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Про розгляд листа

MiHicTepcTBo юстицii Украiни розглянуло лист Нотарiальноi паJIати
украiни вiд 24.0 6.2020 Ng 18/6 (вх. Ns 18093-33-20 вiд 25.06.2020) ЩОДО
роr'"."a"ня норм законодавства i в межах компетенцii повiдомляе. _
вiдповiдно до статгi 43 закону украiни <<fIро HoTapiaT>> (далi закон) при
вчиненнi нотарiальноi дii нотарiуси встановлюють оlобу учасникiв цивiльних
вiдносин, якi звернулися за вчин@нням нотарlальноl д11.
Встановлa"пr" особи здiйснюеться за паспортом громадянина Украiни або
за iншими документами, якi унеможливлюють виникнення будь-яких cyMHiBiB
щодо особи iроruд""""u, який звернувся за вчиненням нотарiальноi дii
(паспорт громадянина Украiни, паспорт цромадянина Украiни для виiзду за
кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвiдчен_ня особи моряка,
поъвiдчення члена екiпажу, посвiдка на проживання особи, яка мешкае в
YKpaiHi, нацiональний паспорт iноземця або документ, що його замiнюе,
поiвiдченнЯ особИ з iнвапЙнiстю чи учасника ,Щругоi cBiToBoi вiйни,
посвiдчення, видане за мiсцем роботи фiзичноi особи).
ЗгiднО з пунктами 1 ,2 riаьи З розлiлу I Порядку вчинення нотарiальних
Украiни
дiй нотаРiусамИ Украiни, затвердженого наказом MiHicTepcTBa юстицii
uiд zz.оz-эоzо Ns 29б15, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii УКРаiНИ
22.02.20|2 за Ny 282120595 (далi - Пор"Док), прИ вчиненнi нотарiальноi дii
HoTapiyo установлюе особу, що звернулась за вчиненням нотарiа-гlъноi дii.
встановлення особи здiйснюеться HoTapiycoM за документами, передбаченими
Законом.
Iноземний громадянин, особа без громадянства чи особа, яка мас статус
бiженця, якi звертаються за учинеЕням нотарiальних дiй, установпюються
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HoTapiycoy на пiдставi документiв, передбачених законодавством Украiни

(пункт 3 глави 3 роздiлу I Порялку),
Вiдповiдно до пiдпункту 1.29 гtункту VIII ГIравил ведення IIотарl€tпьного
дiловодства, затвердЖених наказOм MiHicTepcTBa юстицii Украiни
вiД 2212201О Ns izsзls, зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii Украiни
2з.|2.2о]10 за лГs 1318/18613 (зi змiнами), якщо нотарiальна дiя вчиняеться для
чи за участю iноземного громадянина, перевiряеться законнiсть його
перебування В ykpaiHi. На пiдтвердження цього HoTapiyc у графi 4 пiсля запису
документа) заяким установлено особу, записуе також реКВiЗИТИ ВiЗИ, TePMiH ii
дii. У разi коЛи чиннИм законодавством Украiни передбачено реестрацiю в
паспортi таlабо iммiграцiйнiй картцi iноземця чи особи без громадянства, у
PeecTpi зазначаеться TepMiH реестрацii. У разi якщо мiж Украiною та краiною,
звiдкЙ прибув iноземець, установлено безвiзовий режим пересування, HoTapiyc
записуе тiлькИ TepMiH реестрацii iноземця на територii Украiни.
Порядок оформлення посвiдок на тимчасове проживанIUI регламентуеться
законом Украiни кпро единий державний демографiчний реестр та документи,
що пiдтверлжують громадянство Украiни, посвiдчують особу чи rt спецiальний

статус), Зuпо"о* Украiни <про правовий статус iноземцiв та осiб без
громадяНства>) та Порядком оформлення, видачi, обмiну, скасування,
пересилання, вилучення, повернення державi, визнання недiйсною та знищення

поЪвiдкИ на тимчасове проживання, затвердженим постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 25.04.2018 N9,322.
Згiдно з пунltтом 4 Зако,ну Украiни <Про внесення змiН дО деякиХ
законодавчих akTiB Украiни, спрямованих на запобiгання виникненню i
поширенню KopoнaBipycHoi хвороби (CovID_l9)> установлено, що до iноземцiв
та осб без громадянства, якi не змогли виiхати за межi Украiни або не змогли
звернутися до територiальних органiв/пiдроздiлiв .Щержавноi мiграцiйноi
УкраiнИ iз заявою про продовження строку перебуваннrI на територii
"оу*6"
украiни таlабо про обмiн посвiдки на тимчасове/постiйне проживання у зв'язку
iз введенням карантину, не застосовуеться адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за
порушення законодавства. про правовий статус iноземцiв та осiб без
громадянства, якщо TaKi порушення настztли в перiод чи внаслiдок
встановлення карантину. Оформлення документiв, що посвiдчують особу,
пiдтверЛжуютЬ цромадяЕство Украiни чи спецiальний статус особи, у перiод дii
здiйснюеться за мiсцем звернення особи.
карантину
- Вiдповiдно
до пункту 1 постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 18.03.2020 Ns 259 <Щеякi питаннЯ реалiзацii aKTiB законодавства у сферi
мiграцii на перiод установленIш на всiй територii Украiни карантину))
(далi Постанова) оформлення документiв, що посвiдЧУЮТЬ ОСОбУ,
пiдтверджують громадянство Украiни чи fi спецiальний статус у перiод
за мiсцем
установлення на всiй територii Украiни карантину здiйснюеться
звернення особи.
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змогли виiхати за межi
Iноземцi та особи без громадянства, якi не
до територiыIъних
Украiни або в установпенойу порядку звернутися
iз заявою про продовження
.щержавноi мiграuiйноi служби
про оформлення, обмiн
"рь"ъz"iдроздiпiв
строку перебування на ,.p"ropii Украiни таlабо
зв'язку iз установпенням
посвiдки на постiйне або тимчасоВе 1Iроживання у
таких документiв настав у
карантину, якщо строк звернення для обор"о,ння
карантину, у стро1
перiод установл.rr"" на всiЙ територiТ Украiни
113^9лi:,:.,
територlалъних
порядку
В
дня вiдмiни карантину звертаються уотановленому
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продовження строку
органiв/пiдроздiлiв Дiержа"ноi мiграцiйноi спужби дпя
обмiну посвiдки на постiйне
перебування на територii Украrни 11обормлення,
або тимчасове проживання (пункт 2 Постанови),
Украiни не
Також зазначаемо, що листи MiHicTepcTBa юстицii
характер.
встановлюютъ норм права, а мають iнформацiйний
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