
Видача дубліката документа, посвідченого 

або виданого нотаріусом 

 

 

В нашому житті трапляються випадки, коли ми з необачності або з інших 

причин втрачаємо, пошкоджуємо який-небудь документ, а його існування нам 

вкрай важливе у зв’язку з необхідністю пред’явлення до тієї чи іншої установи 

або такий документ є підтвердженням різного виду юридичних фактів. 

Виходом в такої ситуації є отримання дублікату. 

Дубліка́т (від лат. duplicatus - подвоєний) - другий примірник документа, що 

має таку ж саму юридичну силу, як і оригінал, повторно оформлений документ 

для використання замість втраченого чи пошкодженого оригіналу. 

У разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого 

нотаріусом (договору, заповіту, свідоцтва, довіреності тощо), за письмовою 

заявою осіб, за дорученням яких або щодо яких учинялася нотаріальна дія, 

видається дублікат утраченого або зіпсованого документа. 

До передачі в архів примірників документів, посвідчених або виданих 

нотаріусом, дублікат утраченого або зіпсованого документа видається 

нотаріусом за місцем його зберігання. Після передачі в архів таких документів 

дублікат документа видається нотаріусом державного нотаріального архіву. 

Дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом, можуть бути 

видані за письмовою заявою спадкоємців осіб, за дорученням яких або щодо 

яких вчинялася нотаріальна дія, а також виконавця заповіту та на запит 

нотаріуса, яким заведено спадкову справу. У цьому разі нотаріусу, крім 

свідоцтва про смерть таких осіб, подаються документи, які підтверджують їх 

родинні стосунки (свідоцтво виконавця заповіту). 

      Державний нотаріус державного нотаріального архіву видає також 

дублікати заповітів, які надійшли на зберігання, та які відповідно до чинного 

законодавства прирівнено до нотаріально посвідчених. 

Дублікат заповіту може бути виданий вказаним у заповіті спадкоємцям, 

виконавцю заповіту після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача. У разі 

смерті спадкоємців, які були вказані в заповіті, дублікат може бути виданий їх 

спадкоємцям після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача і померлого 

спадкоємця. 

До заяви про видачу дубліката заповіту або видачу дубліката іншого 

документа спадкоємцям осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася 

нотаріальна дія, виконавцю заповіту нотаріус долучає засвідчену ним 

фотокопію свідоцтва про смерть та засвідчені фотокопії інших документів, які 

підтверджують їх родинні стосунки (фотокопію свідоцтва виконавця заповіту). 

Дублікат секретного заповіту не видається. 

Дублікат довіреності видається нотаріусом після перевірки дійснісності цієї 

довіреності за даними Єдиного реєстру довіреностей. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB


Слід мати на увазі, що виданий дублікат документа має таку ж юридичну 

силу що і оригінал, при цьому втрачений чи зіпсований оригінал вважається 

таким, що втратив чинність. 

Нотаріат міста Києва працює для вас! 

 
Управління з питань нотаріату  

Головного територіального управління 

юстиції у місті Києві 
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