
 

Звітність 
Звіт про роботу державних, приватних нотаріусів, Міністерства юстиції 

України та його територіальних органів у сфері нотаріату   

 

                                                            за 2022 рік 

 

 

 
Подають: Терміни 

подання 
Форма № 1-нотаріат (річна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства юстиції 

України 

13.12.2022 № 5591/5 

за погодженням з Держстатом 

 

Державні нотаріальні контори, державні 

нотаріальні архіви та приватні 

нотаріуси – відповідним 

міжрегіональним управлінням 

Міністерства юстиції України (далі – 

територіальні органи) 

не пізніше 

ніж 10 

січня року, 

наступного 

за звітним 

Відповідні територіальні органи – 

Міністерству юстиції України 

не пізніше 

ніж 20 

січня року, 

наступного 

за звітним 

 

 

 

 

 
Респондент: 

43316386 
 

Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, 

який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника 

податків — фізичної особи. Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. 

 

Найменування юридичної особи / прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної 

особи: Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції 

Місцезнаходження: 58010 м. Чернівці, вул. Грушевського, 1  

_____________________________________________________________________________ 
(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, 

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу) 
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 Номер 

рядка 

Державні 

нотаріуси 

Приватні 

нотаріуси 

А Б 1 2 

Загальна кількість вчинених нотаріальних 

дій, (од.) (сума гр. 2 – 16, 18 – 33) 

1 13778 244192 

Договори відчуження нерухомого майна 

(од.) (сума гр. 2.1 – 2.7), у тому числі: 

2 106 4011 

купівлі-продажу (од.) (сума гр. 2.1.1, 

2.1.2), з них: 

2.1 47 2161 

квартир та житлових будинків 

(од.) 

2.1.1 47 2161 

садиб (од.) 2.1.2 – – 

міни (од.) (сума гр. 2.2.1, 2.2.2), з них: 2.2 – 6 

квартир та житлових будинків 

(од.) 

2.2.1 – 6 

садиб (од.) 2.2.2 – – 

дарування (од.) (сума гр. 2.3.1, 2.3.2)  2.3 52 1196 

квартир та житлових будинків 

(од.) 

2.3.1 52 1196 

садиб (од.) 2.3.2 – – 

довічного утримання (догляду) (од.) 2.4 4 96 

договори пожертви (од.) 2.5 – 1 

договори ренти (од.) 2.6 – 8 

інші договори відчуження нерухомого 

майна (од.) 

2.7 3 543 

Договори відчуження земельних ділянок 

(у тому числі сільськогосподарського 

призначення), а також земельних часток 

(паїв) (од.) (сума гр. 3.1 – 3.3), з них: 

3 118 5068 

купівлі-продажу (од.) (сума гр. 3.1.1 – 

3.1.2), з них: 

3.1 65 3490 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення (од.) (сума гр.  

3.1.1.1 – 3.1.1.2), з них: 

3.1.1 27 1319 

для ведення особистого 

селянського господарства, 

виділених в натурі 

(на місцевості) власникам 

земельних часток (паїв) (од.) 

3.1.1.1 6 389 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (од.) 

3.1.1.2 21 930 

інших земельних ділянок (од.) 

 

3.1.2 38 2171 

міни (од.) (сума гр. 3.2.1 – 3.2.2), з 

них: 

 

3.2 – 39 

 

І. Показники діяльності державних нотаріальних контор, державних нотаріальних 

архівів та приватних нотаріусів  
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А Б 1 2 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення (од.) (сума гр.  

3.2.1.1 – 3.2.1.2), з них: 

3.2.1 – 10 

для ведення особистого 

селянського господарства, 

виділених в натурі 

(на місцевості) власникам 

земельних часток (паїв) (од.) 

3.2.1.1 – 1 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (од.) 

3.2.1.2 – 9 

інших земельних ділянок (од.) 3.2.2 – 29 

дарування (од.) (сума гр. 3.3.1 – 3.3.2), 

з них: 

3.3 53 1539 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення (од.) (сума гр.  

3.3.1.1 – 3.3.1.2), з них: 

3.3.1 31 448 

для ведення особистого 

селянського господарства, 

виділених в натурі 

(на місцевості) власникам 

земельних часток (паїв) (од.) 

3.3.1.1 15 113 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва(од.) 

3.3.1.2 16 335 

інших земельних ділянок (од.) 3.3.2 22 1091 

Договори відчуження транспортних 

засобів, інших самохідних машин і 

механізмів (крім договорів міни на 

нерухоме майно) (од.) 

4 – 65 

Інші договори відчуження рухомого майна 

(од.) 

5 – 76 

Договори про приватизацію майна 

державних підприємств (од.) 

6 – 3 

Договори іпотеки (од.) (сума гр.  

7.1 – 7.3), з них: 

7 – 213 

квартир та житлових будинків (од.) 7.1 – 118 

земельних ділянок (од.) 7.2 – 18 

інші договори іпотеки (од.) 7.3 – 77 

Договори застави (од.) (сума гр. 8.1, 8.2), з 

них: 

8 – 52 

транспортних засобів (од.) 8.1 – 32 

інші договори застави (од.) 8.2 – 20 

Шлюбні договори (од.) 9 – 33 

Договори найму (оренди) (од.) (сума гр. 

10.1 – 10.4), з них: 

10 9 729 

квартир та житлових будинків (од.) 10.1 

 

– – 
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А Б 1 2 

нежитлової будівлі або іншої 

капітальної споруди (їх окремої 

частини) (од.) 

10.2 – 7 

земельних ділянок (од.) 10.3 – 16 

транспортних засобів (од.) 10.4 9 706 

Договори позички (од.) (сума гр. 11.1, 

11.2), з них: 

11 1 61 

транспортних засобів (од.) 11.1 1 48 

іншого майна (од.) 11.2 – 13 

Договори управління нерухомим майном 

(од.) 

12 – 1 

Договори про зміну черговості одержання 

права на спадкування (од.) 

13 – 2 

Договори про зміну часток у спадщині 

(од.) 

14 – 4 

Інші договори (од.) 15 100 1548 

Посвідчено заповітів (од.) (сума гр. 16.1 – 

16.3), з них: 

16 287 2160 

подружжя (од.) 16.1 – – 

секретних (од.)  16.2 – 1 

інших (од.) 16.3 287 2159 

Відкрито спадкових справ (од.) 17 2160 6090 

Вжито заходів до охорони спадкового 

майна (од.) 

18 – – 

Видано свідоцтв виконавцям заповіту (од.) 19 – – 

Видано свідоцтв про право на спадщину 

(сума гр. 20.1, 20.2), з них: 

20 5556 10284 

за законом 20.1 2987 5587 

за заповітом 20.2 2569 4697 

Видано свідоцтв про право власності на 

частку в спільному майні подружжя 

(колишнього подружжя) на підставі 

спільної заяви (од.) 

21 2 86 

Видано свідоцтв про право власності на 

частку в спільному майні подружжя 

(колишнього подружжя) у разі смерті 

одного з подружжя (колишнього 

подружжя) (од.) 

22 29 61 

Видано свідоцтв опікуна над майном 

особи, яка визнана безвісно відсутньою 

або зникла безвісти за особливих обставин 

(од.) (сума гр. 23.1, 23.2), з них: 

23 – – 

виданих на підставі рішення суду про 

визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою (од.) 

 

 

 

 

 

23.1 – – 
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А Б 1 2 

виданих на підставі заяви 

заінтересованої особи або органу 

опіки та піклування та відомостей про 

особу, зниклу безвісти за особливих 

обставин, в Єдиному реєстрі 

досудових розслідувань / Єдиному 

реєстрі осіб, зниклих безвісти за 

особливих обставин (од.) 

23.2 – – 

Посвідчено аграрних розписок (од.) (сума 

гр. 24.1, 24.2), з них: 

24 – – 

фінансових аграрних розписок (од.) 24.1 – – 

товарних аграрних розписок (од.) 24.2 – – 

Посвідчено довіреностей (од.) (сума гр. 

25.1 – 25.3), з них: 

25 2504 45930 

на право розпорядження майном (од.) 25.1 184 6085 

на право розпорядження 

транспортними засобами (од.) 

25.2 1542 20441 

інших довіреностей (од.) 25.3 778 19404 

Накладено заборон щодо відчуження 

нерухомого майна (майнових прав на 

нерухоме майно), що підлягає державній 

реєстрації (од.) 

26 4 401 

Знято заборон щодо відчуження 

нерухомого майна (майнових прав на 

нерухоме майно), що підлягає державній 

реєстрації (од.) 

27 7 554 

Засвідчено вірність копій (фотокопій) 

документів (од.) 

28 3254 75438 

Засвідчено справжність підпису на 

документах (од.) (сума гр. 29.1 – 29.5 ) з 

них на: 

29 1657 94070 

заявах-згодах на виїзд дитини за 

кордон (од.) 

29.1 – – 

заявах про згоду на відчуження 

спільного майна подружжя (од.) 

29.2 – – 

рішеннях уповноваженого органу 

управління юридичної особи 

(протокол) (од.) 

29.3 – – 

актах приймання-передачі частки 

(частини частки) у статутному 

капіталі (од.) 

29.4 – – 

актах про передавання нерухомого 

майна до та із статутних капіталів 

юридичних осіб (од.) 

29.5 – – 

Засвідчено вірність перекладів (од.) 30 3 1307 

Вчинено виконавчих написів (од.) 31 – 127 

Вчинено протестів векселів (од.) 32 – – 

Інші нотаріальні дії (од.) 33 141 1908 

Вчинено нотаріальних дій поза робочим 

місцем нотаріуса 

34 11 619 
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А Б 1 2 

Кількість осіб, що звернулися до 

нотаріусів  

35 19078 164860 

 

Стягнуто державного мита, грн. 36 485145 Х 

Сума, отримана за надання додаткових 

послуг правового та технічного характеру, 

грн. 

37 1384850 582569 

Стягнуто плати за вчинення нотаріальних 

дій, грн. 

38 Х 27771757,08 

Сплачено до бюджету податків, грн. 39 Х 2259153,96 

Сплачено до Пенсійного фонду, грн. 40 Х 5346622,23 

Прийнято в депозит грошових сум і 

цінних паперів на загальну суму, грн. 

41 – 300000 

Перераховано до бюджету незатребуваних 

депозитних сум, грн. 

42 – – 

Утримується додаткових робочих місць 

приватними нотаріусами 

44 Х 84 

 

ІІ. Показники діяльності Мін’юсту та його територіальних органів 

у сфері нотаріату 
 

 Номер 

рядка 

Усього 

А Б 1 

Кількість державних нотаріальних контор 

та державних нотаріальних архівів (од.) 

(на кінець року) (сума гр. 1.1, 1.2), з них: 

1 17 

державних нотаріальних контор (од.) 1.1 16 

державних нотаріальних архівів (од.) 1.2 1 

Чисельність нотаріусів (осіб) (на кінець 

року) 

2 108 (з них державних 

нотаріусів – 11, приватних 

нотаріусів – 97) 

Чисельність консультантів (осіб) (на 

кінець року) 

3 16 

Чисельність нотаріусів, які вчиняли 

нотаріальні дії протягом звітного періоду 

(осіб) (сума гр. 4.1, 4.2), з них: 

4 110 

державних нотаріусів 4.1 13 

приватних нотаріусів 4.2 97 

Припинено нотаріальну діяльність 

приватного нотаріуса (од.) 

5 1 

Зареєстровано приватну нотаріальну 

діяльність (од.) 

6 2 

Кількість нотаріальних округів, у яких 

немає нотаріусів (од.) (сума гр. 7.1, 7.2), з 

них: 

7 – 

державних нотаріусів  7.1 – 

приватних нотаріусів 7.2 – 

Утримується додаткових робочих місць 

(од.) (сума гр. 8.1, 8.2), з них: 

8 4 

в державних нотаріальних конторах 

(од.) 

8.1 4 
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А Б 1 

в державних нотаріальних архівах 

(од.) 

8.2 – 

Середнє навантаження на одного 

нотаріуса, з них: 

9  

на державного нотаріуса  

(гр. 1 р. І : гр. 4.1 р.ІІ) 

9.1 1060 

на приватного нотаріуса (гр. 1 р. І :  

гр. 4.2 р. ІІ) 

9.2 2517 

 

__________________________________                                     Вікторія ВАСИЛЬЧУК                                                                                                                           
(підпис керівника (власника) та/або осіб, 

відповідальних за заповнення форми звітності)                                               (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 
 

 

_______________________________________________                                                           Валентина РУСНАК 

                                                                                                                                (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 
 

Дата 17 січня 2023 року  
   
телефон: (0372)58-51-86      електронна пошта: notarvid@cv.minjust.gov.ua 
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