
 ДОЛИНСЬКА        Затверджено 

    МІСЬКА РАДА    рішенням виконкому від 20.11.2020 № 132 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги (НП-02) 

 

СКАСУВАННЯ ЗАПОВІТУ (крім секретного) 
 

Суб’єкт надання 

адміністративної  

послуги 
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг (найменування, 

місцезнаходження, 

режим роботи, 

телефон, адреса 

електронної пошти та 

вебсайту) 

 

Староста  

 

 
 

Управління надання адміністративних послуг 

м. Долина, вул. Грушевського, 18 

Режим роботи: 

понеділок-середа: 09:00-16:00 
четвер: 09:00-20:00 

п’ятниця: 08:00-15:00 

субота, неділя – вихідний день 

телефон: 2-50-53, 0987344643 

ел. пошта: cnap.dolyna.info@gmail.com 

www.cnap.dolyna.if.ua 

        Старостинські округи 

вул. Шевченка, 103а с. Лоп’янка 0347421397 

вул. Івана Франка, 303а, с. Грабів 0347421360 

вул. Тур’янська, 40 с. Мала Тур’я 0347754414 

вул. Центральна, 22, с. Солуків 0347751500 

Режим роботи:  

понеділок, вівторок, середа, четвер з 08:00 год. до 17:10 год 

п’ятниця з 08:00 год. до 16:00 год. 

перерва на обід з 12:00 год. до 13:00 год.  

субота, неділя – вихідні 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

1. Паспорт громадянина України 

2. Заява 

3. Примірник заповіту, що скасовується (який знаходиться у 

заповідувача – за наявнисті і за бажанням) 

4. Документ, що підтверджує сплату державного мита або 

документ, що підтверджує право на звільнення від сплати 

державного мита 

Порядок та спосіб  

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адмін.послуги 

У паперовій формі документи подаються заявником особисто 

 

Платність 

(безоплатність)  

Платно. 

Державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів 

громадян. 

Від сплати державного мита звільняються категорії громадян: 

-громадяни, віднесені до першої та другої категорій 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно 

проживають до відселення чи самостійного переселення або 

постійно працюють на території зон відчуження, безумовного 

(обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, 

що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали 

у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а 

http://www.cnap.dolyna.if.ua/


у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох 

років; 

- громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і 

проживають або постійно проживають на території зони 

посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 

1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не 

менше чотирьох років; 

- інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які 

загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому 

порядку особи; 

- інваліди I та II групи; 

– громадяни – за посвідчення їхніх заповітів на користь держави, а 

також на користь державних підприємств, установ і організацій. 

Строк надання адмін. 

послуги: 

В день звернення. 

Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Скасування заповіту (крім секретного) здійснюються шляхом 

проставляння відмітки про скасування заповіту в реєстрі для 

реєстрації нотаріальних дій, в алфавітній книзі обліку заповітів і 

відповідного напису на примірнику заповіту. 

Можливі способи 

отримання відповіді 

(результату) 

Особисте звернення в центр надання адміністративних послуг та до 

старост населених пунктів об’єднаної територіальної громади. Про 

день та час прийому для надання послуги можна попередньо 

домовитись за телефоном. 

Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні органу місцевого 

самоврядування. В окремих випадках, коли громадянин не може 

з’явитися в зазначене приміщення, нотаріальні дії можуть бути 

вчинені поза вказаним приміщенням. 

Акти законодавства, 

що регулюють порядок 

та умови надання 

адмін. послуги 

1. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 №3425-XII, (ст. 37); 

2. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку 

вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого 

самоврядування» від 11.11.2011 № 3306/5, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 14.11.2011 р. за № 1298/20036. 
 


