
ПОНЯТТЯ ДОВІРЕНОСТІ, ОСОБЛИВОСТІ ПОСВІДЧЕННЯ 

ДОВІРЕНОСТЕЙ, ПРИПИНЕННЯ І СКАСУВАННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ 

 

Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) 

зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона 

представляє. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу 

юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного 

законодавства. 

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій 

особі для представництва перед третіми особами. 

Довіреність на вчинення правочину, який відповідно до його змісту може 

бути вчинений лише особисто довірителем, нотаріусом не посвідчується.  

У довіреності на укладення договору дарування обов’язково зазначаються 

прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування обдаровуваного. У разі 

невиконання цієї умови довіреність є нікчемною.     

Відповідно до статті 247 Цивільного кодексу України строк довіреності 

встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона 

зберігає чинність до припинення її дії.  Довіреність, у якій не зазначена дата її 

вчинення, її нікчемною. Строк довіреності, виданої у порядку передоручення, 

не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона 

видана.   

Відповідно до статті 40 Закону України «Про нотаріат»  до нотаріально 

посвідчених довіреностей прирівнюються:  

1) довіреності військовослужбовців або інших осіб, які перебувають на 

лікуванні у 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 вчинять нотаріальні 

дії, також довіреності працівників, членів їх сімей і членів сімей 

військовослужбовців, посвідчені командирами (начальниками) цих частин,  

з'єднань, установ, 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 

місцевого самоврядування, крім довіреностей на право розпорядження 

нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження 

корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження 

транспортними засобами 

Відповідно до статті 248 Цивільного кодексу України представництво за 

довіреністю припиняється у разі:  

Закінчення строку довіреності; 

Скасування довіреності особою, яка її видала; 

Відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;  



Припинення юридичної особи, яка видала довіреність; 

Припинення юридичної особи, якій видана довіреність;  

Смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлої, визнання її 

недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності. У 

разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає своє 

повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, 

невиконання яких може призвести до виконання збитків; 

Смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлої, визнання її 

недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності        

З припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність 

передоручення.  

Порядок скасування довіреності 

Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної, може у будь-

який час скасувати довіреність або довіреність, видану в порядку 

передоручення. 

Нотаріус, завідувач державного нотаріального архіву при одержанні заяви 

про скасування довіреності або передоручення робить про це відмітку на 

примірнику довіреності, що зберігається у справах нотаріуса, у державному 

нотаріальному архіві, і відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. 

Якщо особа, яка видала довіреність, подасть примірник довіреності, що є у 

неї, напис про скасування довіреності або передоручення робиться і на цьому 

примірнику, після чого він разом із заявою додається до примірника, що 

зберігається у справах нотаріуса, в державному нотаріальному архіві. 

Повідомлення особи, яка видала довіреність, представника, а також 

відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана 

довіреність, про скасування довіреності може бути оформлено нотаріусом 

згідно з цим Порядком шляхом передавання відповідної заяви. 

Посвідчені нотаріусом довіреності, а також передоручення за ними, 

припинення їх дії підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі 

довіреностей у порядку, встановленому Положенням про Єдиний реєстр 

довіреностей, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 

28.12.2006 року № 111/5.  

 

Державний нотаріус Дванадцятої київської  

державної нотаріальної контори                                                    

Мусієнко К.П. 

 

 


