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Про організаційні заходи 
у зв’язку із затвердженням
Переліку нотаріальних округів

19.07.2020 набрала чинності Постанова Верховної Ради України «Про 
утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX» (далі – Постанова).

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із 
Постановою, наказом Міністерства юстиції України «Про внесення змін до 
деяких наказів Міністерства юстиції України (щодо врегулювання питання 
реєстрації приватної нотаріальної діяльності нотаріуса при зміні 
адміністративно-територіального поділу України)» від 31.05.2021 № 1911/5, 
який набрав чинності 05.06.2021, внесено зміни до Положення про порядок 
реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного 
нотаріуса, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 22.03.2011      
№ 871/5, Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного 
нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України 23.03.2011 № 888/5    
(далі – Положення), а також Порядку виготовлення та знищення печатки 
приватного нотаріуса, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 
24.12.2012 № 1924/5.

Зазначеними змінами, серед іншого, передбачено, що у разі зміни 
адміністративно-територіального поділу України, в результаті якого 
розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса увійшло до 
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іншого нотаріального округу, для реєстрації приватної нотаріальної діяльності 
у цьому нотаріальному окрузі нотаріус подає до відповідного територіального 
органу Міністерства юстиції заяву про реєстрацію приватної нотаріальної 
діяльності, у якій зазначається назва утвореного нотаріального округу.

У такому випадку реєстрація приватної нотаріальної діяльності у 
нотаріальному окрузі, утвореному в результаті зміни адміністративно-
територіального поділу України, здійснюється без припинення приватної 
нотаріальної діяльності нотаріуса в нотаріальному окрузі, що існував до зміни 
адміністративно-територіального поділу України, без формування нової 
реєстраційної справи, а також без проведення сертифікації приміщення, в якому 
розташоване робоче місце (контора) приватного нотаріуса, та перевірки його 
відповідності вимогам Закону та Положення.

Відповідно до статей 21 та 131 Закону України «Про нотаріат», з метою 
приведення у відповідність до Постанови Верховної Ради України                     
від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» назв 
нотаріальних округів, керуючись підпунктом 6 пункту 3 Положення про 
Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 02.07.2014 № 228, наказом Міністерства юстиції України               
від 07.06.2021 № 2040/5 «Про затвердження Переліку нотаріальних округів в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі»            
(далі – Наказ), затверджено Перелік нотаріальних округів в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – Перелік).

Наказ Міністерства юстиції України від 04.03.2016 № 638/5 «Про 
затвердження Переліку нотаріальних округів в Автономній Республіці Крим, 
областях, містах Києві та Севастополі» скасовано.

При цьому звертаємо увагу, що на території окремих міст (обласних 
центрів), які входять до складу територій одноіменних районів (наприклад,              
м. Вінниця знаходиться на території Вінницького району, м. Луцьк знаходиться 
на території Луцького району, та ін.), Наказом збережено міські нотаріальні 
округи. У таких нотаріальних округах змін не відбулося, відповідно реєстрація 
приватної нотаріальної діяльності в цих округах повторно не здійснюється.

У зв’язку з цим необхідно зазначити, що враховуючи вимоги статті 13¹ 
Закону України «Про нотаріат», приватні нотаріуси, нотаріальна діяльність 
яких здійснюється в межах районного нотаріального округу, вчиняють 
нотаріальні дії виключно в межах району, без урахування території міста, а 
приватні нотаріуси, нотаріальна діяльність яких здійснюється в межах міського 
нотаріального округу, вчиняють нотаріальні дії виключно в межах міста, без 
урахування території району.

Начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України 
доручено протягом одного місяця забезпечити належне виконання заходів,  
пов’язаних з приведенням у відповідність до Наказу назв нотаріальних округів. 
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Крім того, у разі потреби необхідно здійснити заходи щодо 
перейменування державних нотаріальних контор, розташованих в межах 
нотаріальних округів, перелік яких затверджено Наказом. 

Державні нотаріальні контори, розташовані в межах нотаріальних 
округів, які існували до введення в дію Наказу, вважаються такими, що 
функціонують в межах нотаріальних округів, перелік яких затверджено 
Наказом з урахуванням Постанови.

Затвердження Наказом переліку нотаріальних округів не передбачає 
припинення приватної нотаріальної діяльності, ліквідації державних 
нотаріальних контор, а отже не передбачає передачу до відповідного 
державного нотаріального архіву документів нотаріального діловодства та 
архіву приватного нотаріуса, державної нотаріальної контори.

Державні нотаріуси державних нотаріальних контор здійснюють 
нотаріальну діяльність в межах нотаріальних округів, перелік яких затверджено 
Наказом, з дати введення його в дію.

Приватні нотаріуси здійснюють нотаріальну діяльність в межах 
нотаріальних округів, перелік яких затверджено Наказом, з дати видачі нового 
реєстраційного посвідчення.

Ведення незакінчених та зберігання закінчених спадкових справ, 
заведених нотаріусами, які здійснюють нотаріальну діяльність в межах 
нотаріальних округів, перелік яких затверджено Наказом, у тому числі 
прийняття заяв, що будуть подаватися після закінчення спадкових справ, 
здійснюється нотаріусами, у провадженні яких знаходились такі справи до 
введення в дію Наказу, за винятком випадків, визначених абзацами третім – 
п’ятим підпункту 2.7 пункту 2 глави 10 розділу ІІ Порядку вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства 
юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 (далі – Порядок).

Нотаріальне посвідчення договорів про зміну або розірвання договорів, 
посвідчених нотаріусами, які здійснюють нотаріальну діяльність в межах 
нотаріальних округів, перелік яких затверджено Наказом, здійснюється 
нотаріусами, якими посвідчено основні договори, за винятком випадків, 
визначених підпунктом 7.3 пункту 7 глави 1 розділу ІІ Порядку.

Номенклатура справ, реєстр для реєстрації нотаріальних дій, книги, 
журнали, справи (наряди), інші документи нотаріального діловодства, ведення 
яких розпочато у поточному діловодному році, продовжується до його 
завершення без внесення змін у назви справ.

Також звертаємо увагу на необхідність дотримання нотаріусами строків 
повідомлення Державної служби фінансового моніторингу про зміну 
інформації, яка була подана суб’єктом первинного фінансового моніторингу 
(нотаріусом) для взяття його на облік.

З метою належної організації роботи щодо розгляду заяв про реєстрацію 
приватної нотаріальної діяльності та видачі приватним нотаріусам 
реєстраційних посвідчень, а також недопущення погіршення епідеміологічної 
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ситуації, міжрегіональним управлінням необхідно підготувати відповідні 
графіки та забезпечити дотримання всіх профілактичних заходів та 
рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України.

Додатки: 

- наказ Міністерства юстиції України «Про внесення змін до деяких наказів 
Міністерства юстиції України (щодо врегулювання питання реєстрації 
приватної нотаріальної діяльності нотаріуса при зміні адміністративно-
територіального поділу України)» від 31.05.2021 № 1911/5 на 4 арк.;

- наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку 
нотаріальних округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві 
та Севастополі» від 07.06.2021 № 2040/5 на 8 арк.

Заступник Міністра
з питань державної реєстрації                                                     Ольга ОНІЩУК
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