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1. Зробіть моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань 

(«Право України», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та зробить 

перелік публікацій з теми „ Нотаріат в системі юстиції. Порядок вчинення 

нотаріальних дій”. Визначте основні напрями наукових дискусій. 

2. Опрацюйте Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: 

Затв. Наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 р. № 296/5. 

3. Створіть презентацію з 10 – 15 слайдів на тему «Нотаріат в системі 

юстиції». 

4. Складіть схему „Процесуальні дії, які здійснює нотаріус”. 

5. Складіть схему «Функції нотаріальних органів».                                     

6. Скласти заяву про видачу свідоцтва про право на спадщину. 

7. Скласти заяву до нотаріальної контори про скасування заповіту.   

8. Скласти заяву на приватизацію житлового приміщення. 

9. Скласти договір дарування квартири. 

10. Опрацювати Закон України Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 1 липня 2004 р. № 1952-

ІУ. 

11. Опрацювати Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898-ІУ. 

 

ЗАДАЧІ 

Задача № 1 

До нотаріуса звернулось подружжя Іванових з проханням посвідчити 

спільний заповіт щодо розпорядження майном, яким є квартира, що 

належить чоловікові на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом 

та гараж, що належить дружині на підставі договору дарування.  

Прокоментуйте порядок посвідчення заповіту подружжя.  

 

Задача № 2 

8  січня 2016  року  гр. Л.,  яка  перебувала в будинку для осіб похилого  віку,  

склала   заповіт, на все майно, на  користь  своєї  сусідки гр. П.,  який  був 

посвідчений   державним  нотаріусом,  а  10 травня 2016  року  вона  померла. 

Після  її  смерті  стало  відомо,  що  є  заповіт  гр. Л. на все майно, який  був  

посвідчений 19  квітня 2016 року  директором  цього  будинку на користь 

будинку для осіб похилого віку. Гр. П. вважає останній заповіт незаконним, 

так як згідно діючого  законодавства не передбачає можливості посвідчувати 

заповіт директором будинку на користь установи, керівником  якої  він 

виступає. 

Вирішіть  цю  справу.   

 



Задача № 3 

Перед операцією громадянин Бойко склав заповіт і  посвідчив його у 

чергового лікаря. Під час проведення операції Бойко помер. Його заповіт 

разом з довідкою про смерть наступного дня було передано його вдові.  

Чи порушена процедура та форма посвідчення заповіту? Як мав діяти 

черговий лікар? 

 

Задача № 4 

До державного нотаріуса звернувся один із спадкоємців, син померлого із 

заявою про прийняття спадщини після смерті батька. При перевірці за 

Спадковим реєстром нотаріус встановив наявність секретного заповіту 

посвідченого батьком. 

Кого та яким чином нотаріус повинен запросити на оголошення секретного 

заповіту? У яких друкованих засобах масової інформації робиться 

нотаріусом повідомлення про оголошення секретного заповіту та за які 

кошти?  

 

Задача № 5 

У сільську раду Ленінського району звернувся мешканець  м. Полтави, який 

приїхав до родичів, з проханням посвідчити довіреність на право продажу 

його автомобіля.  

Дії посадових осіб? 

 

Задача № 6 

Громадянин Котигорошко, який перебував на стаціонарному лікуванні у 

міській лікарні м. Ровеньки, звернувся до чергового лікаря з проханням 

посвідчити довіреність від його імені на одержання його пенсії. Черговий 

лікар відмовив Котигорошку, мотивуючи тим, що зазначену довіреність має 

посвідчувати тільки нотаріус. 

1. Чи правий лікар?  

2. Назвіть посадових осіб організацій, які мають право посвідчувати 

довіреності на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, 

інших платежів та поштової кореспонденції (поштових переказів, посилок). 

 

Задача № 7 



Громадянином Н. була видана довіреність на право продажу належного йому 

жилого будинку на ім’я гр. С. Через місяць після видачі цієї довіреності гр. 

Н. звернувся до нотаріуса з проханням скасувати цю довіреність.  

Які правові наслідки виникають у цьому випадку у довірителя і у 

представника по цій довіреності, якщо: 

А) представник вже продав від імені довірителя жилий будинок; 

В) довіритель не повідомив представника про скасування їм довіреності. 

 

Задача № 8 

Громадянин Білорусії Іванов, перебуваючи на  території України у матері, 

звернувся до нотаріуса м. Комсомольськ з проханням посвідчити довіреність 

на дарування його частки житлового будинку. Повіреним виступав його 

двоюрідний брат. На запитання нотаріуса, кому буде Іванов дарувати свою 

частку, він відповів, що цією справою буде займатися брат і йому все одно. 

Ідентифікаційного коду у нього не було. Цього ж дня нотаріусом було 

посвідчено довіреність. 

Прокоментуйте. 

 

Задача № 9 

Для оформлення спадщини нотаріусу було подано заяву громадянина 

Паньківа, який відбував покарання у місці позбавлення волі. Підпис Паньківа 

був засвідчений начальником закладу за місцем відбування покарання. 

Нотаріус відмовив у прийнятті заяви, роз’яснивши, що засвідчення підписів 

громадян на документах не входить у повноваження начальників місць 

позбавлення волі . 

Чи правомірною є відмова нотаріуса у прийнятті заяви про прийняття 

спадщини? Обґрунтуйте.  

 

Задача № 10 

Громадянин Іванов Іван Іванович надіслав в нотаріальну контору заяву 

такого змісту: 

«Згоден прийняти спадщину, що залишилася після смерті моєї матері 

Іванової Пелагеї Іванівни, яка померла 12 квітня 2016 року. 

22 травня 2016 року, підпис». 

Чи правильно складено заяву? Чи передбачено законом певну форму такої 

заяви? 

 

Задача №  11  



05 квітня 2016 року померла Іванова М.М., яка мешкала в місті «Л». Її донька 

Іванова А.М. у нотаріуса засвідчила справжність підпису на заяві про 

прийняття спадщини і 04 жовтня 2016 року направила рекомендований лист 

із заявою про прийняття спадщини до нотаріальної контори міста «Л». 

Державний нотаріус міста «Л» одержав рекомендований лист 07 жовтня 2016 

року.  

Чи має право нотаріус відкрити спадкову справу після смерті Іванової М.М., 

якщо заява про прийняття спадщини надійшла від доньки померлої після 

спливу 6-ти місячного терміну? 

 

Задача № 12 

Громадянин Петренко С.В. все своє майно заповів дочці від першого шлюбу 

Олені. В червні 2016 року гр. Петренко помер. З заявою про прийняття 

спадщини і видачу свідоцтва про право на спадщину до державної 

нотаріальної контори звернулись:  

- дочка Олена; 

- вдова, якій виповнилось 45 років; 

- двоє неповнолітніх синів.  

До складу спадкового майна входить житловий будинок та грошовий вклад в 

Ощадбанку. Вказане майно було особистою приватною власністю померлого.  

1. Хто має право на спадщину і на яку частку?  

2. Прокоментуйте порядок визначення часток у спадщині. 

 

Задача № 13 

Після смерті у 2016  гр.  А. на спадкування його майна претендують: 

- дружина (гр. Б.) 

- батько, інвалід І групи. 

Спадкове майно складається з трьохкімнатної квартири та автомобіля. 

Спадкодавець залишив заповіт на все майно на ім’я дружини (гр.  Б.). 

Яким чином буде оформлятися спадкова справа? 

 

Задача № 14 

У державну нотаріальну контору звернулась громадянка      Максименко 

К.В., яка з померлим Савченком В.І.  проживала 25 років у 

незареєстрованому шлюбі та вела спільно господарство. У шлюбі ними було 

придбано: житловий будинок, автомобіль. На час смерті спадкодавця заповіт 

відсутній. 

Час відкриття спадщини – 15.01.2016 року. 

Дії нотаріуса. 



 

Задача № 15 

У січні 2016 року подружжя П. склало спільний заповіт щодо майна, яке 

належало їм на праві спільної сумісної власності, на користь громадянина У. 

В лютому 2016 року один з подружжя П. помер. Спадкоємець У. за заповітом 

звернувся до нотаріальної контори з заявою про прийняття спадщини, та 

видачу йому свідоцтва про право на спадщину за заповітом. Нотаріусом у 

видачі свідоцтва було відмовлено.  

Чи правомірні дії нотаріуса? 

 

Задача № 16 

20 січня 2016 року померла громадянка Степанова Ніна Іванівна. З заявою 

про прийняття спадщини та видачу свідоцтва про право на спадщину 

звернулась дочка померлої Ольга і троє внуків (дітей померлого в 2008 році 

сина Степанової Н.  Юрія).  

Прокоментуйте, хто має право на спадщину і на яку частку. 

 

Задача № 17 

В державній нотаріальній конторі 10 січня 2016 року заведено спадкову 

справу до майна померлої 15 серпня 2014 року громадянки за заявою її 

чоловіка та двох малолітніх дітей. Судовим рішенням визнано чоловіка 

винним у смерті його дружини, але звільнено від відбування покарання у 

зв’язку із застосуванням амністії. Чоловік звернувся до державної 

нотаріальної контори за одержанням свідоцтва про право на спадщину на 

частину у спадщині, що залишилася після померлої дружини.  

Необхідно встановити коло спадкоємців та їх частки у спадщині.  

 

Задача № 18 

2 січня 2016 року помер Слободян Л.О. не отримавши на заводі заробітну 

плату за останні три місяці. Слободян Л.О. був одиноким, проживав сам у 

приватизованій квартирі. До нотаріальної  контори звернувся двоюрідній 

брат померлого з заявою про видачу йому свідоцтва про право на спадщину 

на квартиру та вищевказану заробітну плату.  

Прокоментуйте. 

 

Задача № 19 

20 березня 2016 року для оформлення спадщини після смерті Тихомирова 

А.А., який помер 10 березня 2016 року, до нотаріуса звернувся його син, 

Тихомиров В.А., який надав усі необхідні документи для видачі свідоцтва 



про право на спадщину. Проте, при зверненні до нотаріуса за отриманням 

свідоцтва про право на спадщину після закінчення терміну шести місяців, 

йому було відмовлено у видачі свідоцтва. Нотаріус пояснив, що 18 червня 

2016 року заява про прийняття спадщини була також подана донькою 

спадкодавця - Світловою М.А. Світлова не змогла підтвердити факт  

родинних відносин зі спадкодавцем і ній було рекомендовано встановити 

його в судовому порядку. Напередодні Світлова зателефонувала нотаріусу та 

повідомила, що з огляду на значне навантаження в суді та довгого строку 

розгляду судових справ рішення по її  заяві судом ще не винесене. 

Тихомиров не погодився з поясненням нотаріуса, заявивши, що немає 

рішення суду про призупинення видачі йому свідоцтва про право на 

спадщину, а також зажадав винесення постанови про відмову у вчиненні 

нотаріальної дії.  

1. Чи обґрунтовані вимоги Тихомирова?  

2. Чи правомірною буде відмова нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії?  

 

Задача № 20 

Спадкодавець Григорьєв М.А. помер 17 січня 2016 року. На день його смерті 

залишилось спадкове майно, що належало йому на праві особистої власності: 

житловий будинок, в якому з спадкодавцем проживала його рідна сестра. 

Спадкоємці за законом першої черги є троє дітей: один з них проживає в 

іншому місці, а останні в цьому ж місці, де знаходиться будинок. У зв’язку з 

тим, що житловий будинок був колись спадщиною батьків спадкодавця та 

його рідної сестри, та враховуючи, що тривалий час рідна сестра надавала 

необхідну допомогу спадкодавцеві, який через тяжку хворобу був в 

безпорадному стані, двоє із спадкоємців за власним бажанням та взаємною 

згодою вирішили змінити існуючий порядок спадкового чергування та 

включити до своїй черги рідну сестру спадкодавця.  

1. Чи можлива така зміна черговості спадкування?  

2. Дайте свої пояснення.  

 

Задача № 21 

Громадянин М. помер у м. Саратові (Російська Федерація), де мешкав 

останні роки життя. Після його смерті залишилося спадкове майно, яке 

складалося з: 

- квартири у м. Донецьку (Україна), 

- грошових внесків в Ощадбанках м. Саратова та м. Донецька,  

1. Ким будуть видаватися свідоцтва про право на спадщину?  

2. Які особливості видачі цих свідоцтв? 



 

Задача № 22 

Власниками квартири є Ковальчук Петро (15 років), Ковальчук  Іван (8 

років). Їх мати Ковальчук Г.В. звернулась до нотаріуса з проханням 

посвідчити договір дарування квартири Ковальчуку Т.В. Нотаріус відмовив у 

посвідченні договору.  

Чи правомірно вчинив нотаріус ? Обґрунтуйте.  

  

Задача № 23 

До нотаріуса звернулось подружжя Козак В.О. та Козак Н.В. з проханням 

посвідчити договір купівлі-продажу автомобіля, який належить Власюку 

К.М., щодо розпорядження яким власник видав довіреність Козаку В.О. 

Покупцем мала виступити Козак Н.В.  

Які дії  нотаріуса?   

 

Задача № 24 

До нотаріуса звернувся представник банку і голова зборів кооперативу з 

проханням посвідчити договір застави. Заставою передбачалося забезпечити 

кредитний договір на суму 600 тис. грн., який сторони зобов’язувалися 

укласти не пізніше ніж через три дні після укладення договору застави. У 

заставу кооператив згодний був передати все наявне в нього майно, а також 

усе те, що він придбає у майбутньому. Нотаріус зажадав рішення загальних 

зборів кооперативу про укладення договору застави. Оскільки таке рішення 

представлене не було, нотаріус відмовив у посвідченні договору. 

Чи правий нотаріус? Обґрунтуйте.  

 

Задача № 25 

Подружжя Стукан Т.Н. та Стукан О.П. уклали договір довічного утримання з 

Піянківським Г.Г. За договором був відчужений житловий будинок.  

Після смерті Стукана Т.Н. до нотаріуса звернулися Стукан О.П. та         

Піянківський Г.Г. з проханням посвідчити договір про розірвання договору 

довічного утримання, оскільки Піянківський Г.Г. став інвалідом І групи і не 

взмозі виконувати умови договору довічного утримання.  

Які дії нотаріуса? 

 

Задача № 26 

До нотаріуса звернувся Соловйов, що мав намір продати належну йому 

частку в праві спільної часткової власності на житловий будинок 

громадянину Миколаєву. При цьому він пояснив, що його співвласник 



Трифонова відмовилась прийти до нотаріуса для оформлення заяви про 

відмову від переважного права купівлі частки, що продається, оскільки її  не 

влаштовує ціна продажу частки. Нотаріус відмовив сторонам у посвідченні 

договору, пояснивши, що договір за позовом Трифонової може бути 

визнаний надалі недійсним.  

1. Чи правомірна відмова нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії? 

2. Який вихід ви бачите із ситуації, що склалася?  

3. Які повинні бути дії  нотаріуса?  

 

Задача № 27 

До нотаріуса звернулися за посвідченням договору дарування трикімнатної 

квартири гр. Іванов І.С. та Петрова К.Н. за цим договором гр. Іванов І.С. 

зобов’язаний був передати Петровій К.Н. належну йому квартиру за умовою 

виконання таких умов: передача квартири повинна відбутися у вказаний 

строк після придбання інвалідної коляски на користь дочки інваліда 

дарувальника, а також за умовою надання йому та його дочці права по 

життєвого користування та проживання в двох ізольованих кімнатах 

відчужуваної квартири. 

1. Нотаріус у посвідченні договору відмовив.  

2. Чи правомірні дії нотаріуса? Поясніть. 

 

Задача № 28 

До нотаріуса звернувся гр. Іванов М.І. за посвідченням договору купівлі-

продажу квартири, належної йому на підставі свідоцтва про право власності, 

виданого виконкомом місцевої адміністрації  у 2007 році. При перевірці 

нотаріусом всіх необхідних документів було встановлено, що квартира була 

придбана продавцем під час зареєстрованого шлюбу (шляхом викупу в 

житлово-будівельному кооперативі, у 1989 році  позика за квартиру була 

повністю виплачена). Шлюб між подружжям було розірвано у 1993 році, спір 

щодо розділу майна не розглядався. З 1994 року колишня дружина продавця 

проживає в Росії  місце проживання якої невідомо. Нотаріус відмовив у 

вчиненні нотаріальної дії а запропонував звернутися до суду.  

Чи правомірні дії  нотаріуса? Дайте свої пояснення.  

 

Задача № 29 

Громадянин О. має на праві приватної власності житловий будинок та 

земельну ділянку, яку було надано для будівництва та обслуговування цього 

житлового будинку. Він вирішив отримати кредит під іпотеку цього будинку 

та земельної ділянки. Громадянин О. та представник банку звернулися до 



нотаріуса з проханням посвідчити договір щодо передачі в іпотеку лише 

житлового будинку, мотивуючи це тим, що для іпотеки земельної ділянки 

вони не встигли отримати необхідні документи і мають намір укласти 

іпотечний договір щодо земельної ділянки пізніше. Нотаріус відмовив їм у 

посвідченні іпотечного договору лише щодо житлового будинку 

Чи правильно вчинив нотаріус? Мотивуйте свою відповідь з посиланням на 

діюче законодавство. 

 

Задача № 30 

До нотаріуса звернувся гр. Н з проханням посвідчити договір довічного 

утримання від його імені. Які особливості буде мати такий договір, якщо гр. 

Н виповнилося 30 років? Набувачами по договору будуть громадяни К та С. 

На праві якої власності К. та С. отримають майно після смерті відчужувача? 

Набувачи відмовляються оцінити матеріальне забезпечення  відчужувача в 

відповідній грошові сумі.  

Чи правомірна така відмова? 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1.  За Законом України «Про нотаріат», нотаріат — це: 

а) система правових норм та інститутів; 

б) система посадових осіб, які вчиняють нотаріальні дії, передбачені законом; 

в) система органів та посадових осіб, на які покладено обов'язок вчиняти 

нотаріальні дії, передбачені законом. 

 

2.  Нотаріат засвідчує: 

а) права фізичних та юридичних осіб; 

б) факти, що мають юридичне значення; 

в) права та факти, що мають юридичне значення. 

 

3.  Об'єктивна сторона поняття нотаріату — це: 

   а) коло нотаріальних дій, які органи та посадові особи нотаріату можуть 

вчиняти відповідно до чинного законодавства; 

б) органи та посадові особи нотаріату; 

в) права та обов'язки суб'єктів нотаріального процесу. 

 

4.  Латинський нотаріат — це: 

а) система, характерна для країн англо-саксонської правової системи; 

б) організація нотаріату на засадах делегування нотаріусу повноважень у 

сфері надання документам юридичної сили, але як вільної професії; 



в) система організації нотаріату, за якою контроль за діяльністю нотаріусів 

здійснює лише нотаріальна палата країни. 

 

5.  Нотаріальні процесуальні відносини — це: 

а) суспільні відносини, які виникають між особами, що вчиняють нотаріальні 

дії, та особами, що звертаються за їх вчиненням у порядку, передбаченому 

законом; 

б) суспільні відносини за участю громадян та організацій; 

в) суспільні відносини приватно-правового характеру. 

 

6.  Предметом нотаріальної діяльності є: 

а) суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення нотаріальних дій; 

б) права та охоронювані законом інтереси; 

в) юридичні факти. 

 

7.  Нотаріальний процес складається з: 

а) 2-х стадій; 

б) 3-х стадій; 

в) 5-ти стадій. 

 

8.  Обов'язковими в нотаріальному процесі є: 

а) 2 стадії; 

б) 3 стадії; 

в) 5 стадій. 

 

9.  Нотаріусом в Україні може бути: 

а) лише громадянин України; 

б) іноземний громадянин; 

в) особа з подвійним громадянством. 

 

10. Нотаріус повинен мати: 

а) вищу освіту; 

б) вищу юридичну освіту; 

в) вищу освіту та пройти стажування строком не менше 6 місяців. 

 

11. Нотаріус може мешкати: 

а) будь-де, в тому числі й за межами України; 

б) на території України; 

в) лише на території нотаріального округу. 



 

12. Строк обов'язкового стажування нотаріуса: 

а) 1 рік; 

б 6 місяців; 

в) від 18 місяців до трьох років. 

 

13. Нотаріус за сумісництвом має право: 

а) перебувати в штаті інших приватних організацій; 

б) займатись підприємницькою діяльністю; 

в) займатись науковою та викладацькою діяльністю. 

 

14. Для одержання свідоцтва про право зайняття посади нотаріуса потрібно: 

а) скласти кваліфікаційні іспити; 

б) мати досвід роботи не менше 3-х років; 

в) скласти іспити та пройти обов'язкове 6-місячне стажування. 

 

15. Свідоцтво видається: 

а) Вищою кваліфікаційною комісією; 

б) Міністерством юстиції України; 

в) управліннями юстиції областей. 

 

16. Нотаріус приносить присягу в: 

а) управлінні юстиції; 

б) Міністерстві юстиції України; 

в) нотаріальній конторі чи архіві. 

 

17. Роз'яснення учасникам нотаріального провадження їхніх прав та 

обов'язків: 

а) носить тільки рекомендаційний характер; 

б) не носить обов'язкового характеру; 

в) є обов'язком нотаріуса. 

 

18. За заподіяну шкоду внаслідок незаконних дій чи недбалості 

приватний нотаріус відшкодовує: 

а) повний розмір заподіяного; 

б) 50% заподіяної шкоди; 

в) 33% заподіяної шкоди. 

 

19. Робоче місце приватного нотаріуса повинно знаходитись: 



а) в межах нотаріального округу; 

б) на території 2-х чи більше округів; 

в) за межами нотаріального округу. 

 

20. Робоче місце приватного нотаріуса має бути обов'язково обладнане: 

а) засобами зв’язку; 

б) мати сейф, охоронну сигналізацію і засоби зв'язку, комп'ютер; 

в) комп'ютерною технікою. 

 

21. В яких випадках приватна нотаріальна діяльність може бути припинена? 

а) у випадку втрати громадянства чи виїзду за межі України на постійне 

проживання; 

б) у випадку винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку, що 

вступить в силу; 

в) припинення права власності чи оренди приміщення — робочого місця 

нотаріуса. 

 

22. До системи органів та посадових осіб, які мають право вчиняти 

нотаріальні дії, не належать: 

а) командири військових частин; 

б) начальники експедицій; 

в) помічники капітанів. 

 

23. Що таке предметна компетенція? 

а) розмежування територій по нотаріальним округам; 

б) розподіл нотаріальних дій з урахуванням виду цих дій; 

в) розмежування органів та посадових осіб, що входять у систему нотаріату 

щодо територіальних одиниць. 

 

24. Що являє собою територіальна компетенція? 

а) розмежування територій по нотаріальним округам; 

б) розмежування органів та посадових осіб, що входять у систему нотаріату 

щодо територіальних одиниць; 

в) розмежуванням нотаріальних дій з урахуванням території їх здійснення. 

 

25.Компетенція приватного нотаріуса по відношенню до державних 

нотаріальних контор згідно з чинним законодавством: 

а) повністю співпадає; 

б) частково співпадає; 



в) є набагато вужчою. 

 

26. В компетенцію посадових осіб виконкомів входить посвідчення: 

а) заповітів і доручень; 

б) договорів купівлі-продажу, дарування, міни; 

в) документів, призначених для дії за кордоном. 

 

27. Нотаріальні дії можуть вчинятись: 

а) тільки у приміщенні державної нотаріальної контори, у приміщенні - 

робочому місці приватного нотаріуса; 

б) за бажанням осіб, які звернулись до нотаріуса; 

в) у приміщенні державної нотаріальної контори, у приміщенні — робочому 

місці приватного нотаріуса, а також поза цими приміщеннями. 

 

28. Відкладання нотаріальних дій можливе: 

   а)  на 1 місяць; 

   б) на 3 місяці; 

   в) на 6 місяців. 

 

  29. Підставою для відмови вчинення нотаріальних дій взагалі є: 

  а)  вчинення дії, що суперечить закону; 

  б)  звернення за вчиненням нотаріальної дії, яка знаходиться поза 

компетенцією певного нотаріуса; 

  в) звернення за вчиненням нотаріальної дії особи, яка знаходиться в стані 

алкогольного чи наркотичного сп'яніння. 

 

30. Підставою для тимчасової відмови у вчиненні нотаріальних дій є: 

а)  звернення за вчиненням нотаріальної дії, яка знаходиться поза 

компетенцією певного нотаріуса; 

б) звернення за вчиненням нотаріальної дії, яка взагалі не входить до 

компетенції нотаріальних органів; 

в) якщо вчинення нотаріальної дії принижує честь і гідність громадян. 

 

 31. Оскарження відмови у вчиненні нотаріальної дії може здійснюватися: 

 а) тільки у суді; 

 б) тільки у порядку підлеглості у вищестоящих організаціях; 

 в) у суді і в порядку підлеглості. 

 

32. Скарги на дії нотаріуса чи посадової особи, які не належать до сутності 



нотаріальних функцій, розглядаються: 

а) в адміністративному порядку відповідними відділами юстиції; 

б) Вищою атестаційною комісією Міністерства юстиції; 

в) у судовому порядку. 

 

33. До загальних правил вчинення нотаріальних дій не можна віднести: 

а) вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій; 

б) порядок надання додаткових послуг; 

в) правила нотаріального діловодства. 

 

34. Для укладання угоди щодо майна, яке належить неповнолітньому і 

виходить за межі побутового, потрібно: 

а) згода батьків, опікунів чи піклувальників; 

б) згода органів опіки та піклування; 

в) правильні відповіді а) і б). 

 

35. Посвідчення угод про відчуження нерухомого майна здійснюється: 

а) за місцем проживання власника майна; 

б) за місцезнаходженням майна; 

в) за місцем проживання покупця майна. 

 

36. Змістом шлюбного контракту можуть бути: 

а) особисті відносини подружжя; 

б) питання, пов'язані з правом власності на рухоме чи нерухоме майно; 

в) відносини між подружжям і органом реєстрації шлюбу. 

 

37. Посвідчення угоди про довічне утримання здійснюється за умови, що: 

а) відчужувачем у договорі є фізична особа незалежно від її віку і стану 

здоров'я; 

б) відчужувачем є фізична особа похилого віку; 

в) відчужувачем є непрацездатна, хвора людина. 

 

38. Посвідчення заповітів здійснюється: 

а) тільки державним нотаріусом; 

б) приватним нотаріусами або посадовими особами, яким чинне 

законодавство надає право посвідчувати заповіти; 

в) правильні відповіді а) і б). 

 

39. Свідоцтво про право на спадщину може видавати: 



а) державна нотаріальна контора; 

б) приватний нотаріус; 

в) посадові особи виконкомів. 

 

40. Накладання заборони на відчуження нерухомого майна здійснюється: 

а) державним нотаріусом; 

б) приватним нотаріусом; 

в) всіма посадовими особами органів нотаріату. 

 

41. Заповіт є: 

а) односторонньою угодою; 

б) двосторонньою угодою; 

в) багатосторонньою угодою. 

 

42. Заповідач має право: 

а) позбавити в заповіті права спадкоємства одного або кількох спадкоємців за 

законом; 

б) позбавити спадкоємців обов'язкової частини спадкового майна за законом; 

в) не має такого права. 

 

43. Доручення, видане в порядку передоручення, може засвідчуватись: 

а) державним або приватним нотаріусом; 

б) посадовою особою виконкому; 

в) посадовими особами консульських установ. 

 

44. Охорона спадкового майна за цивільним законодавством України 

здійснюється: 

а) в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів та кредиторів спадкодавця; 

б) в інтересах спадкоємців; 

в)  в інтересах спадкодавця. 

 

45. Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя за 

смерті одного з подружжя видається: 

а) тільки державним нотаріусом; 

б) державними та приватними нотаріусами; 

в) державними та приватними нотаріусами, а також посадовими особами 

консульських установ. 

 

46. Накладання заборони відчуження нерухомого та рухомого майна — це: 



 а) нотаріальна дія, спрямована на обмеження чи заборону вільного 

розпорядження нерухомим та рухомим майном; 

б) процес усунення власника від управління майном; 

в) спосіб захисту прав другого з подружжя у разі відчуження спільного 

нерухомого майна. 

 

47. Засвідчення копій (фотокопій) офіційних документів, які видаються 

органами реєстрації актів громадянського стану і надалі 

використовуватимуться за кордоном, здійснюється нотаріусами: 

а) лише після перевірки підстав використання цих документів за кордоном; 

б) лише після попередньої легалізації оригіналів цих документів або 

проставляння апостиля; 

в) лише після їх перекладу мовою країни, для якої вони призначені. 

 

48. Передача грошових сум і цінних паперів в депозит нотаріуса — це: 

а) вид оплати послуг нотаріуса; 

б) передача на зберігання матеріальних цінностей, які при настанні певних 

умов підлягають поверненню або передачі іншій особі; 

в) вид зберігання грошових коштів та цінних паперів. 

 

49. Прийняття документів нотаріусом на зберігання: 

а)  провадиться за умови, що ці документи виходили від цієї нотаріальної 

контори; 

б) можливе лише в нотаріальному архіві; 

в)  вчиняється на прохання заінтересованої особи за описом. 

 

50. Виконавчий напис — це: 

а) розпорядження нотаріуса про примусове стягнення з боржника на користь 

кредитора грошових сум або передачу чи повернення майна кредитору, 

вчинене на документах, які підтверджують зобов'язання боржника; 

б) напис, вчинений державним виконавцем на боргових документах; 

в) напис встановленої форми, що вчиняється нотаріусом на заявах для їх 

передачі фізичним та юридичним особам. 

 

51. Вексельний протест — це: 

а)  цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця 

сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя 

(векселедержателю); 

б) офіційно засвідчена вимога платежу та повідомлення про його 



неодержання; 

в) вид морських протестів. 

 

52. Опротестування векселя оформлюється: 

а) протоколом про протест; 

б) заявою про протест; 

в) актом протесту. 

 

53. До дефектів, що тягнуть за собою недійсність векселя, відносять: 

а)  дефекти форми та дефекти змісту; 

б) дефекти форми та дефекти видачі; 

в) дефекти реквізитів та дефекти законності. 

 

54. Учасниками відносин з розрахунків чеками є: 

а) чекодавець, чеко держатель і банк-емітент; 

б) банк-емітент та платник за чеком; 

в) НБУ та банк-емітент. 

 

55. На території України діють такі види чеків в іноземній валюті: 

а) іменні та дорожні; 

б) в іноземній валюті та в національній валюті; 

в) розрахункові та на пред'явника. 

 

56. При заповненні чека категорично забороняється: 

а) виписувати чек на двох власників; 

б) заповнювати чек за допомогою технічних засобів; 

в) ставити напис про акцепт. 
 

57. Морський протест — це: 

а) акт про завдання судном судовласника шкоди іншим суднам; 

б) письмова заява капітана судна у випадках, коли під час плавання чи 

стоянки судна мали місце форс-мажорні події, якіможуть бути підставою для 

пред'явлення до судновласника майнових вимог; 

в) письмова заява капітана судна у випадку, коли під час плавання чи стоянки 

судна мали місце будь-які форс-мажорні події. 
 

58. Морський протест оформлюється нотаріусом у вигляді: 

а)  заяви про морський протест; 

б) акту про морський протест; 

в) протоколу про завдання збитків. 


