріус встановлює 

зазначений факт на підставі даних цього реєстру. Крім того, у разі наявності 

у відчужувача одного із зазначених вище документів, які посвічують право 

власності відчужувача, нотаріусу подається і зазначений документ. 

Встановлення факту належності майна на праві власності за відчужувачем у 

випадку реєстрації його у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно не вимагає окремих зусиль з боку нотаріуса, оскільки проведена 

державна реєстрація цього права є безспірним доказом існування у 

відчужувача цього права. Всі можливі сумніви існування права власності 

відчужувача по суті були нівельовані вже у процедурі державної реєстрації 

права власності;   

2) У разі, якщо право власності відчужувача не зареєстроване у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, нотаріус встановлює 

це право виключно на підставі одного із зазначеного вище переліку 
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документів, які можуть підтверджувати право власності. Встановлення цього 

факту у такому випадку є більш складним процесом для нотаріуса, оскільки 

воно вимагає оцінки поданих документів на предмет відповідності їх 

вимогам закону.  

Але кардинально не можна погодитися з альтернативним підходом, 

закладеним у п.п.1.2 глави 2 розділу ІІ Порядку, коли одночасно 

допускається нотаріусу діяти на підставі «одного з таких документів або їх 

дублікатів» або «інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, коли державну реєстрацію права власності проведено без видачі 

документа». По-перше, в п.п.1.2 глави 2 розділу ІІ Порядку має бути 

однозначно встановлено, що нотаріус має діяти на підставі оригіналу 

документа або його дублікату. По-друге, з наведеного випливає, що нотаріус 

в першому випадку навіть не перевіряє чи зареєстровано право власності у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, але це суперечить ч. 1 

ст. 182 ЦК. Тому мають бути уніфіковані правила роботи нотаріуса з 

установлення права власності на об’єкт нерухомості, оскільки власник має 

отримувати документ про реєстрацію права власності і нотаріус повинен 

встановлювати право власності на підставі оригіналу документу та 

інформації з відповідного Реєстру. Таке фактичне дублювання в діях при 

встановленні прав власності дозволить застерегти випадки фальсифікації 

інформації в мережі Інтернет або підробки документів на паперових носіях, 

оскільки вартість окремих об’єктів нерухомості може сягати мільярдів 

гривень, про що свідчить приватизація загальновідомого підприємства 

«Криворіжсталь». Вважаємо, що в таких випадках не потрібно застосовувати 

нотаріальну логіку [168, с. 111-116], а необхідно угодженими діями 

нотаріусів та інших державних установ [169, с. 135-136] забезпечувати 

надійну охорону права власності, щоб підняти рівень довіри людей до 

нотаріальної процедури і позитивно вплинути на правосвідомість фізичних 

осіб, на що звертали увагу вчені [170, с. 101-104].  

Задля встановлення права власності нотаріус зобов’язаний звернути 
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увагу на те, чи виданий цей документ органом, який мав на це право, чи 

відповідає він формі, встановленій для нього нормативним актом, діючим на 

момент його видачі [171, с. 258-260], чи не було допущено порушень закону 

при видачі документа, чи зареєстроване було власником право власності 

відповідно до діючого на час набуття цього права законодавства тощо. Таким 

чином, аналітичний процес, що його здійснює нотаріус у другому з випадків, 

є більш складним.  

При оцінці доказів належності відчужувачу майна на праві власності 

особлива увага звертається на ідентифікацію майна, яке має бути предметом 

договору, його адресу, технічні характеристики (площа, поверх, кількість 

приміщень) та відповідність зазначених характеристик тим з них, які 

зазначені у правовстановлюючих документах. Досить уважно нотаріус 

повинен вивчити наявні документи на предмет відсутності в них різного роду 

виправлень, підчищень, дописок тощо. Як цілком обґрунтовано зазначає 

Н.В.Партоленко, під час вчинення нотаріальних дій, що пов’язані з 

засвідченням документів чи посвідченням різних правочинів нотаріус 

використовує спеціальні знання. Під час ознайомлення з поданими 

документами і їх огляду нотаріус може виявити будь-які сліди виправлень 

або травлення, зміни в документах. Для усунення цих сумнівів він може 

звернутися за консультацією до різних спеціальних джерел або спеціалістів 

для надання допомоги чи призначити експертизу [172, с. 93].  

Принципово важливим питанням слід визнати наявність прав на 

нерухоме майно не тільки у власника, а й у інших осіб. Цілком зрозуміло, 

коли право власності одночасно належить декільком особам, то варто 

враховувати, що такий факт може бути очевидним, коли їх права спільно 

зареєстровані як спільна часткова власність, та не зовсім очевидним, якщо 

право на майно зумовлене нормами сімейного права або право на майно 

інших осіб обумовлюється майновою претензією до власника. В останньому 

випадку мова йде про тимчасове накладання заборони відчуження на 

нерухоме майно, коли справа розглядається в суді або перед зверненням 
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стягнення на це майно у виконавчому провадженні.  

На практиці існують проблеми з нотаріальним посвідченням договорів 

купівлі-продажу часток у права спільної часткової власності, про що свідчать 

й рішення судів. Зокрема, у одному з них зазначалося: «Також судом 

встановлено, що постановою приватного нотаріуса Миколаївського міського 

нотаріального округу Іскрицької Г.В. відмовлено ОСОБА_1 у посвідченні 

договору купівлі-продажу 6/100 часток у праві власності на домоволодіння 

АДРЕСА_1. У постанові зазначено, що для подальшого посвідчення 

договору про відчуження нерухомого майна необхідно звернутись до суду 

для перерахування часток у праві власності на домоволодіння» [173]. Цілком 

очевидно, що з наведеної цитати можна зробити висновок про 

некомпетентність нотаріуса, який пропонує суду здійснювати 

«перерахування часток у праві власності на домоволодіння», а не вирішувати 

спори. В той же час, варто звернути увагу на той аспект, що при поділі права 

власності у порядку спадкування на практиці можуть виникати істотні 

правові і психологічні труднощі, коли сторони не можуть домовитися і 

нотаріально посвідчити договір поділу спадщини в натурі (наприклад, [174]). 

Але переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності 

інших співвласників при нотаріальному посвідченні договору купівлі-

продажу нерухомого майна конкретизоване у ст. 362 ЦК і воно не стосується 

інших видів договорів. В той же час, спільна сумісна власність на об’єкт 

нерухомості відрізняється відсутністю конкретно визначених часток у праві 

спільної власності, що робить неможливим відчуження невизначеної частки.  

У разі, якщо майно було набуте за час шлюбу, обов’язковою є перевірка 

належності його подружжю на праві спільної сумісної власності. У випадку, 

якщо при встановленні права власності на нерухоме майно, яке є предметом 

договору про відчуження, нотаріус встановить належність його подружжю на 

праві спільної сумісної власності, це вимагатиме отримання згоди іншого з 

подружжя на укладення такого договору. У нотаріальній практиці така згода 

надається у формі заяви, справжність підпису на якій посвідчується 
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нотаріально, причому така згода може надаватися або ж у окремому 

нотаріальному провадженні, або ж у провадженні з посвідчення договору про 

відчуження нерухомого майна.   

У науці нотаріального процесу було окреслено декілька проблем щодо 

надання згоди на відчуження спільного майна одним з подружжя іншому, 

причому не всі з них, на наш погляд, поставлені обґрунтовано.   

У зв’язку з тим, що за своєю правовою природою така згода на 

відчуження майна начебто є одностороннім правочином, у науці 

нотаріального процесу досить тривалий час зверталася увагу на 

недопустимості засвідчення справжності підпису на такого роду заявах, 

оскільки це суперечило б ст.78 Закону «Про нотаріат», яка забороняла 

засвідчувати справжність підпису на документах, які мають характер угод 

[175, с. 131-132]. Крім того вказувалося на суттєвій відмінності між 

провадженнями з посвідчення правочинів та засвідчення справжності 

підпису та неможливість останнього задовольнити вимоги матеріального 

закону, які висуваються до нотаріального посвідчення правочинів [80, с.80-

82]. 

На наш погляд, з думкою, що згода на відчуження спільного майна є 

одностороннім правочином слід погодитися, не дивлячись на те, що питання 

це й виглядає спірним [176, с. 174]. Така згода є дією однієї особи, 

спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, а 

тому як така відповідає всім ознакам одностороннього правочину, 

визначеним ст.202 ЦК. Щодо проблеми визначення виду нотаріальної дії, в 

межах якої повинна бути надана, то на сьогодні редакція ст.78 Закону «Про 

нотаріат», яка прямо забороняла засвідчувати справжність підпису на 

правочинах, вже змінена, а тому спірність використання цього виду 

нотаріального провадження до засвідчення справжності підпису на заяві про 

надання згоди на відчуження спільного майна подружжя по суті 

знівельоване.  

Ще однією з проблем, на існування якої вказується у науці, є проблема 
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відсутності нормативно визначеного змісту такої заяви та неможливості її 

відкликання у випадку, якщо особа передумала надавати таку згоду або, по 

суті, відмовилася [177] від раніше наданої згоди. Так, наприклад, 

Я.П.Панталієнко зазначає, що на сьогодні Порядок вчинення нотаріальних 

дій нотаріусами України містить єдину норму, яка містить зміст такої заяви. 

На її думку, є необхідність у законодавчому врегулюванні переліку питань, 

які пов’язані зі змістом заяви про згоду на відчуження іншим з подружжя 

майна, яке є об’єктом права спільної сумісної власності, наприклад, строк дії 

такої заяви. Крім того, вона вважає, що виходячи з норм діючого 

законодавства один з подружжя, який надав згоду на відчуження майна, не 

може змінити своє рішення на діаметрально протилежне, через що доцільно 

було б передбачити можливість відкликання ним своєї заяви до моменту 

укладення відповідного договору [178, с. 191-192]. На наш погляд, такі 

твердження є обґрунтованими, але потребують деталізації.  

Зазначені роздуми ґрунтуються, очевидно, на ідеї про те, що згода 

одного з подружжя на відчуження спільного майна іншим з них не є 

абсолютно одностороннім правочином, оскільки вона надається на укладання 

договору іншим із подружжя з третьою особою, тобто спричинює певні 

правові наслідки не тільки для особи, яка надала згоду.  

Дійсно, у Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України 

визначено, що якщо в заяві про згоду на відчуження спільного майна 

зазначено прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, найменування 

юридичної особи, на відчуження якого дається згода, нотаріус при 

посвідченні відповідного договору зобов'язаний перевірити додержання 

умов, зазначених у такій заяві. Жодних інших положень щодо змісту такої 

заяви Порядок не містить. Однак, на наш погляд, і такого роду умову можна 

було б до Порядку не включати. Той з подружжя, який надає згоду на 

відчуження спільного майна, може викласти у заяві про надану ним згоду 

будь-яку з умов, яку вважатиме істотною щодо майбутнього договору про 

відчуження нерухомого майна і власних інтересів, причому не лише умову 
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стосовно майбутнього набувача, а й, наприклад, щодо виду договору, ціни 

відчуження, прав та обов’язків сторін за договором тощо. Такою ж умовою 

може бути й строк дії самої згоди, як про те зазначає Я.П.Панталієнко [178, с. 

192]. Це пояснюється тим, що фактично того з подружжя, який надає згоду 

щодо належного йому майна і діє як неформальний співвласник, можна 

розглядати як сторону цього договору про відчуження, який може висувати 

умови щодо будь-яких його положень, щодо яких повинна бути досягнута 

згода всіх його сторін. У зв’язку з цим, давати у Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України такого роду перелік умов, які може 

містити заява, є недоцільним, оскільки за будь-яких умов цей перелік не буде 

повним. Виходячи з цього, вважаємо за доцільне зазначити у Порядку 

загальну норму орієнтовно такого змісту: «У заяві про згоду на відчуження 

спільного майна подружжя, той з подружжя, який надає цю згоду, вправі 

визначити будь-які істотні умови майбутнього договору або згода може бути 

безумовною. При посвідченні такого договору нотаріус зобов'язаний 

перевірити додержання умов, зазначених у такій заяві».          

Щодо можливості відкликання одним з подружжя наданої ним згоди на 

відчуження спільного майна, то виходячи з положень цивільного 

законодавства, особа, яка вчинила односторонній правочин, має право 

відмовитися від нього, якщо інше не встановлено законом. Якщо такою 

відмовою від правочину порушено права іншої особи, ці права підлягають 

захисту (ч.1 ст.214 ЦК). Як обґрунтовано зазначає В.М.Соловецька, чинне 

законодавство не містить обмежень щодо можливості відкликання заяви про 

надання згоди [179, с. 52], а тому особа, яка надала згоду, може відмовитись 

від неї і жодних заперечень щодо цього бути не може. Тут варто лише 

уточнити, що якщо відмова від заяви про згоду на посвідчення договору 

надійшла до нотаріуса до посвідчення правочину, то він не вправі 

посвідчувати договір, оскільки за таких умов буде завдана шкода покупцю 

майна і він може вимагати визнання договору недійним. Коли ж відмова від 

згоди буде заявлена після посвідчення правочину, то це не буде слугувати 



 159 

підставою для визнання правочину недійсним, оскільки на момент його 

посвідчення згода була і, відповідно, договір буде легітимним.  

Більш коректно у цьому випадку говорити про відсутність у 

нотаріальному процесуальному законодавстві ефективного механізму 

скасування такої згоди, доведення волевиявлення щодо скасування згоди 

одного з подружжя до іншого, а також перевірки нотаріусом, який посвідчує 

на підставі цієї згоди договір щодо спільного майна подружжя, факту 

дійсності такої згоди на момент такого посвідчення. Виходячи ж з обов’язку 

нотаріуса роз’яснювати права і обов’язки, попереджати про наслідки 

вчинюваних нотаріальних дій, вважаємо, що необхідно повідомляти особу, 

яка надає заздалегідь згоду на відчуження майна іншим із подружжя, про 

можливість звернення до суду із заявою про забезпечення позову в справі 

про розподіл спільно набутого майна і накладання арешту на спільне майно 

подружжя, щоб інший із подружжя не зміг скористатися наданою згодою.     

Одним з фактів, що підлягає встановленню нотаріусом при посвідченні 

договорів про відчуження нерухомого майна, є факт відсутності права 

власності чи права користування на це нерухоме майно у дітей. 

Встановлення нотаріусом цього факту випливає з положень ч.4 ст.12 Закону 

України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 

дітей» [180], згідно з якою для вчинення будь-яких правочинів щодо 

нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким 

мають діти, необхідний попередній дозвіл органів опіки та піклування, що 

надається відповідно до закону.  

Однак, якщо з встановленням нотаріусом права власності дитини на 

нерухоме майно жодних фактичних проблем не виникає (оскільки це право, 

як і право повнолітніх осіб, відображається у правовстановлюючих 

документах та реєструється у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно), то встановлення ним права користування дитини цим майном є 

досить непростим на практиці. Можливо саме у зв’язку з цим, у своєму 

роз’ясненні від 22.08.2011 р. Міністерство юстиції України акцентує увагу на 
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тому, що дозвіл органів опіки та піклування необхідний і у разі, коли у 

дитини є лише право користування нерухомим майном, як правило житлом. 

Наприклад, дитина постійно проживає та/або зареєстрована у житловому 

приміщенні, яке відчужується [181]. 

Очевидно, що право користування дитиною нерухомим майном, на яке 

вона не має права власності, може виникати з різних правових підстав. Це 

може бути як право на проживання малолітніх та неповнолітніх дітей разом з 

їх батьками чи одним з них відповідно до ст.29 ЦК, так і права, що 

виникають з будь-яких інших правових підстав, наприклад, договорів.  

Орієнтовну процедуру дій нотаріуса задля встановлення ним факту 

відсутності у дитини прав користування нерухомим майном визначає 

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Згідно з п.1.8 

глави 2 розділу ІІ Порядку при посвідченні правочину щодо відчуження 

нерухомого майна відчужувач цього майна подає заяву про 

наявність/відсутність прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних 

чи обмежено дієздатних осіб на користування цим майном. З метою 

перевірки відсутності прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних 

чи обмежено дієздатних осіб на користування відчужуваним нерухомим 

майном нотаріус має право додатково витребовувати від юридичних осіб 

відомості та документи, необхідні для вчинення такого правочину. 

З наведеного положення Порядку вбачається, що при встановленні цього 

факту переважно застосовується декларативний підхід, за якого сам 

відчужувач підтверджує (декларує) цей факт у поданій ним заяві, і лише у 

випадку необхідності нотаріус вправі витребовувати додаткові відомості та 

документи, необхідні для його встановлення чи спростування. Відтак, 

вбачається, що нотаріус у конкретному нотаріальному провадженні досить 

часто може просто приймати на віру відповідну заяву відчужувача та взагалі 

її не перевіряти.  

На наш погляд, такий підхід виглядає дещо спрощеним. Принагідно 

відзначити, що ймовірно він викликаний останніми змінами законодавства у 
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сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб та не завжди був таким. 

Так, первинна редакція п.1.9 глави 2 розділу ІІ Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України, яка діяла до кінця 2017 року, 

передбачала, що з метою перевірки відсутності прав малолітніх та 

неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на 

користування відчужуваними житловим будинком, квартирою, кімнатою або 

їх частиною нотаріус вимагає подачі йому довідки про склад сім’ї житлово-

експлуатаційної організації, квартального комітету або іншого 

уповноваженого органу з питань реєстрації місця проживання. Як вбачається 

зі змісту наведеної норми, вона містила зовсім інший підхід до встановлення 

факту відсутності прав дитини на користування майном, що відчужується.   

Очевидно, відчуваючи спрощення процедури встановлення нотаріусами 

зазначеного факту, Нотаріальна палата України у своєму інформаційному 

листі акцентує увагу нотаріусів на доцільності неухильного встановлення 

фактів відсутності прав користування нерухомим майном у 

малолітніх/неповнолітніх осіб шляхом витребовування відповідних 

документів. Зокрема, вказується на обов'язковому використанні відомостей 

Єдиного державного демографічного реєстру, а також Державного реєстру 

актів цивільного стану громадян, що функціонують у системі Міністерства 

юстиції України. Цей факт, на думку Палати, в тому числі може 

підтверджуватися відповідними документами у вигляді витягів з реєстру 

територіальної громади про наявності серед зареєстрованих у відповідному 

житловому приміщенні малолітніх/неповнолітніх осіб, іншими відомостями, 

які дають змогу встановити даний факт [182]. 

На наш погляд, усі викладені підходи щодо встановлення нотаріусами 

факту відсутності прав користування нерухомим майном у 

малолітніх/неповнолітніх осіб є обмеженими, що не дає змоги обґрунтовано 

встановити зазначений факт. У практиці досить нерідкими є випадки 

спеціальної нереєстрації батьками неповнолітніх дітей за місцем проживання 

задля можливості відчуження нерухомого майна без отримання згоди органу 
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опіки та піклування або ж спеціальне зняття їх з реєстрації перед 

відчуженням майна з тією ж метою. Такі дії не просто порушують інтереси 

дітей, а й в подальшому можуть призвести до визнання посвідченого 

договору недійним. Таке становище може виникнути навіть за відсутності 

злого умислу щодо цього у відчужувача. Так, наприклад, п.5 Правил 

реєстрації місця проживання,затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 березня 2016 р. № 207 [183], передбачає, що батьки або інші 

законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання 

новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її 

народження. У практиці така реєстрація може відбутися і значно пізніше.  

У випадку, якщо нотаріус при встановленні факту відсутності прав 

користування нерухомим майном у малолітніх/неповнолітніх осіб 

обмежиться виключно отриманням від відчужувача заяви про це, як то 

передбачає Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, або ж 

різного роду довідками чи інформацією про реєстрацію у жилому 

приміщенні дітей, він не зможе запобігти зазначеним порушенням, а відтак 

може посвідчити незаконний договір. Крім того, не виглядає правильним і 

зміст самої заяви, що повинен подати відчужувач – заяви про 

наявність/відсутність прав малолітніх та неповнолітніх дітей. Досить часто 

не лише на побутовому рівні у фізичних осіб, а й в науці [184, с. 74], є 

розуміння того, що лише «зареєстроване проживання» породжує права на 

жиле приміщення, а те, що права на житло можуть мати й мешканці (діти), 

які не зареєстровані у ньому, фізичні особи можуть і не знати. Таким чином, 

надаючи нотаріусу заяву про наявність/відсутність прав малолітніх та 

неповнолітніх дітей на жиле приміщення, яке відчужується, відчужувач може 

й помилятися щодо цього без будь-якого злого умислу.  

На наш погляд, при встановленні факту відсутності прав користування 

нерухомим майном у малолітніх/неповнолітніх осіб нотаріуси поряд з 

встановленням дітей, які проживають у приміщенні, що відчужується, 

повинні вживати заходів щодо встановлення загалом факту наявності дітей у 



 163 

осіб, які є або ж відчужувачем майна або проживають (зареєстровані) у 

приміщенні, а також встановлення місця проживання цих дітей. Наприклад, 

якщо у відчужувача нерухомого майна, який проживав у квартирі, що 

відчужується, є діти, то у спостережливого нотаріуса може виникнути цілком 

обґрунтоване питання щодо того, а де ці діти проживають і чи не зняті вони з 

реєстрації саме з метою відчуження майна. Цілком правомірним буде, якщо 

нотаріус витребовуватиме навіть документи щодо того, де вони проживають 

чи зареєстровані. За такого підходу нотаріус зможе більш повно встановити, 

чи не порушуватиме договір інтересів дітей та запобігти різного роду 

зловживанням. Такий, можливо дещо обтяжливий щодо відчужувача підхід, 

не лише забезпечуватиме законність при посвідченні договору про 

відчуження нерухомого майна, а й насамперед, гарантуватиме права 

набувача такого майна, запобігаючи в майбутньому визнання договору 

недійним через порушення прав дитини при його укладенні.  

Таким чином, застосований у п.1.8 глави 2 розділу ІІ Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України підхід щодо витребування від 

відчужувача нерухомого майна заяви про наявність/відсутність прав 

малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб 

на користування цим майном не позбавлений недоліків. Вважаємо, що п.1.8 

Порядку можна було б викласти в такій редакції: «1.8. При посвідченні 

правочину щодо відчуження нерухомого майна відчужувач цього майна 

подає заяву про наявність/відсутність у нього малолітніх та неповнолітніх 

дітей, місце їх проживання (у випадку їх наявності), наявність/відсутність 

прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних 

осіб на користування майном, що є предметом договору відчуження» [185, с. 

133-136]. Така редакція цього пункту більш повно орієнтуватиме нотаріусів 

на перевірку факту відсутності прав дітей на користування нерухомим 

майном.    
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3.2 Проведення нотаріусом спеціальних перевірок у провадженні з 

нотаріального посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна.  

 

Одним з спеціальних правил посвідчення договорів про відчуження 

нерухомого майна, на наш погляд, є проведення нотаріусом цілої сукупності 

перевірок тих чи інших фактів, як правило, за даними різного роду 

електронних реєстрів, баз даних тощо. Приватний нотаріус Ю.Петуніна 

пропонує усі перевірки (за винятком таких загальних перевірок, як перевірка 

сплати податку перед вчиненням нотаріальної дії, перевірка дієздатності, 

сторін договору, перевірка родинних зв’язків для договору про відчуження 

тощо), які здійснює нотаріус перед вчиненням правочинів щодо відчуження 

нерухомого майна, поділити на три групи: обов’язкові, факультативні та 

перевірки «заздалегідь». Обов’язковими перевірками називаються ті, 

проведення яких прямо передбачено нормативними актами, 

факультативними є ті, щодо яких немає прямої вказівки про обов’язок 

перевірки, а перевірки «заздалегідь» - це  перевірки, пов’язані з можливістю 

державної реєстрації права власності набувача [132, с. 8-16]. На наш погляд, 

така класифікація є цілком обґрунтованою, оскільки вона дає уявлення про 

правове значення тієї чи іншої перевірки та обов’язковість її проведення 

нотаріусом.    

Насамперед, кидається у вічі велика кількість тих перевірок, що їх 

повинен провести нотаріус. Так, якщо перелічити лише обов’язкові перевірки 

із зазначених Ю.Петуніною, то їх ми нарахуємо аж 16. Звичайно, що окремі з 

них, по суті, вимагаються загальними правилами вчинення нотаріальних дій, 

при цьому, не всі вони проводяться нотаріусом при посвідченні усіх 

договорів про відчуження нерухомого майна (наприклад, перевірка 

довіреності здійснюється лише у тих випадках, коли сторона договору діє у 

нотаріальному процесі через представника), однак, загалом, мусимо 

констатувати, що вони все ж таки вимагають значної кількості часу та зусиль 

нотаріуса у провадженні з посвідчення договорів задля їх проведення.  
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Ще однією з проблем проведення обов’язкових перевірок вбачається те, 

що не всі з тих обов’язкових перевірок, які їх повинен здійснити нотаріус, 

мають встановлену нотаріальним процесуальним законом форму фіксації у 

нотаріальному провадженні факту її проведення. Відтак, фактично така 

робота нотаріуса залишається поза межами матеріалів нотаріального 

провадження, що в подальшому може викликати взагалі спір щодо того, чи 

проводилася така перевірка нотаріусом.  

Необхідно визнати, що відчутність визначеного законодавством способу 

фіксації окремих встановлених фактів у нотаріальному процесі є проявом 

більш загальної проблеми, на існування якої зазначається у науці – проблему 

фіксації тих процесуальних дій, які вчиняються нотаріусами у процесі 

вчинення нотаріальних дій [186; 187; 188]. Як цілком правильно зазначає 

В.Степаненко, необхідність фіксації нотаріального процесу, зокрема, й 

технічними засобами, слугує найбільш ефективним доказом того, що 

нотаріальна дія була вчинена з урахуванням усіх вимог діючого 

законодавства щодо процедури нотаріального провадження та доведення 

безспірності такої нотаріальної дії [187, с. 15], саме тому важко переоцінити 

питання нотаріального діловодства [189].  

Окремі з перевірок, які здійснюються нотаріусами у процедурі 

нотаріального посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна було 

досліджено нами вище при характеристиці загальних та спеціальних правил 

вчинення цього провадження (наприклад, перевірка місця посвідчення 

договору, правоздатності та дієздатності юридичної особи, факту наявності-

відсутності прав малолітніх чи неповнолітніх дітей на нерухоме майно 

тощо). Визначимо ще деякі з тих, які не були досліджені вище.    

Перевірка відсутності заборон на відчуження нерухомого майна, його 

арешту, факту перебування нерухомого майна у податковій заставі, перевірка 

відсутності заборон щодо набувача та відчужувача як сторін договору про 

відчуження нерухомого майна здійснюється нотаріусом за даними 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного реєстру 
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обтяжень рухомого майна. Пошук у цих реєстрах здійснюється нотаріусом за 

об’єктом (місцезнаходженням нерухомого майна) та за суб’єктом 

(прізвищем, ім’ям та по батькові сторін договору, їх ідентифікаційним 

кодом). Такого роду пошук спрямований на усунення будь-яких сумнівів 

щодо того, що можуть бути перешкоди для посвідчення договору про 

відчуження нерухомого майна.      

Дискусійним у практиці виглядає обов’язок нотаріуса здійснювати 

перевірку відомостей щодо подружжя відчужувача/набувача, що містяться в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Державному реєстрі 

обтяжень рухомого майна, у разі якщо ними передається майно або гроші, 

що перебувають у спільній сумісній власності. Як зазначає Ю.Петуніна, це 

питанням є спірним. На її погляд, з одного боку, ст. 60 Сімейного кодексу 

України [190] (надалі – СК) передбачає, що все майно, набуте у шлюбі є 

спільною сумісною власністю (за винятком майна, визначеного ст. 57 СК), а з 

іншого боку ч.2 ст. 3 Закону «Про державну реєстрацію речових прав» 

визначає, що речові права виникають з моменту їх державної реєстрації. У 

зв’язку з цим, вона пропонує проводити таку перевірку на розсуд нотаріуса 

[132, с. 11]. 

На наш погляд, такий висновок є необґрунтованим.  

Згідно з ч.2 ст.55 Закону «Про нотаріат» при посвідченні угод про 

відчуження або заставу жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, 

гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, транспортних засобів 

перевіряється відсутність будь-якої заборони відчуження або арешту майна. 

Виходячи з цього, вбачається, що для неможливості посвідчення договору 

про відчуження нерухомого майна не достатньо лише того, що в Реєстрі 

речових прав на нерухоме майно не зареєстрована заборона на відчуження 

майна лише щодо того з співвласників, на кого воно зареєстроване. Нотаріус 

при посвідченні такого договору повинен перевірити відсутність будь-якої 

заборони відчуження майна.   

Власником майна при спільній сумісній власності є й той з подружжя, 
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право якого не зареєстроване у Реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Якщо з матеріалів нотаріального провадження вбачається, що майно є 

спільною сумісною власністю подружжя, заборона відчуження майна одного 

з подружжя як співвласника в силу специфіки самої спільної сумісної 

власності викликає неможливість відчуження кожним з них цього майна. 

Інший з подружжя, заборона на майно якого не накладена, вправі буде 

вчиняти правочини щодо цього майна лише у разі розподілу його в натурі 

або ж визначення його частки у майні, які він в подальшому й вправі буде 

відчужити. В іншому разі продаж такого майна буде призводити до 

порушення накладеної заборони на відчуження майна. Саме за такого 

підходу логічним виглядає й те, що нотаріус завжди вимагає згоду іншого з 

подружжя на відчуження майна, що є предметом спільної сумісної власності. 

Якщо ж стати на протилежну позицію, то виходить абсурдна ситуація. Один 

з подружжя, маючи заборону щодо відчуження свого майна, дає згоду 

іншому з подружжя на його відчуження.  

При цьому, якщо досліджувати питання ще далі, то для дійсності 

договору взагалі не має значення та обставина, чи були зареєстровані у 

реєстрах обмеження щодо відчуження майна, які були встановлені 

рішеннями суду. Так, як вбачається з постанови Верховного Суду від 11 

липня 2018 року у справі про визнання незаконним та скасування рішення 

виконавчого комітету селищної ради, визнання недійсними та скасування 

свідоцтв про право власності на нерухоме майно та визнання договорів 

купівлі-продажу недійсними, той факт, що встановлені судом в ухвалі 

обмеження не було зареєстровано у відповідному державному реєстрі, 

ведення якого передбачено Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», сам по собі не може 

слугувати підставою для висновку про відсутність такого обмеження і про те, 

що відповідач має право вільно розпоряджатися нерухомим майном, якщо 

про встановлену судом заборону відчужувати майно відповідачу достеменно 

відомо [191]. Зазначений висновок відповідає також іншим правовим 
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позиціям, висловленим Верховним Судом України [192; 193]. Таким чином, 

нотаріус при встановленні факту наявності чи відсутності заборон на 

відчуження нерухомого майна за різного роду договорами повинен 

враховувати не лише зареєстровані заборони, а й ті, які з різного роду причин 

не були зареєстровані, але на час посвідчення договору наявні та відомі 

нотаріусу. Необхідно пам’ятати, що в силу правової природи нотаріату 

нотаріус посвідчує лише безспірні факти. Наявність заборони, бодай навіть 

не зареєстрованої, перетворює договорів як юридичний факт, що 

посвідчується у спірний.   

Вважаємо, що при посвідченні будь-якого договору про відчуження 

нерухомого майна нотаріус має роз’яснювати сторонам наслідки визнання 

договору недійсним, якщо відчужувач або набувач приховують факт 

заборони їм розпоряджатися майном або коштами, оскільки в такому 

випадку до них буде застосована кримінальна відповідальність за умисне 

невиконання рішення суду та договір може бути визнаний недійсним.  

У зв’язку з наведеним, у випадку, якщо нерухоме майно, що 

відчужується, є предметом спільної сумісної власності, нотаріус повинен 

здійснити перевірку існуючих обтяжень щодо усіх його співвласників, а не 

лише того з них, на кого зареєстроване майна та хто буде стороною договору. 

В іншому випадку, укладення договору буде суперечити законодавству, а сам 

договір може порушувати права його учасників, права третіх осіб та може 

бути визнаний недійсним.  

Відповідно до ч.3 ст.9 Закону «Про виконавче провадження» державні 

органи, органи місцевого самоврядування, нотаріуси, інші суб’єкти при 

здійсненні ними владних управлінських функцій відповідно до 

законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, у разі 

звернення особи за вчиненням певної дії щодо майна, що належить 

боржнику, який внесений до Єдиного реєстру боржників, зобов’язані не 

пізніше наступного робочого дня повідомити про це зазначений у Єдиному 

реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного 
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виконавця із зазначенням відомостей про майно, щодо якого звернулася така 

особа. Крім того, згідно з п.8-1 ч.1 ст. 49 Закону «Про нотаріат» нотаріус або 

посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної 

дії, якщо особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії 

щодо відчуження належного їй майна, внесена до Єдиного реєстру 

боржників. Зазначені положення законодавства вимагають проведення 

нотаріусом обов’язкової перевірки знаходження відчужувача у Єдиному 

реєстрі боржників.   

Про окремі проблеми застосування ч.3 ст.9 Закону «Про виконавче 

провадження» в ретроспективі буде зазначено нижче. Зауважимо, однак, і 

про неякісне викладення змісту діючої на сьогодні редакції цієї норми у 

поєднанні з положенням п.8-1 ч.1 ст. 49 Закону «Про нотаріат». На наш 

погляд, вони також є недосконалими. Продаж майна боржником є одним з 

джерел формування його доходів, які можуть бути спрямовані на погашення 

заборгованості у процедурі виконавчого провадження, зокрема, і за 

провадженнями про стягнення аліментів. Через повну заборону на 

нотаріальне посвідчення договорів з відчуження боржником належного йому 

майна скористатися цією можливістю щодо самостійного погашення боргу 

боржник не може, що є неправильним. Вважаємо недоцільним повністю 

обмежувати боржника у праві продажу його майна. Більш доцільним є 

запровадження механізму повідомлення нотаріусом виконавця про намір 

боржника відчужити належне йому майно та посвідчення договору про 

відчуження лише за відсутності заперечень виконавця щодо цього в порядку 

ч.2 ст.42 Закону «Про нотаріат». Цілком ймовірно, що у боржника наявне й 

інше майно, звернення на яке вже відбувається у виконавчому провадженні. 

За таких умов зазначена норма є нічим іншим як автоматичною санкцією, що 

накладається на боржника, за невиконання ним рішення без урахування тих 

фактичних обставин, які склалися у виконавчому провадженні. 

Запровадження процедури повідомлення нотаріусом боржника щодо 

відчуження останнім належного йому майна повинно призводити до 



 170 

призупинення вчинення нотаріальної дії та відновлення вчинення її  у 

випадку отримання згоди виконавця. Враховуючи наведене пропонуємо п.8-1 

ч.1 ст. 49 Закону «Про нотаріат» уточнити і викласти  такій редакції: «особа, 

яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії щодо відчуження 

належного їй майна, внесена до Єдиного реєстру боржників, не отримала 

дозволу на відчуження від приватного або державного виконавця».  

У випадках, визначених законом, укладення договорів про відчуження 

нерухомого майна повинне здійснюватися зі згоди представників та/або з 

дозволу органу опіки та піклування. Зокрема, положеннями законодавства, 

які передбачають надання такої згоди чи дозволу та процедуру цього 

надання, є:  

ч.2 ст.32 ЦК – на вчинення неповнолітньою особою правочину щодо 

транспортних засобів або нерухомого майна повинна бути письмова 

нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і 

дозвіл органу опіки та піклування. 

ч.3 с.37 ЦК – правочини щодо розпорядження майном та інші 

правочини, що виходять за межі дрібних побутових, вчиняються особою, 

цивільна дієздатність якої обмежена, за згодою піклувальника; 

 ч.2 ст. 177 СК – батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу 

органу опіки та піклування вчиняти такі правочини щодо її майнових прав: 

укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) 

державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну 

житлового будинку, квартири; 

ч.3 ст. 177 СК – батьки мають право дати згоду на вчинення 

неповнолітньою дитиною правочинів, передбачених частиною другою цієї 

статті, лише з дозволу органу опіки та піклування; 

ч.4 ст.177 СК – дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна 

дитини надається органом опіки та піклування після перевірки, що 

проводиться протягом одного місяця, і лише в разі гарантування збереження 

права дитини на житло; 
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ч.3 ст.17 Закону України «Про охорону дитинства» [194] - батьки або 

особи, які їх замінюють, не мають права без дозволу органів опіки і 

піклування, наданого відповідно до закону, укладати договори, які 

підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, 

відмовлятися від належних дитині майнових прав, здійснювати поділ, обмін, 

відчуження житла, зобов’язуватися від імені дитини порукою, видавати 

письмові зобов’язання; 

ч.4 ст.12 Закону «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей» - для вчинення будь-яких правочинів щодо нерухомого 

майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, 

необхідний попередній дозвіл органів опіки та піклування, що надається 

відповідно до закону. 

Необхідно враховувати, що надання дозволу органу опіки та піклування 

на вчинення законними представниками дітей правочинів щодо відчуження 

належного дітям майна є юридичним фактом, який не породжує додаткових 

цивільно-правових обов’язків, але створює додаткові обов’язки 

адміністративного характеру – надання контролюючим органам інформації 

про дотримання житлових прав неповнолітньої особи її представниками [195, 

с. 377-378]. 

Згода представників у зазначених випадках на вчинення договору про 

відчуження нерухомого майна надається у формі заяви або ж у самому 

провадженні з посвідчення договору про відчуження нерухомого майна та 

викладається у тесті самого договору, або ж у самостійному провадженні з 

засвідчення справжності підпису на заяві.  

У науці цілком обґрунтовано звертається увага про існування у практиці 

проблеми з наданням дозволів органів опіки та піклування. Так, інколи такі 

рішення приймаються начальником служби у справах неповнолітніх, тобто 

особою, не уповноваженою давати такі дозволи. У деяких регіонах дозволи 

на відчуження майна, яке належить підопічним, дають опікунські ради, 

створені при органах виконавчої влади на місцях. Проте за своїм статусом 
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опікунська рада є дорадчим органом, який не віднесено законом до органів, 

уповноважених надавати дозвіл на проведення операцій з майном підопічних 

[184, с. 76]. Однак, необхідно враховувати, що відповідно до ч. 1 ст. 11 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» № 2342-

IV [196] органами опіки та піклування є районні, районні у містах Києві та 

Севастополі місцеві державні адміністрації, виконавчі органи міських чи 

районних у містах, сільських, селищних рад. Саме вони повинні надавати 

зазначений дозвіл. Якщо ж більш прискіпливо відноситися до надаваних 

цими органами дозволів, то вони мають стосуватися дітей сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, оскільки Закон України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування» стосується саме цієї категорії 

дітей. Тому, вважаємо, що для широкого сприйняття і застосування 

положень ЦК, які стосуються органів опіки та піклування давно мав бути 

створений і впроваджений в правову систему України спеціальний Закон 

«Про органи опіки та піклування».  

У практиці та науці вказується також на те, що форма та зміст дозволів 

органів опіки та піклування на вчинення договорів не встановлені та не 

уніфіковані та вносяться пропозиції щодо їх змісту та уніфікації [184, с. 76], 

[197, с. 246]. Загалом же з такими пропозиціями слід погодитися. 

Оформляються ж загалом дозволи органів опіки та піклування або ж у формі 

розпорядження районної, районної у містах Києві та Севастополі місцевої 

державної адміністрації, або ж у формі витягу з рішення виконавчого 

комітету міської, районної у місті, сільської, селищної ради. Доволі часто 

такі дозволи безумовні, хоча в інтересах дітей вони мають предметними.   

Відповідно до п.172.4 ПК під час проведення операцій з продажу 

(обміну) об’єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує 

відповідний договір за наявності електронної довідки про оціночну вартість 

такого об’єкта нерухомості або звіту про оцінку, зареєстрованого відповідно 
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до пункту 172.3 цієї статті, та документа про сплату податку до бюджету 

стороною (сторонами) договору і вносить до Єдиної бази інформацію про 

ціну договору купівлі-продажу. Зазначена норма законодавства викликає 

необхідність проведення перевірки нотаріусом наявності серед документів, 

поданих для посвідчення договору про відчуження нерухомого майна, 

електронної довідки про оціночну вартість такого об’єкта нерухомості або 

звіту про оцінку. 

Наказом Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку 

ведення єдиної бази даних звітів про оцінку» від 17.05.2018 р. № 658 [198] 

нотаріусам надано безпосередній доступ до зазначеної бази даних. 

Нотаріальна палата України запропонувала нотаріусам алгоритм перевірки 

звітів про оцінку майна, що здійснюється через сервіс Фонду державного 

майна України [199].  

Впродовж останніх років відбувалося багато зловживань, пов’язаних 

існуванням різного роду корупційних схем в сфері реєстрації інформації зі 

звітів про оцінку об'єктів нерухомості та збиранням коштів з оцінювачів та 

нотаріусів на користь приватних структур за користування належної державі 

Єдиною базою даних звітів про оцінку [200; 201]. Законом України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної 

схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості 

та прозорості реалізації майна» від 05.12.2019 № 354-IX [202] зазначені схеми 

були ліквідовані. 

Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» [203] на нотаріуса 

покладається обов’язок здійснювати фінансовий моніторинг, тобто 

сукупність заходів, спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення. Сам нотаріус розглядається 
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зазначеним Законом як один з суб’єктів первинного фінансового моніторингу 

у разі, якщо він задіяний у фінансовій операції для свого клієнта щодо 

купівлі-продажу нерухомості, управління активами клієнта, управління 

банківським рахунком або рахунком у цінних паперах, залучення коштів для 

утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними, 

утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності (включаючи аудит) чи 

управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб (корпоративних 

прав). Таким чином, вбачається, що здійснення заходів фінансового 

моніторингу, насамперед, вчиняється нотаріусами у провадженні з 

посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна. 

На думку В.Юрченка, доцільність покладання на нотаріусів функції 

здійснення первинного фінансового моніторингу досить суперечлива, адже з 

одного боку вступаючи у ділові відносини із клієнтом з приводу вчинення 

тих чи інших нотаріальних дій, нотаріус отримує змогу зібрати та 

проаналізувати інформацію про його фінансовий стан. А з іншого – діюче 

законодавство не передбачає необхідності і наявності у нотаріусів знань, 

вмінь та навичок у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, а відтак навряд 

чи сьогодні нотаріуси зможуть здійснювати функцію щодо вивчення 

фінансової діяльність та фінансового стану клієнта на достатньому рівні [204, 

с. 134].  

На наш погляд, така думка виглядає недостатньо обґрунтованою. 

Звичайно, що нотаріуси можуть не мати тих знань, вмінь та навичок у сфері 

бухгалтерського обліку та аудиту, щоб, ймовірно, здійснювати на високому 

науково-практичному рівні заходи фінансового моніторингу, однак, це зовсім 

не означає, що їх нотаріуси не повинні здійснювати. При вирішенні цього 

питання його потрібно ставити ширше: хто, якщо не нотаріуси, може 

здійснювати ці заходи, наприклад, при укладенні фізичними та юридичними 

особами договорів про відчуження нерухомого майна? Навряд, чи хтось 

інший. І в цьому знаходить свій прояв виконання нотаріусами покладених на 

них законодавством суспільно-корисних завдань.   
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Обов’язки нотаріуса як суб’єкта первинного фінансового моніторингу 

визначені ст.8 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а сам порядок 

здійснення відбувається відповідно до Положення про здійснення 

фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, 

державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство 

юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 

18.06.2015 № 999/5 [205].  

Недоліком процедури проведення нотаріусом перевірки додержання 

законодавства про фінансовий моніторинг є те, що спеціальне законодавство 

про фінансовий моніторинг не визначає, яким чином зафіксувати проведення 

такої перевірки. Так, наприклад, законодавство вимагає від нотаріуса 

встановлення фактів того, чи є клієнт публічним діячем або ж чи наявний він 

в переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності, або 

щодо яких застосовано міжнародні санкції. Поміж тим, яким чином 

зафіксувати проведення цієї перевірки та встановлені нотаріусом факти у 

нотаріальному провадженні, законодавство не зазначає.  

Відсутність фіксації процедури перевірки нотаріусами фактів 

дотримання ними законодавства про фінансовий моніторинг вимагає від 

кожного з нотаріусів розробки якихось власних напрацювань. Необхідно 

погодитись з Є.І.Білозерською, що сьогодні всі дії нотаріуса і учасників 

нотаріального процесу при здійсненні конкретної нотаріальної дії фіксуються 

у: 1) тексті самого правочину (договір) або іншого документа, наприклад 

свідоцтва; 2) реєстрі нотаріальних дій (паперові та електронні); 3) інших 

документах, що залишаються у справах нотаріуса (заяви учасників 

нотаріального процесу та інших осіб, чиї права зачіпалися вчиненням даної 

нотаріальної дії) [186, с. 200]. Виходячи з цього, Ю.Петуніною пропонується  

наприклад, відбирати у клієнта заяви або заповненого опитувальника, де він 

зазначає дані, необхідні для проведення моніторингу, в тому числі, що він не 
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належить до публічних осіб (а якщо належить, то чи відповідають його 

прибутки цій фінансовій операції) чи осіб-терористів [132, с. 9]. На наш 

погляд, такий стан нотаріальних процесуальних правовідносин виглядає 

неприпустимим, а нотаріуси й за такого підходу можуть виглядати 

незахищеними у випадку, якщо з тих чи інших причин, навіть за відсутності 

їх вини, вони помиляться з правильним встановлення зазначених фактів. 

Вважаємо, що якщо закон покладає на нотаріуса обов’язок проведення тієї чи 

іншої перевірки, то нотаріальний процесуальний закон повинен передбачати 

процесуальну форму фіксації відповідної інформації у нотаріальному 

провадженні. 

Щодо питання проведення нотаріусом перевірки дотримання сторонами 

договору про відчуження нерухомого майна законодавства про обмеження 

готівкових операцій. Одним з важливих питань, яке виникає у процедурі 

нотаріального посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна, є 

питання, пов’язане з законодавчо визначеними обмеженнями щодо 

готівкових  розрахунків, запровадженим вперше постановою Правління 

Національного банку України № 210 від 06.06.2013 р. «Про встановлення 

граничної суми розрахунків готівкою» [206]. 

На сьогодні питання обмеження готівкових розрахунків за нотаріально-

посвідченими договорами врегульовано Положенням про ведення касових 

операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою 

Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 

[207]. Пунктом 7 зазначеного Положення встановлено, що фізичні особи 

мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою за договорами 

купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі до 

50000 (п'ятдесяти тисяч) гривень включно. Платежі на суму, яка перевищує 

50 000 гривень, здійснюються шляхом переказу коштів з поточного рахунку 

на поточний рахунок або внесення та/або переказу коштів на поточні 

рахунки (у тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у 

національній валюті). Зазначені положення законодавства породили у 
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практиці нотаріального посвідчення договорів про відчуження нерухомого 

майна декілька питань. 

Насамперед, виникло питання щодо того, чи зобов’язаний нотаріус 

контролювати граничний розмір розрахунків готівкою між фізичними 

особами [208]. Нотаріальна практика відповіла на це питання негативно, а 

позиція нотаріусів фактично була відображена у інформаційному листі 

Нотаріальної палати України від 15.01.2018 р. «Щодо проведення 

розрахунків фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які 

підлягають нотаріальному посвідченню» [209]. У зазначеному листі 

Нотаріальна палата України звертає увагу на те, що «договір купівлі-продажу 

є підставою для проведення розрахунків між сторонами. Згідно з частиною 

третьою статті 640 ЦК України, договір, що підлягає нотаріальному 

посвідченню, є укладеним з дня такого посвідчення. Після нотаріального 

посвідчення договору функція нотаріуса щодо вчинення нотаріальної дії є 

виконаною. Діючим законодавством на нотаріусів не покладено обов’язку 

щодо здійснення ними перевірки дотримання сторонами договорів купівлі-

продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, обмежень розрахунків 

готівкою в межах граничної суми». Поміж тим, на наш погляд, така чітко 

визначена позиція Нотаріальної палати України не враховує реальної 

нотаріальної практики, що склалася.   

Так, аналіз численних нотаріально посвідчених договорів про 

відчуження нерухомого майна, укладених між фізичними особами, свідчить 

про те, що досить часто вони вже містять положення щодо того, що 

обумовлену у договорі суму, за яку майно було продане, продавець отримав 

від покупця до підписання договору про відчуження майна. 

Так, наприклад, один з договорів купівлі-продажу земельної ділянки 

містив пункти такого змісту: «Продаж земельної ділянки вчинено за 

674128,69 (шістсот сімдесят чотири тисячі сто двадцять вісім) гривень 69 

копійок, які Продавець одержав повністю від Покупця до підписання ним 

Договору. Я, Продавець, своїм підписом під цим Договором підтверджую 
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факт повного розрахунку за дану земельну ділянку, одержання від Покупця 

грошей в сумі 674128,69 (шістсот сімдесят чотири тисячі сто двадцять вісім) 

гривень 69 копійок, та відсутності по відношенню до нього будь-яких 

претензій фінансового характеру». Таким чином, фактично у практиці 

підставою розрахунків між сторонами є не укладений та нотаріально 

посвідчений договір, як про те у своєму листі зазначає Нотаріальна палата 

України, а попередня, переважно усна, домовленість, яка передує укладенню 

договору; крім того, фактично й сама оплата, як і раніше, відбувається у 

готівковій формі орієнтовно у момент підписання сторонами договору про 

відчуження нерухомого майна у приміщенні державної нотаріальної контори 

чи робочого місця приватного нотаріуса. При цьому, досить часто нотаріуси 

є не лише обізнаними про це, а й сприяють сторонам у цьому шляхом 

надання їм спеціальних кімнат для проведення розрахунків, обладнаних 

детекторами валют та лічильними машинками. Чи відповідає вимогам 

законодавства такий реальний стан правовідносин? Звичайно, що ні. Чи 

відповідає вимогам законодавства така поведінка нотаріуса? Ймовірно, що 

також, ні.  

Насамперед, необхідно визнати, що за таких умов має місце порушення 

сторонами законодавства щодо визначених обмежень розмірів готівкових 

розрахунків, якщо суми, що сплачуються за відчужене нерухоме майно, є 

більшими аніж 50 000 гривень. І якщо розрахунки (бодай, навіть, готівкові), 

що здійснюються між сторонами після укладення ними договору про 

відчуження нерухомого майна, дійсно лежать поза межами нотаріальної 

процедури та перевірки їх нотаріусом, то цього не можна сказати щодо тих 

розрахунків, які здійснювалися особами до укладення ними договору купівлі-

продажу.  

Аналізуючи пояснення заявників та заінтересованих осіб як засіб 

доказування, Є.І.Білозерська цілком обґрунтовано зазначає, що досить часто 

пояснення заінтересованих осіб відображаються також не у спеціально 

складених для цього заявах, а безпосередньо у складених нотаріальних 
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процесуальних документах у вигляді, наприклад, словосполучень «продавець 

стверджує», «сторони стверджують», «сторони заявили» [163, с. 207]. На наш 

погляд, наведене вище положення щодо підтвердження продавцем своїм 

підписом під договором факту повного розрахунку за земельну ділянку є 

нічим іншим, як засобом доказування цього факту. При цьому, правильно 

зазначає Є.І.Білозерська, що прийнятним та необхідним є застосування 

пояснень заявників, заінтересованих осіб та їх представників для 

підтвердження або спростування юридичних фактів, які, відбуваючись у 

житті, можуть не знаходити свого офіційного підтвердження у документах 

[163, с. 206]. Але навіщо договір містить такі положення, якщо за 

нормативно визначених вимог оплата може бути здійснена лише в 

безготівковій формі, а факт безготівкової операції може бути підтверджено, 

наприклад, банківськими квитанціями? Чи не викликає навіть у 

добросовісного нотаріуса, який не сприяв сторонам у зазначений нами вище 

спосіб у їх готівковим розрахунках, питання щодо того, яким чином були 

сплачені кошти набувачем майна його відчужувачу, чи були?   

Все це свідчить про те, що нотаріуси, знаючи про порушення сторонами 

законодавства, сприяють їм у цьому. Така поведінка нотаріуса очевидно є 

порушенням стандартів діяльності посадової особи та виокремлюваних у 

законодавстві та науці принципів цивільної юрисдикції [210, ст. 22-43]. 

Насамперед, у цьому випадку вбачається порушення таких принципів 

нотаріального процесу, як принципи законності, сприяння нотаріусами 

фізичним та юридичним особам у здійсненні їх прав та охоронюваних 

законом інтересів [211, с. 193; 155, с. 105]. Останній з принципів ґрунтується 

на абз.2 ч.1 ст.5 Закону «Про нотаріат», відповідно до якого нотаріус 

зобов’язаний сприяти фізичним та юридичним особам 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. Виникає питання щодо 

того, чи виконує в даному випадку нотаріус цей нормативно визначений 
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обов’язок? Очевидно, що ні. Насправді нотаріус за таких умов сприяє 

фізичним особам у вчиненні ними незаконних дій, не пояснюючи їм навіть 

правові наслідки цих дій. Крім того, застосувавши системний підхід до 

розуміння принципів нотаріального процесу [212, с. 73], тут можна побачити 

й порушення нотаріусом принципів, пов’язаних із встановлення істини у 

справі.     

Враховуючи наведене, вважаємо, що нотаріус повинен проводити 

перевірку дотримання сторонами вимог законодавства щодо обмеження 

готівкових розрахунків за нотаріально-посвідченими договорами відчуження 

нерухомого майна, у випадку, якщо такий факт розрахунків відбувся до 

моменту нотаріального посвідчення договору та сума договору є більшою 

визначеної законодавством суми обмеження таких розрахунків [213, с. 14-

21]. Доволі часто такі розрахунки здійснюються єдиним платежем, але 

сторони договору можуть наполягати й на тому, що за договором купівлі-

продажу передача коштів відбувалася в розстрочку і суми, що передавалися 

не перевищували встановлених у законодавстві розмірів, а договір 

посвідчується після останнього платежу.   

 

3.3. Підготовка проекту договору про відчуження нерухомого майна, 

оформлення його нотаріусом та підписання сторонами  

 

Законодавство України не покладає на нотаріуса обов’язок підготовки 

проекту договору, який він посвідчує, зокрема, й договору про відчуження 

нерухомого майна, тому й не існує відповідної процедури підготовки або 

певних правил. Такий проект мають підготовити самі сторони договору та 

надати його нотаріусу для оформлення і подальшого нотаріального 

посвідчення. Відповідно до ч.2 ст.54 Закону «Про нотаріат» на нотаріусів 

покладається лише обов’язок перевірити, чи відповідає зміст посвідчуваного 

ними правочину вимогам закону і дійсним намірам сторін. 

При перевірці цього факту нотаріус враховує, насамперед, те, чи містить 
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договір усі істотні умови, які висуваються законодавством до змісту того чи 

іншого виду договору про відчуження нерухомого майна. Але переважна 

більшість договорів про відчуження нерухомого майна у ЦК не містить 

переліку тих умов, які розцінюються як істотні, що ускладнює діяльність 

нотаріусів і може призвести до визнання посвідчених ними договорів 

неукладеними.  Тому у ЦК мають бути запроваджені спеціальні норми, як 

наприклад, ст. 982 ЦК «Істотні умови договору страхування», ст. 1035 ЦК 

«Істотні умови договору управління майном», де мають бути наведені істотні 

умови відповідного договору. Однак, є неприйнятним підхід, застосований у 

ч. 2 ст. 699 ЦК - «…ціна та інші істотні умови договору купівлі-продажу…», 

оскільки фактично така редакція не містить конкретного переліку таких 

умов.  

Не дивлячись на це, у нотаріальній практиці склався підхід, згідно з 

яким сторони все ж використовують ті зразки договорів, зокрема, й договорів 

про відчуження, які наявні у нотаріуса або запозичують їх з Інтернету. 

Зазвичай, сторони узгоджують та змінюють у них лише ті з їх умов, які, на 

погляд сторін, не підходять для їх ситуації та підлягають зміні.   

Структура договору про відчуження нерухомого майна викладається з 

урахуванням напрацьованих юридичною практикою підходів до її 

формування [214]. Зокрема, договір про відчуження нерухомого майна 

повинен містити такі реквізити: 

1) назва договору. Вона вказується одразу ж на початку документа. 

Назва договору повинна відповідати тій назві, яка використовується 

законодавством. Наприклад, якщо у договорі мова йде про передачу однією 

стороною іншій нерухомого майна, а остання зобов’язується сплатити за 

нього грошову суму, цей договір повинен називатися договором купівлі-

продажу. Якщо мова йде про передачу сторонами одна одній нерухомого 

майно, то маємо договір міни. Не потрібно применшувати значення назви 

договору, оскільки вона має істотне значення для кваліфікації відносин між 

сторонами;  



 182 

2) місце і дата укладення договору, яка зазвичай зазначається після 

назви. Дата укладення договору повинна бути зазначена прописом;  

3) найменування сторін та інші їх ідентифікуючі ознаки (ідентифікаційні 

коди, адреси проживання чи реєстрації, посада фізичної особи, яка підписує 

договір від імені юридичної особи тощо). Особливу увагу необхідно 

приділяти нотаріусу при написанні найменування чи імен іноземних 

юридичних і фізичних осіб. Як цілком обґрунтовано зазначає Н.С.Горбань, у 

тексті правочину ім’я іноземця має бути зазначено українською, а також 

іноземною мовою з українською фонетичною транскрипцією, оскільки 

неправильне відтворення імені особи в нотаріально посвідченому документі 

може призвести до негативних наслідків, зокрема, до неможливості особою 

розпорядитися своїм правом [215, с. 13-14] і таким чином буде ускладнено 

захист його прав [216]; 

4) предмет договору, який формулюється залежно від того, який договір 

про відчуження посвідчується; 

5) ціна та порядок взаєморозрахунків, якщо вони є істотною умовою 

договору про відчуження (наприклад, при укладенні договору купівлі-

продажу нерухомого майна), а також умови переходу права власності на 

нерухоме майно від відчужувача до набувача та момент переходу права 

власності на таке майно [217]; 

7) права та обов’язки сторін договору, які також обумовлюються видом 

того договору про відчуження, який укладається; 

8) відповідальність сторін за неналежне виконання своїх обов’язків за 

договором.   

Окремо проведемо дослідження умови про момент виникнення права 

власності на нерухоме майно у набувача як однієї з найважливіших умов, 

притаманних договорам відчуження нерухомого майна. На істотність цієї 

умови для окремих видів договорів про відчуження майна, зокрема, й 

нерухомого, свідчать, наприклад, положення ст.132 ЗК, ст.697 ЦК. Для 

процедури нотаріального посвідчення договорів про відчуження нерухомого 
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майна момент переходу права власності на нерухоме майно та закріплення 

його в договорі має важливе значення через те, що за нотаріальною 

процедурою такого посвідчення, як правило, слідує процедура державної 

реєстрації права власності, факт проведення якої відповідно до ч.4 ст.334 ЦК 

й призводить до виникнення права власності, а можливість її проведення 

нотаріусом залежить, зокрема, і від того, чи не визначили сторони у договорі 

якісь особливі умови щодо моменту виникнення права на нерухоме майно у 

набувача.  

Згідно з абз.3 ч.1 ст.19 Закону «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень» в редакції, що діяла до 16.01.2020, 

державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії нотаріусом 

проводиться невідкладно після завершення нотаріальної дії, але не пізніше 

строків, встановлених абзацами першим і другим цієї частини (строк, що не 

перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в 

Державному реєстрі прав). 

Така норма, на наш погляд, була викладена очевидно невдало, оскільки 

вона породжувала у нотаріальній практиці підхід щодо того, що якщо 

сторонами укладається договір про відчуження нерухомого майна, то право 

на нерухоме майно у набувача за цим договором повинно бути зареєстроване 

одразу ж після нотаріального посвідчення цього договору, а самі умови 

договору не повинні передбачати жодної відстрочки у виникненні 

(реєстрації) цього права. Зазначене породжувало цілу низку проблем у 

правовідносинах, що виникають з договорів про відчуження нерухомого 

майна. 

Насамперед, загальновідомим було те, що законодавство та практика 

знають так звані договори купівлі-продажу нерухомого майна з 

відстроченням платежу за отримане за цим договором майно, за яким 

сторони можуть домовитися і про відтермінування моменту переходу права 

власності на нерухоме майно до повної виплати набувачем коштів за майно, 

що є предметом договору [218; 219]. Не дивлячись на те, що О.Чуєвою 
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досить детально досліджена зазначена проблематика (а ця проблематика 

зачіпає цілу низку цивільно-правових договорів, при використанні кожного з 

яких сторони несуть ті чи інші ризики), навряд чи наведені нею аргументи 

спростовували можливість укладення сторонами договору купівлі-продажу 

нерухомого майна на зазначених умовах. Вбачалося, що в таких випадках, 

сторони жодним чином не порушували вимоги цивільного законодавства, 

укладаючи договори відчуження нерухомого майна з відстрочкою переходу 

права власності на це майно до набувача. 

Таким чином, ми вважали, що якщо у договорі відчуження нерухомого 

майна передбачаються якісь спеціальні положення щодо моменту набуття 

права власності, і це не суперечило положенням цивільного законодавства, 

воно обов’язково повинно було враховуватися у юридичній процедурі, 

насамперед, процедурі реєстрації нотаріусом права власності на нерухоме 

майно. У разі, якщо згідно з умовами договору про відчуження нерухомого 

майна у особи набувача право власності на нерухоме майно одразу ж не 

виникало, це свідчило про неможливість проведення нотаріусом 

реєстраційної процедури одразу ж за нотаріальним посвідченням договору 

про відчуження. Така процедура могла і повинна була бути проведеною у 

разі настання тих юридичних фактів, з якими сторони пов’язали виникнення 

права власності у набувача майна. У зв’язку з цим, законодавство про 

державну реєстрацію повинно було бути приведене у відповідність з 

цивільним законодавством. Зазначене й було зроблено. Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

рейдерству» від 05.12.2019 № 340-IX [220] стаття 19 Закону була викладена в 

новій редакції. Відповідно до ч.2 ст.19 Закону «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в діючій на сьогодні 

редакції державна реєстрація права власності та інших речових прав 

проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації 

відповідної заяви в Державному реєстрі прав, крім випадку, передбаченого 

статтею 31-2 цього Закону. Згідно ж з ч.5 ст.31-2 Закону у разі нотаріального 
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посвідчення правочину, правовий наслідок якого пов’язується з настанням 

певної обставини… державна реєстрація прав проводиться після настання 

певної обставини… будь-яким державним реєстратором з урахуванням 

частини п’ятої статті 3 цього Закону в порядку та строки, передбачені цим 

Законом. Таким чином, наведений нами вище недолік законодавства був 

усунутий. 

Щодо прав та обов’язків сторін договору про відчуження нерухомого 

майна, то вони мають спеціальну регламентацію у відповідних нормах 

законодавства, якими регулюються відповідні договори. Важливим 

елементом договірного права, який має забезпечити дотримання сторонами 

встановлених обов’язків є заходи забезпечення виконання зобов’язань, які 

широко використовуються при складанні проектів договорів. Окремі автори 

підіймають питання й про можливість притягнення винних осіб до 

відповідальності, зокрема, за договорами купівлі-продажу [221], але 

визначити універсальну відповідальність для всіх видів договорів про 

відчуження нерухомого майна, на нашу думку, неможливо, як і встановити 

універсальну формулу відшкодування моральної шкоди, яка буде 

справедливою, розумною й добросовісною [222], для всіх випадків її 

завдання. Більше того, формують вимоги до правопорушника саме ті особи, 

які вважають своє право порушеним, тому саме їм і визначати спосіб 

відновлення власних прав. Але, за звичай, у разі порушення умов договору 

позивач просить суд розірвати договір і відшкодувати завдану йому шкоду, 

тому можна передбачити у договорі наперед ті заходи відповідальності, 

застосування яких має стимулювати сторони до виконання його умов.   

Узгоджений сторонами текст договору про відчуження нерухомого 

майна викладається на спеціальних бланках нотаріальних документів з 

лицьового та зворотного боку цих бланків. 

У практиці ведеться дискусія про необхідність відміни спеціальних 

бланків нотаріальних документів як неефективних та запровадження нових 

способів захисту нотаріальних документів.  
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Так, наприклад, у своєму листі на адресу Міністра юстиції України 

Президент Громадської організації «Асоціація нотаріусів міста Харкова та 

Харківської області» В.М.Марченко пропонує повністю відмовитись від 

спеціальних бланків нотаріальних документів як доволі витратного, але 

неефективного засобу захисту. Натомість, як вбачається, він пропонує 

запровадити нові технології у нотаріальний процес, зокрема, розробити 

спеціальні картриджі для принтерів, на яких виготовлятимуться нотаріальні 

документи, спеціальні чорнила, які будуть застосовуватись лише в 

нотаріальній практиці для заповнення нотаріусами документів, над 

розробкою нових видів міжнародних електронних реєстрів тощо [223]. На 

наш погляд, такі міркування виглядають суперечливими.  

З одного боку вказується, що бланки є доволі витратним способом 

захисту нотаріальних документів, через що від них треба відмовитися, однак, 

з іншого боку пропонуються ще більш витратні способи захисту – спеціальні 

картриджі, спеціальні чорнила. На наш погляд, навряд чи такі способи 

захисту будуть дешевшими за використання спеціального нотаріального 

бланку. Крім того, здається, що у випадку запровадження спеціальних 

картриджів чи чорнил для використання їх виключно у нотаріальній практиці 

та відміна спеціальних бланків не зменшить, а навпаки, збільшить кількість 

підроблень нотаріальних актів, бо вони очевидно не виглядатимуть більш 

захищеними. На наш погляд, сучасний нотаріальний документ з урахуванням 

існуючих реєстрів має більш-менш належний ступінь їх захисту від 

підроблень у випадку, якщо суб’єкт його використання має бажання вжити 

бодай елементарних дій задля перевірки його дійсності. Необхідно 

погодитися з думкою Є.Є.Фурси, що на сьогодні нотаріуси здатні перевірити 

достовірність бланку в лічені секунди або отримати інформацію про те, 

посвідчувався даний правочин, чи вносились до нього зміни, чи скасовувався 

він, чи має місце заборона відчуження об’єктів нерухомості тощо. Саме така 

інформація підвищує гарантії достовірності нотаріального акту [224, с. 21]. У 

зв’язку, з цим вважаємо, що зміни, які пропонуються у зв’язку зі скасуванням 
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спеціальних бланків нотаріальних документів є необґрунтованими, а 

проблеми з використанням підроблених документів можуть виникати і при 

запровадженні вищенаведених нових технологій без зміни самого підходу до 

використання нотаріальних актів у практиці. 

Після оформлення нотаріусом проекту договору про відчуження 

нерухомого майна на спеціальному бланку нотаріальних документів нотаріус 

ще раз знайомить сторін з його текстом та пропонує сторонам підписати цей 

договір з проставленням ними навпроти свого підпису напису прізвища, ім’я 

та по батькові. Завершальним етапом нотаріального провадження з 

посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна можна розглядати 

здійснення нотаріусом відповідного запису про це в реєстрі для реєстрації 

нотаріальних дій. 

 

3.4. Нотаріальні акти у процедурі нотаріального посвідчення 

договорів про відчуження нерухомого майна та реєстрація нотаріальної 

дії 

 

У провадженні з посвідчення договорів про відчуження нерухомого 

майна, як і у інших нотаріальних провадженнях нотаріус видає низку 

нотаріальних актів як виражених в процесуальній формі правозастосовчих 

рішень нотаріуса по окремій справі, які містять його волевиявлення на 

вчинення нотаріальної дії, прийняті ним на підставі норм матеріального та 

нотаріального процесуального права [225, с. 71]. Як зазначається у науці 

нотаріального процесу, фактично нотаріальні акти є документами. Ці 

документи можуть бути у формі посвідчувального або засвідчувального 

напису, свідоцтва, акту, протесту, протоколу, виконавчого напису, постанови 

про відмову у видачі нотаріального акту [226, с. 10].   

У науці нотаріального процесу нотаріальні акти за процесуальною 

метою поділяються на основні (завершальні), якими закінчується нотаріальне 

провадження по суті, та допоміжні, якими в нотаріальному процесі 
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вирішуються окремі процесуальні питання. Основними нотаріальними 

актами є всі завершальні акти, якими нотаріус оформлює вчинену 

нотаріальну дію (написи, свідоцтва, акти тощо), а також постанова про 

відмову у вчинення нотаріальної дії. Допоміжними нотаріальними актами є 

всі інші види постанов нотаріуса (про витребування доказів, зупинення 

вчинення нотаріальної дії, відкладення вчинення нотаріальної дії тощо), 

якими вирішуються окремі процесуальні питання та завданням яких є 

забезпечення прийняття обґрунтованого завершального акту [72, с. 568]. 

Зазначена класифікація, на наш погляд, є найбільш прийнятною для 

характеристики нотаріальних актів в окремих видах нотаріальних 

проваджень. 

Щодо винесення нотаріусом допоміжних нотаріальних актів, то слід 

зазначити, що законодавство про нотаріат прямо не передбачає винесення в 

багатьох із зазначених вище випадків постанов нотаріуса, наприклад, при 

витребуванні від заявника доказів. Фактично, нотаріус може просто усно 

вказати такому заявнику на необхідність подання ним додаткових документів 

для вчинення нотаріальної дії. Однак, на наш погляд, таку постанову 

необхідно виносити у зв’язку з тим, що законодавство про нотаріат не 

містить процедури фіксації нотаріальної дії, через що нотаріусу своє 

процесуальне рішення слід оформлювати у формі процесуального документа, 

яким і є постанова. Така постанова є гарантією захисту прав нотаріуса у разі 

оскарження в майбутньому його дій заінтересованими особами, які можуть 

бути не задоволені з тих чи інших причин нотаріусом.     

Допоміжними нотаріальними актами у нотаріальному провадженні з 

посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна є, насамперед, 

постанови про витребування тих чи інших доказів. Така постанова 

виноситься нотаріусом на підставі статей 4, 42, 44, 46 Закону «Про нотаріат» 

та може стосуватися витребування будь-яких документів, інформації тощо, 

необхідних для посвідчення договору про відчуження нерухомого майна. 

Особливо необхідним є витребування доказів тоді, коли у нотаріуса існують 
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сумніви щодо існування того чи іншого факту.  

Зупинення нотаріального провадження з посвідчення договору про 

відчуження нерухомого майна та його відкладення також здійснюється за 

постановою нотаріуса. Такі постанови виносяться нотаріусом у випадках, 

визначених статтями 42, 46 Закону «Про нотаріат». У науці досить детально 

питання відкладення та зупинення нотаріальних дій дослідила С.Я.Фурса, яка 

вказує як на врегульовані законодавством випадки зупинення та відкладення 

вчинення нотаріальної дії, так і на додаткові випадки, які повинні бути 

врегульовані у законодавстві [72, с. 384-393]. На наш погляд, висловлені 

С.Я.Фурсою думки можуть бути застосовані і щодо нотаріального 

провадження з посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна.    

Щодо основних (завершальних) нотаріальних актів слід зазначити, що 

згідно з ч.1 ст. 48 Закону «Про нотаріат» при посвідченні угод, засвідчені 

вірності копій документів і виписок з них, справжності підпису на 

документах, вірності перекладу документів з однієї мови на іншу, а також 

при посвідченні часу пред'явлення документа на відповідних документах 

вчиняються посвідчувальні написи. Таким чином, при посвідченні договорів 

про відчуження нерухомого майна нотаріуси вчиняють на зазначених 

договорах основні (завершальні) акти – посвідчувальні написи. Як цілком 

обґрунтовано зазначає О.С.Снідевич, правове значення посвідчувального 

напису в юридичній практиці полягає в тому, що факт, про посвідчення якого 

нотаріусом вчинено посвідчувальний напис, вважається офіційно 

встановленим, та може бути підтверджений за необхідності в окремих 

правовідносинах [72, с. 560]. У зв’язку з цим, з моменту вчинення та 

оформлення посвідчувального напису на договорах відчуження нерухомого 

майна зазначені договори можна вважати посвідченими нотаріусом.   

В.Голобородько вважає вчинення посвідчувального напису 

передостаннім етапом вчинення нотаріальної дії, яке передбачає, зокрема, 

крім викладення тексту самого напису, проставлення також реєстрового 

номера, підпису та печатки нотаріуса/відповідної особи [227, с. 18]. Загалом 
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погоджуючись з наведеним твердженням, не можемо не звернути увагу на те, 

що посвідчувальний напис повністю оформляється нотаріусом вже після 

реєстрації нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, відтак, 

все ж завершальними діями у процесі посвідчення договорів про відчуження 

нерухомого майна є оформлення посвідчувального напису.  

Загалом форми посвідчувальних написів затверджені Правилами 

ведення нотаріального діловодства, затвердженими наказом Міністерства 

юстиції України №3253/5 від 22.12.2010 [228]. Зазначеними Правилами 

визначено п’ять спеціальних форм посвідчувальних написів стосовно 

договорів про відчуження нерухомого майна – форми № 31 (посвідчувальний 

напис на договорі про відчуження нерухомого майна за участю особи, яка не 

може підписатись особисто внаслідок фізичної вади, хвороби тощо), №37 

(посвідчувальний напис на договорі про відчуження нерухомого майна, який 

укладається фізичними особами), № 38 (посвідчувальний напис на договорі 

про відчуження нерухомого майна за участю юридичної особи), № 39 

(посвідчувальний напис на договорі про відчуження нерухомого майна за 

участю представника), № 40 (посвідчувальний напис на договорі про 

відчуження нерухомого майна, укладеному його управителем). Безумовно, 

що з урахуванням усієї тієї багатогранності відносин, які можуть виникнути 

у процесі нотаріального посвідчення договорів про відчуження нерухомого 

майна, така кількість посвідчувальних написів виглядає недостатньою.    

Пункт 6.19 Правил ведення нотаріального діловодства передбачає, що у 

разі відсутності необхідних посвідчувальних написів чи свідоцтв, які б 

відповідали вчинюваній нотаріальній дії, нотаріус може застосовувати ту з 

форм, яка найбільше відповідає цій нотаріальній дії, із застосуванням 

окремих елементів інших посвідчувальних написів та свідоцтв. Необхідно 

погодитися з В.Голобородько, що це не означає, що нотаріус може за 

власним бажанням відступати від наявних форм. Комбінування 

посвідчувальних написів допускається, по-перше, лише за відсутності 

необхідної форми, і, по-друге, із використанням елементів існуючих форм. 
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Наприклад, під час посвідчення договору про відчуження нерухомості за 

участю неповнолітньої особи та юридичної особи буде відбуватись 

комбінування двох форм посвідчувальних написів: форми № 33 та № 38 

додатка 25 до Правил ведення нотаріального діловодства [227, с. 19]. Також 

вважаємо, що відсутня самостійна форма посвідчувального напису при 

посвідченні договору про відчуження нерухомого майна за участі юридичної 

особи та фізичної особи, яка діє через представника (в такому випадку, на 

наш погляд, необхідно застосування елементів посвідчувальних написів №38 

та №39), посвідчувального напису при посвідчення договору про відчуження 

нерухомого майна за участі перекладача (необхідно застосовувати наведені 

нами відповідні посвідчувальні написи стосовно нерухомого майна та 

посвідчувальні написи форм №41 та №42) тощо [229, с. 38-42]. Враховуючи 

те, що Міністерство юстиції України, затверджуючи Правилами ведення 

нотаріального діловодства спеціальні форми нотаріальних актів, взяло курс 

на якомога більше врегулювання цими Правилами тих чи інших форм, 

вважаємо за необхідне передбачити у Правилах і запропоновані нами 

посвідчувальні написи.      

Вивчення нотаріальної практики свідчить про досить недбале 

відношення окремих нотаріусів до оформлення посвідчувальних написів, 

допущення ними помилок у їх текстах тощо. Так, наприклад, на порушення 

п.6.14 р. VI Правил ведення нотаріального діловодства при вчиненні 

нотаріальних дій нотаріусами на договорах відчуження нерухомого майна 

застосовувалися посвідчувальні написи, які не відповідають Додатку 25 до 

Правил; інколи у посвідчувальних написах зазначається дата без місяця, що 

свідчить про неуважність нотаріусів при складанні нотаріальних документів, 

помилки у роках тощо [117]. Таке недбальство нотаріусів може призводити 

до порушення прав учасників нотаріальних процесуальних правовідносин, 

оскільки породжують сумніви щодо законності вчиненого посвідчувального 

напису. 

Не дивлячись на те що нотаріальне провадження з посвідчення договору 
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про відчуження нерухомого майна завершується здійсненням нотаріусом 

запису у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, загалом правовідносини 

нотаріуса з окремими з учасників відповідної нотаріальної дії не 

припиняються, а продовжують вже існувати як відносини у сфері державної 

реєстрації набутого права власності. Задля виникнення такого права згідно зі 

ст.334 ЦК це право набувача повинно бути зареєстроване у Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно. У зв’язку з цим, дослідження 

проблематики процедури нотаріального посвідчення відповідних договорів 

буде неповним без характеристики діяльності нотаріуса як державного 

реєстратора прав на нерухоме майно. Необхідність дослідження 

реєстраційного процесу у діяльності нотаріусів можна пояснити й тим, що 

сьогодні виникають теорії, згідно яких посвідчуючи договір нотаріус має 

аналізувати особливості реєстрації прав власності на нерухоме майно. 

Згідно з п.2 ч.1 ст.10 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» державним реєстратором є нотаріус. 

Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з 

нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, що має наслідком 

набуття, зміну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно із 

вчиненням такої нотаріальної дії, проводиться нотаріусом, яким вчинено 

відповідну нотаріальну дію, крім випадків, передбачених цією статтею (ч.1 

ст. 31-2 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень»). Загалом зазначені положення законодавства свідчать про 

виконання нотаріатом реєстраційної функції, причому з огляду на предмет 

нашого дослідження необхідно обумовити, що виконання цієї функції 

найбільш повно здійснюється саме за наслідками вчинення нотаріальних дій 

щодо посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна.   

Правова природа та сутність реєстраційної функції загалом та функції, 

що її виконує нотаріус, у науці переважно розглядається через призму 

адміністративних правовідносин. Як правило, державна реєстрація речових 

прав на нерухоме майно розглядається як адміністративна послуга, тобто 
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результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання 

адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, 

спрямований на офіційне визнання й підтвердження державою фактів 

виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження 

таких прав шляхом унесення відповідного запису до Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно [230, с. 103]. При цьому, звертається увага 

на суттєвому зв'язку публічної процедури державної реєстрації з 

приватноправовими відносинами. Як зазначає, наприклад, С.О. Слободянюк, 

адміністративний акт, яким є державна реєстрація, так би мовити введено 

(запозичено) в цивільно-правову матерію [231, с. 161], а В.М.Сигидин 

акцентує увагу на тому, що не слід забувати, що положення про державну 

реєстрацію прав на нерухоме майно охоплюють цілий комплекс цивільно-

правових відносин. По-перше, це відносини між фізичними та юридичними 

особами з приводу набуття, зміни та припинення цивільних прав і обов’язків 

на нерухоме майно. По-друге, відносини з приводу проведення державної 

реєстрації складаються між нотаріусами та учасниками цивільних 

правовідносин. По-третє, об’єктом державної реєстрації виступають речові та 

зобов’язальні права на нерухоме майно [232, с. 101].  

На наш погляд, не дивлячись на те, що дійсно, процесом державної 

реєстрації прав на нерухоме майно охоплюється цілий комплекс цивільно-

правових відносин, ту реєстраційну функцію, яку здійснює нотаріус, як і 

загалом функцію з державної реєстрації прав на нерухоме майно слід 

вважати адміністративною, а процедуру, що здійснюється при державній 

реєстрації прав – адміністративною. Принаймні, на сьогодні вона вважається 

такою з точки зору чинного законодавства. Зазначене пояснюється тим, що, 

наприклад, як і за державну реєстрацію прав нотаріусом, так і за державну 

реєстрацію прав державним реєстратори сплачується так званий 

адміністративний збір, характер якого відображається вже в його назві. При 

цьому не потрібно забувати, що державні реєстратори є державними 

службовцями, що також свідчить про адміністративний характер процедур, 
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що здійснюються ним. Реєстраційна ж процедура, що здійснюється 

нотаріусом, за своїм змістом жодним чином не відрізняється від тієї функції, 

яку здійснюють державні реєстратори, отож і вона є нічим іншим як 

адміністративною процедурою.  

Виходячи з того, що задля набуття права власності на нерухоме майно за 

договором набувачу необхідно пройти фактично дві процедури – з 

нотаріального посвідчення договору та реєстрації права власності на 

нерухоме майно, у правовій науці ґрунтуючись на досвіді інших країн 

звучать пропозиції відмовитись від нотаріальної процедури як зайвої.     

Так, О.С.Лєтнева зазначає, що, жодним чином не применшуючи 

значення інституту нотаріату та базуючись на досвіді інших країн у побудові 

систем державної реєстрації прав, зокрема Грузії, можна стверджувати, що 

підвищення ефективності юридичних механізмів виникнення та переходу 

прав на нерухоме майно за правочинами без обов’язкової участі нотаріуса 

може бути досягнуто через відмову від обов’язкового нотаріального 

посвідчення правочинів з нерухомістю, однак з наділеннями аналогічними 

функціями в латентній формі суб’єктів реєстрації прав. Фактично таким 

чином нотаріальну процедуру, одним із головних завдань якої є виявлення 

справжньої мети вчинків сторін правочину, буде замінено реєстраційною з 

наділенням її цією метою [233]. На наш погляд, з таким твердженням 

погодитися не можна.  

По-перше, на наш погляд, О.С.Лєтнева не зазначає, що не задовольняє її 

на сьогодні у практиці нотаріального посвідчення правочинів з нерухомим 

майном. Якщо у ній є якісь недоліки, їх можна просто усунути, власне для 

цього і існує наука нотаріального процесу.  

По-друге, незрозуміло, наскільки відмова від обов’язкового 

нотаріального посвідчення правочинів з нерухомістю та наділення 

аналогічними функціями в латентній формі суб’єктів реєстрації прав 

підвищить ефективність юридичних механізмів виникнення та переходу прав 

на нерухоме майно за правочинам. Загалом досягнення ефективності тут 
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виглядає досить сумнівно. Якщо суб’єкти реєстрації прав (очевидно маються 

на увазі державні реєстратори, а не нотаріуси) здійснюватимуть при 

державній реєстрації прав на нерухоме майно ту ж саму процедуру, що й 

нотаріуси при нотаріальному посвідченні правочинів, то фактично вони 

будуть тими ж нотаріусами тільки з іншою назвою. Така зміна назви без 

зміни суті нічого не змінить.  

Якщо нотаріальну процедуру просто розглядати як додаткові (поряд з 

реєстраційною процедурою) незручності для сторін правочину, то на 

сьогодні вони фактично усунуті. Нотаріус, який посвідчує договір про 

відчуження нерухомого майна, одночасно реєструє й право на нього, через 

що ці незручності для сторін зведені до мінімуму. Для сторін договору про 

відчуження нерухомого майна (учасників нотаріальних правовідносин) цих 

дві процедури фактично є однією. Звичайно, можна, на наш погляд, у цьому 

дійти до крайності та взагалі відмовитися від нотаріальної процедури та 

покласти на реєстраторів формальну перевірку додержання законодавства 

при укладенні сторонами правочинів. Однак, як правильно зазначає 

С.Я.Фурса, аналізуючи досвід інших країн у проведенні державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень без нотаріального 

посвідчення правочину, процес реєстрації не може за своїм характером і 

змістом свідчити про абсолютну перевірку законності угоди й реально не 

може забезпечити інтереси законослухняного набувача права власності [234, 

с. 39]. Як було нами показано вище, нотаріус не просто посвідчує договір, а 

проводить численні перевірки тих чи інших фактів, які є підставою для 

вчинення нотаріального провадження. У випадку покладення усіх цих 

обов’язків на реєстратора фактично процедура реєстрації договору у нього 

нагадуватиме ту ж саму процедуру, що ми маємо на сьогодні у нотаріуса. 

Відтак, відмова від нотаріальної процедури посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна, навпаки, призведе лише до збільшення 

випадків порушення законності при переходів прав на нерухоме майно, 

порушенні прав учасників правовідносин. Така відмова, ймовірно, можлива 
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лише там, де існує високий рівень законності у суспільстві загалом, де 

створені ефективні механізми захисту прав власності, де є ефективна судова 

система тощо.  

Виходячи з того, що нотаріус задля реалізації фізичними та юридичними 

особами своїх цивільних прав на набуття у власність нерухомого майна за 

договорами відчуження одночасно виконує як нотаріальну, так і 

реєстраційну функції, у науці та практиці виникла також необхідність 

створення алгоритму дій нотаріуса з моменту звернення до нього клієнтів, 

який би одночасно враховував як нотаріальну, так і реєстраційну процедури. 

Так, на думку О.М.Захандревич алгоритм дій нотаріуса для  

забезпечення належного одночасного посвідчення правочину і  реєстрації 

речового права складається з наступних етапів:  

– прийняття документів для проведення реєстрації;  

– прийняття документів для вчинення нотаріальної дії; 

– встановлення факту можливості вчинення нотаріальної дії; 

– встановлення факту можливості проведення реєстрації; 

– реєстрація заяви для проведення державної реєстрації; 

– вчинення нотаріальної дії;  

– здійснення реєстрації речового права за новим власником у  

Державному реєстрі прав [235, с. 29-30]. 

Н.Дмитрієва також зазначає, що на практиці нам залишається ефективно 

поєднати дві функції: нотаріуса та реєстратора. Оскільки вчинення 

нотаріальної дії передує державній реєстрації результатів вчиненої дії, не 

забуваємо приділяти їй належної уваги, а потім переходимо до технічного 

боку процесу. Схематично це можна зобразити так:  

- прийняття та перевірка всіх необхідних для вчинення нотаріальної дії 

документів; 

- перевірка всіх можливих обмежень і обтяжень за єдиними та 

державними реєстрами інформаційної системи (за базою RST, у Державному 

реєстрі обтяжень рухомого майна, у «ручному режимі» Державного реєстру 
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речових прав - у розділах/спецрозділах, відомостях до 2013 року, за 

вкладкою ДЗК); 

- виготовлення всіх необхідних витягів на власника майна в порядку 

доступу нотаріусів із: RST, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, 

Державного реєстру речових прав; 

- за необхідності - інформаційні довідки з інших реєстрів (Реєстру 

нотаріальних бланків, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей); 

- вчинення власне нотаріальної дії; 

- якщо це видача свідоцтва про право на спадщину - реєстрація видачі 

права на спадщину у Спадковому реєстрі; 

- проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень у Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно [236, с. 87].  

Оцінюючи визначені алгоритми мусимо зазначити, що вони, на наш 

погляд, не дають чіткого уявлення про співвідношення дій нотаріуса в межах 

обох здійснюваних ним процедур з нотаріального посвідчення договору та 

реєстрації права власності на набуте за ним майно.    

Визначаючи співвідношення цих двох процедур у межах тих чи інших 

алгоритмів повинні обумовити, що Закон «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» впродовж останніх років зазнає 

систематичних змін, відшукуючи оптимальну модель проведення державної 

реєстрації речових прав, зокрема, й пов’язаної з вчиненням нотаріальної дії. 

Так, спочатку він передбачав обов’язкову у всіх випадках попередню (перед 

вчиненням нотаріальної дії) реєстрацію права власності продавця на 

нерухоме майно, якщо у реєстрі Речових прав на нерухоме майно був 

відсутній запис про це право, а потім й реєстрацію права власності покупця 

вже після вчинення нотаріальної дії. Така схема відповідала закладеним у ЦК 

положенням, що право власності виникає з моменту його державної 

реєстрації (ч. 1 ст. 182, абз. 3 ч. 3 ст. 331, ч. 3 ст. 640), тому формально 

нотаріус не повинен сприймати достовірним право власності на нерухоме 

майно до його реєстрації. Але, це викликало здійснення нотаріусом двох 
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реєстраційних процедур – перед вчиненням нотаріальної дії з посвідчення 

договору про відчуження нерухомого майна та після її вчинення.  

На сьогодні вносити запис про право власності продавця до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно необов’язково, а воно визнається 

дійсним, якщо виникло до 1 січня 2013 року та його реєстрація була 

проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення 

або ж якщо на момент виникнення такого права діяло законодавство, що не 

передбачало його обов’язкової реєстрації (ст.3 Закону «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»). У зв’язку з 

цим, на сьогодні нотаріуси при посвідченні договорів про відчуження 

нерухомого майна переважно вчиняють одну реєстраційну дію – реєстрацію 

права власності покупця на вже набуте нерухоме майна. Однак, на наш 

погляд, проблеми співвідношення цих процедур залишаються, насамперед в 

аспекті того, чи вправі нотаріус відмовити у вчиненні нотаріальної дії з 

посвідчення договору про відчуження нерухомого майна, якщо законодавчих 

перешкод для вчинення самої нотаріальної дії немає, але з тих чи інших 

причин право власності покупця на нерухоме майно зареєстроване бути не 

може. Яскравим прикладом цієї проблеми можна розглядати ще донедавна 

актуальне питання щодо можливості вчинення нотаріальної дії за участі 

сторони – відчужувача майна, яка внесена як боржник до реєстру боржників. 

Так, ч.3 ст.9 Закону «Про виконавче провадження» в первісній її 

редакції передбачала, що нотаріуси, органи, що здійснюють реєстрацію 

майна, державні реєстратори речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, до яких з метою вчинення правочину щодо відчуження у будь-

який спосіб майна звернувся боржник, внесений на день звернення до 

Єдиного реєстру боржників, у разі відсутності у них інформації про 

накладення арешту виконавцем на кошти або майно боржника зобов’язані 

відмовити у вчиненні реєстраційних дій та в день звернення боржника 

повідомити зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної 

виконавчої служби або приватного виконавця про майно, щодо відчуження 
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якого звернувся боржник.  

З наведеного положення чітко вбачається, що воно вимагало від 

нотаріусів відмовляти особі-боржнику у вчиненні реєстраційної дії, а не у 

посвідченні договору про відчуження майна. Відтак, ймовірно, що нотаріус 

за таких умов повинен був би посвідчувати договір про відчуження майна, 

але відмовляти в реєстрації набутого права власності на майно.  

Принагідно відзначимо, що положення ч.3 ст.9 Закону «Про виконавче 

провадження» в наведеній редакції виглядало надзвичайно дискусійно, що 

викликало навіть необхідність у проведенні Науково-дослідним інститутом 

приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН 

України відповідно до листа Відділення Нотаріальної палати України в м. 

Києві від 12.02.2018 науково-правової експертизи [237]. Зазначеною 

експертизою було встановлено, що «аналізуючи ч.3 ст. 9 Закону України 

«Про виконавче провадження», можна зробити висновок про те, що ця норма 

не створює перепон у вчиненні нотаріусом нотаріальних дій, адже не 

зобов’язує і не наділяє нотаріуса правом відмовляти у вчиненні нотаріальних 

дій» [237]. Підтвердженням дискусійності ч.3 ст.9 Закону «Про виконавче 

провадження» в наведеній нами редакції є те, що врешті-решт Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на 

належне утримання» від 03.07.2018 № 2475-VIII [238] вона була викладена в 

новій редакції, в якій зазначене питання було більш чітко врегульовано.   

На наш погляд, не дивлячись на те, що вчинення нотаріальної дії та 

реєстрація права власності слідують одна за одною, можна погодитися з 

О.М.Захандревич, що нотаріус вже на стадії вчинення нотаріальної дії 

повинен передбачати (а ще краще достовірно встановити) можливість 

реєстрації права власності набувача на це майно [235, с. 29-30]. Поміж тим, 

така дія розглядається як необов’язкова, а у практиці задля цього Ю.Петуніна 

пропонує проводити так звану перевірку заздалегідь (пошук заяв у Базі заяв 

та запитів щодо об’єкта нерухомого майна, що відчужується – для виявлення 
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заяв про заборону вчинення реєстраційних дій, заяв власника про заборону 

реєстраційних дій, інших заяв, що можуть зашкодити державній реєстрації 

прав після вчинення нотаріальної дії) [132, с. 15]. В іншому разі сторони 

договору не досягнуть тих наслідків, на які був спрямований договір, а 

наслідком звернення їх до нотаріуса стане конфлікт нотаріуса з покупцем, 

який начебто придбавши майно за договором не в змозі буде зареєструвати 

за собою право власності на нього.    

Вважаємо, що алгоритм дій нотаріуса при нотаріальному посвідченні 

договору про відчуження нерухомого майна та реєстрації права власності 

набувача на це майно можна загалом зобразити так: 

1) прийняття від заінтересованих осіб документів для вчинення 

нотаріальної дії та державної реєстрації права власності набувача у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; 

2) встановлення факту можливості вчинення нотаріальної дії; 

3) встановлення факту можливості проведення державної реєстрації 

права власності; 

4) вчинення нотаріальної дії (нотаріальне посвідчення договору про 

відчуження нерухомого майна); 

5) прийняття та реєстрація заяви для проведення державної реєстрації; 

6) державна реєстрація права власності набувача у Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно [239, с. 54-57].  

 

 

Висновки до розділу 3. 

 

1. Обгрунтовно, що кардинально не можна погодитися з альтернативним 

підходом, закладеним у п.п.1.2 глави 2 розділу ІІ Порядку, коли одночасно 

допускається нотаріусу діяти на підставі «одного з таких документів або їх 

дублікатів» або «інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, коли державну реєстрацію права власності проведено без видачі 
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документа». По-перше, в п.п.1.2 глави 2 розділу ІІ Порядку має бути, 

однозначно встановлено, що нотаріус має вчиняти нотаріальну дію на 

підставі оригіналу документа або його дублікату. По-друге, з наведеного 

випливає, що нотаріус, в першому випадку, навіть не перевіряє чи 

зареєстровано право власності у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно, що суперечить ч.1 ст.182 ЦК. Тому мають бути уніфіковані 

правила роботи нотаріуса з установлення права власності на об’єкт 

нерухомості, оскільки власник має отримувати документ про реєстрацію 

права власності і нотаріус повинен встановлювати право власності на 

підставі оригіналу документу та інформації з відповідного Реєстру. 

2. Пропонуємо доповнити Порядок вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України нормою такого змісту: «У заяві про згоду на 

відчуження спільного майна подружжя, той з подружжя, який надає цю 

згоду, вправі визначити будь-які істотні умови майбутнього договору або 

згода може бути безумовною. При посвідченні такого договору нотаріус 

зобов'язаний перевірити додержання умов, зазначених у такій заяві».          

3. Вважається доцільним уточнити, що якщо відмова від заяви про згоду 

на посвідчення договору надійшла до нотаріуса до посвідчення правочину, то 

він не вправі посвідчувати договір, оскільки за таких умов буде завдана 

шкода покупцю майна і він може вимагати визнання договору недійним. 

Коли ж відмова від згоди буде заявлена після посвідчення правочину, то це 

не буде слугувати підставою для визнання правочину недійсним, оскільки на 

момент його посвідчення згода була і, відповідно, договір буде легітимним. 

4. Не дивлячись на те, що матеріальне законодавство передбачає право 

одного з подружжя відмовитися від наданої ним згоди на відчуження 

спільного майна подружжя, процедура нотаріального провадження з 

посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна не містить 

ефективного механізму перевірки нотаріусом факту дійсності такої згоди на 

момент такого посвідчення. Виходячи ж з обов’язку нотаріуса роз’яснювати 

права і обов’язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій,  
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на нашу думку, нотаріус  повинен повідомляти особу, яка надає заздалегідь 

згоду на відчуження майна іншим із подружжя, про можливість звернення до 

суду із заявою про забезпечення позову в справі про розподіл спільно 

набутого майна і накладання арешту на спільне майно подружжя, щоб інший 

із подружжя не зміг скористатися наданою згодою. 

5. Обгрунтовано, що при встановленні факту відсутності прав 

користування нерухомим майном у малолітніх/неповнолітніх осіб нотаріуси 

поряд з встановленням дітей, які проживають у приміщенні, що 

відчужується, повинні вживати заходів щодо встановлення загалом факту 

наявності дітей у осіб, які є або ж відчужувачем майна або проживають 

(зареєстровані) у приміщенні, а також встановлення місця проживання цих 

дітей. Такий підхід, не лише забезпечуватиме законність при посвідченні 

договору про відчуження нерухомого майна, а й, насамперед, гарантуватиме 

права набувача такого майна, запобігаючи в майбутньому визнання договору 

недійним через порушення прав дитини при його укладенні.  

6. Запропоновано п.1.8 глави 2 розділу ІІ Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України викласти в такій редакції: «1.8. При 

посвідченні правочину щодо відчуження нерухомого майна відчужувач 

цього майна подає заяву про наявність/відсутність у нього малолітніх та 

неповнолітніх дітей, місце їх проживання (у випадку їх наявності), 

наявність/відсутність прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних 

чи обмежено дієздатних осіб на користування майном, що є предметом 

договору про відчуження».    

7. Запропоновано та обгрунтовано введення додаткового правила 

вчинення нотаріального провадження  про те, що при посвідченні будь-якого 

договору про відчуження нерухомого майна нотаріус має роз’яснювати 

сторонам наслідки визнання договору недійсним, якщо відчужувач або 

набувач приховують факт заборони їм розпоряджатися майном або коштами. 

Він повинен роз’яснити також, що в такому випадку до них може бути 

застосована кримінальна відповідальність за умисне невиконання рішення 
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суду та договір може бути визнаний недійсним.  

8. Встановлено, що недоліком правового регулювання перевірок, що 

здійснюються нотаріусом у провадженні з нотаріального посвідчення 

договорів про відчуження нерухомого майна, є відсутність у окремих 

випадках встановленої нотаріальним процесуальним законом форми фіксації 

факту її проведення. Через це діяльність нотаріуса залишається поза межами 

матеріалів нотаріального провадження, що в подальшому може викликати 

взагалі спір щодо того, чи проводилася така перевірка нотаріусом.  

9. Встановлено, що відсутність визначеного законодавством способу 

фіксації окремих встановлених фактів у нотаріальному процесі є проявом 

більш загальної проблеми фіксації тих процесуальних дій, які вчиняються 

нотаріусами у процесі вчинення нотаріальних дій. 

10.  Встановлено, що у випадку, якщо нерухоме майно, що відчужується, 

є предметом спільної сумісної власності, нотаріус повинен здійснити 

перевірку існуючих обтяжень щодо усіх його співвласників, а не лише того з 

них, на кого зареєстроване майно та хто буде стороною договору. В іншому 

випадку, укладення договору буде суперечити законодавству, а сам договір 

може порушувати права його учасників, права третіх осіб та може бути 

визнаний недійсним.  

11. Обгрунтована недоцільність повного обмеження боржника за 

виконавчим провадженням у праві продажу його майна. Більш доцільним є 

запровадження механізму повідомлення нотаріусом виконавця про намір 

боржника відчужити належне йому майно та посвідчення договору про 

відчуження лише за відсутності заперечень виконавця щодо цього в порядку 

ч.2 ст.42 Закону «Про нотаріат». Запровадження процедури повідомлення 

нотаріусом боржника щодо відчуження останнім належного йому майна 

повинно призводити до призупинення вчинення нотаріальної дії та 

відновлення вчинення її випадку отримання згоди виконавця. Враховуючи 

наведене, пропонуємо п.8-1 ч.1 ст. 49 Закону «Про нотаріат» уточнити і 

викласти у такій редакції : «особа, яка звернулася з проханням про вчинення 
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нотаріальної дії щодо відчуження належного їй майна, внесена до Єдиного 

реєстру боржників, не отримала дозволу на відчуження від приватного або 

державного виконавця». 

12. Визначено, що якщо закон покладає на нотаріуса обов’язок 

проведення тієї чи іншої перевірки, то нотаріальний процесуальний закон 

повинен передбачати процесуальну форму фіксації відповідної інформації у 

нотаріальному провадженні. 

13.  Для широкого сприйняття і застосування положень ЦК, які 

стосуються органів опіки та піклування, обгрунтована доцільність розробки 

та прийняття в Україні спеціального Закону «Про органи опіки та 

піклування». 

14. Обгрунтовано, що нотаріус повинен проводити перевірку 

дотримання сторонами вимог законодавства щодо обмеження готівкових 

розрахунків за нотаріально-посвідченими договорами відчуження 

нерухомого майна у випадку, якщо такий факт розрахунків відбувся до 

моменту нотаріального посвідчення договору та сума договору є більшою 

визначеної законодавством суми обмеження таких розрахунків. 

15. Доведена необґрунтованість пропозиції щодо повної відмови від 

спеціальних бланків нотаріальних документів та запровадження спеціальних 

картриджів для принтерів, на яких виготовлятимуться нотаріальні 

документи, і спеціальних чорнил, які будуть застосовуватись лише в 

нотаріальній практиці для заповнення нотаріусами документів. 

Запровадження спеціальних картриджів чи чорнил для використання їх 

виключно у нотаріальній практиці та відміна спеціальних бланків не 

зменшить, а навпаки, збільшить кількість підроблень нотаріальних актів. 

16. Встановлено, що на сьогодні відсутні самостійні форми 

посвідчувального напису при посвідченні договору про відчуження 

нерухомого майна за участі юридичної особи та фізичної особи, яка діє через 

представника, посвідчувального напису при посвідченні договору про 

відчуження нерухомого майна за участі перекладача. Пропонуємо 
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передбачити їх у Правилах ведення нотаріального діловодства.  

17. Запропоновано, алгоритм дій нотаріуса при нотаріальному 

посвідченні договору про відчуження нерухомого майна та реєстрації права 

власності набувача на це майно, який  слід зобразити так: 1) прийняття від 

заінтересованих осіб документів для вчинення нотаріальної дії та державної 

реєстрації права власності набувача у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно; 2) встановлення факту можливості вчинення нотаріальної 

дії; 3) встановлення факту можливості проведення державної реєстрації 

права власності; 4) вчинення нотаріальної дії (нотаріальне посвідчення 

договору про відчуження нерухомого майна); 5) прийняття та реєстрація 

заяви для проведення державної реєстрації; 6) державна реєстрація права 

власності набувача у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.  
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті проведеного дослідження автором запропоновано модель 

нотаріальної процедури посвідчення договорів про відчуження нерухомого 

майна, яка розширює межі посвідчуваних нотаріусами договорів, налагоджує 

зв’язок між нормами матеріального та процесуального права, а також 

уточнює їх, удосконалює діяльність нотаріусів тощо. Проведене дослідження 

підтвердило необхідність дослідження не тільки особливостей посвідчення 

окремих видів договорів, а й інтегрованої категорії - договорів відчуження 

нерухомого майна. На думку автора тільки так можна створити спеціальні 

правила посвідчення правочинів з відчуження нерухомого майна, які будуть 

відрізнятися від Загальних та Основних правил посвідчення правочинів.  

На сьогодні існує необхідність відтворення у законодавстві про нотаріат 

тих загальних положень, які властиві посвідченню всіх договорів, а також 

кваліфікації договорів за кардинальними відмінностями. Не можуть входити 

в одну групу «договорів про відчуження та заставу майна» (ст. 55 Закону 

«Про нотаріат») договори, які є різними за матеріально-правовою природою, 

а також повинні відокремлюватися «посвідчення заповітів» (ст. 56 Закону) 

від «зміни і скасування заповітів» (ст. 57 Закону), визнаватися як самостійна 

категорія «кількість примірників документів, в яких викладено зміст угод» 

(ст. 59 Закону) тощо. Вважаємо, що робота над створенням виваженої і 

ґрунтовної процедури посвідчення договорів, фрагментом якої є посвідчення 

договорів про відчуження нерухомого майна, не може бути втілена лише у 

Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Потребується 

концептуально нова модель законодавчого акту – Нотаріального 

процесуального кодексу України. 

Необхідним визнано виділення договору купівлі-продажу нерухомого 

майна в окремий вид договору, а відтак і виділення в главі 54 ЦК окремого 

параграфа, який визначав би його особливості. У законодавстві про нотаріат 

мають встановлюватися специфічні особливості його посвідчення: предмет, 
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істотні умови договору, відповідальність тощо.  

Сформульоване авторське визначення поняття «процедура 

нотаріального посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна». 

Нею є передбачена законом сукупність правил, які регулюють послідовність 

вчинення нотаріусом та особами, які беруть участь у нотаріальному 

провадженні з посвідчення правочинів (договорів) про відчуження 

нерухомого майна, певних дій, їх матеріальні і процесуальні права та 

обов’язки, конкретні умови та правила вчинення нотаріального провадження. 

Така процедура складається із Загальних правил посвідчення договорів про 

відчуження нерухомого майна та Спеціальних правил посвідчення договорів 

про відчуження нерухомого майна. Для окремих видів договорів про 

відчуження нерухомого майна (зокрема, дарування, довічного отримання 

(догляду) тощо) доцільно виділити Специфічні правила їх посвідчення, які 

мають бути регламентовані в Нотаріальному процесуальному кодексі 

України та вдосконалені у чинному Порядку вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України. 

Обґрунтовано, якщо сторони виявили бажання відмовитися від 

посвідчення договору або відкласти вчинення нотаріальної дії на певний 

строк для усунення суперечностей в умовах договору, вони зобов’язані 

оплатити надані нотаріусом послуги та понесені ним витрати, а останній 

повернути кошти, які були передані йому за посвідчення договору. 

Сформульовано, що передумови залучення у нотаріальний процес 

свідків необхідно доповнити ще однією передумовою: свідки повинні брати 

участь у тих нотаріальних діях, де існує велика ймовірність порушення прав 

окремих фізичних чи юридичних осіб, які за станом здоров’я чи з інших 

поважних причин не можуть особисто брати участь у нотаріальному 

провадженні. Крім того, вважаємо, що нотаріуси не вправі обмежувати 

участь свідків у провадженні з посвідчення договору про відчуження 

нерухомого майна, коли на цьому наполягає одна із сторін договору. В такій 

ситуації проти участі свідків може заперечувати лише інша сторона, яка 
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вважає за необхідне такий договір розцінювати як конфіденційний. 

Доведено, що перевірка нотаріусом дійсних намірів осіб, які беруть 

участь у нотаріальному провадженні (сторін договору) з посвідчення 

договорів про відчуження нерухомого майна вчиняється не на стадії 

безпосереднього вчинення зазначеного нотаріального провадження, а на 

стадії підготовки до його вчинення і безпосередньо під час складання 

проекту договору, ознайомлення сторін з його змістом та роз’ясненням 

нотаріусом прав і обов'язків кожній стороні договору, попередженням про 

наслідки вчинюваної нотаріальної дії, щоб так застерегти юридичну 

необізнаність сторони і цей фактор не міг бути використаний їй на шкоду.  

З’ясовано, що на практиці при зверненні до нотаріуса сторони одразу ж 

повідомляють його про вид договору про відчуження, який вони бажають 

укласти, сторін такого договору та його предмет. Така схема відносин значно 

спрощує завдання нотаріуса, який має слугувати радником для сторін 

договору, щоб їх юридична некомпетентність не стала причиною виникнення 

помилок при обранні того чи іншого виду договору. Вважаємо, що сторони 

мають повідомляти нотаріуса про те, яку правову ситуацію вони бажають 

вирішити і яких результатів досягнути, а нотаріус має кваліфіковано 

запропонувати вид договору, який найбільше відповідає тим результатам, 

яких бажають досягнути сторони. Нотаріус повинен запобігати виникненню 

помилок в момент вибору правочину, оскільки ціна помилки при виборі 

договору непомірно висока (ст. 229 ЦК). 

Обгрунтовано, що  положення ч. 5 ст. 42 Закону «Про нотаріат» щодо 

встановлення законами України інших підстав для відкладення або 

зупинення вчинення нотаріальних дій не є виправданим, оскільки при 

посвідченні правочинів домінуючим принципом визнається свобода 

договору, отже, фактично, воля сторін договору. Тому і ч. 3 ст. ст. 42 Закону 

«Про нотаріат» має сприйматися в цьому ж контексті і не повинна 

обмежувати сторін договору в строках обрання правильного виходу із 

спірних правовідносин. 
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В світлі зроблених теоретичних висновків в роботі були запропоновані 

численні пропозиції з удосконалення норм законодавства України, зокрема, 

Закону України «Про нотаріат», Цивільного кодексу, Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства 

юстиції України від 22.02.2012 №296/5), наведені шляхи вирішення правових 

проблем, що виникають у практиці вчинення нотаріального провадження з 

посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна.  

Зокрема, пропонується: 

- п.1 ч.1 ст.38 Закону України «Про нотаріат» викласти в такій редакції: 

«1) посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо);».  

- у ч.1 ст.41 Закону України «Про нотаріат» виключити посилання на 

ст.55 Закону; 

- змінити назву ст.43 Закону України «Про нотаріат» і викласти її в 

такій редакції: «Установлення особи при вчиненні нотаріальної дії»; 

- ч.3 ст.43 Закону України «Про нотаріат» викласти в такій редакції: 

«Встановлення фізичної особи здійснюється за паспортом громадянина 

України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-

яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням 

нотаріальної дії (паспорт громадянина України, паспорт громадянина 

України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, 

посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідка на 

проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або 

документ, що його замінює, посвідчення інваліда чи учасника Великої 

Вітчизняної війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи). 

Посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої 

світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, інші 

документи можуть бути використані громадянином України для 

встановлення його особи під час укладення правочинів лише поряд з 

документами, зазначеними вище у цій статті»; 

- ч.11 ст.44 Закону України «Про нотаріат» викласти в такій редакції: 
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«Встановлення дійсних намірів кожного з учасників правочину здійснюється 

шляхом встановлення нотаріусом правильного та однакового розуміння 

сторонами значення, умов правочину та його правових наслідків для кожної 

із сторін»; 

- третє речення ч. 3 ст. 45 Закону України «Про нотаріат» викласти в 

такій редакції: «Правочин за особу, яка не може підписати його, не може 

підписувати особа, на користь або за участю якої його посвідчено, або ж 

будь-яка інша особа, яка є зацікавленою у результатах нотаріальної дії, що 

вчинюється»; 

- п.8-1 ч.1 ст. 49 Закону України «Про нотаріат» викласти такій 

редакції: «особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії 

щодо відчуження належного їй майна, внесена до Єдиного реєстру 

боржників, не отримала дозволу на відчуження від приватного або 

державного виконавця». 

- у ч.4 ст.55 Закону України «Про нотаріат» слова «Посвідчення 

договорів щодо відчуження, іпотеки житлового будинку, квартири, дачі, 

садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна 

здійснюється за місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням 

юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи - 

однієї із сторін відповідного договору» виключити; 

- ч. 1 ст. 720 Цивільного кодексу України викласти в такій редакції: 

«Сторонами у договорі ренти можуть бути фізичні, юридичні особи, держава 

Україна, Автономна Республіка Крим чи територіальна громада»; 

- ч.1 ст.1077 Цивільного кодексу України викласти у такій редакції: «За  

договором факторингу одна сторона (фактор) передає або зобов'язується 

передати грошові кошти другій стороні (клієнту), а клієнт відступає або 

зобов'язується відступити факторові своє право вимоги до третьої особи – 

його боржника». 

- у Цивільному кодексі України передбачити статтю такого змісту: 

«Предметом договору купівлі-продажу нерухомості можуть бути земельні 
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ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення 

яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення, у тому числі 

садиби, житлові будинки, будівлі, споруди, а також їхні окремі частини, 

квартири, житлові й нежитлові приміщення, кімнати в багатосімейних 

(комунальних) квартирах, садовий і дачний будинки, підприємства як єдині 

майнові комплекси, інше нерухоме майно»; 

- абз.2 п.4.2 глави 1 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 

від 22.02.2012 № 296/5, викласти в такій редакції: «У заяві про згоду на 

відчуження спільного майна подружжя, той з подружжя, який надає цю 

згоду, вправі визначити будь-які істотні умови майбутнього договору або 

згода може бути безумовною. При посвідченні такого договору нотаріус 

зобов'язаний перевірити додержання умов, зазначених у такій заяві». 

- п.1.8 глави 2 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України викласти в такій редакції: «1.8. При посвідченні 

правочину щодо відчуження нерухомого майна відчужувач цього майна 

подає заяву про наявність/відсутність у нього малолітніх та неповнолітніх 

дітей, місце їх проживання (у випадку їх наявності), наявність/відсутність 

прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних 

осіб на користування майном, що є предметом договору про відчуження».    

- доповнити Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені 

наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5, додатками з 

відповідними формами: посвідчувальний напис на договорі про відчуження 

нерухомого майна за участі юридичної особи та фізичної особи, яка діє через 

представника, посвідчувальний напис на договорі про відчуження 

нерухомого майна за участі перекладача. 
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