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Щодо використання спеціальних
бланків нотаріальних документів

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 209 (набула 
чинності 06.03.2022) внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України 
від 28.02.2022 № 164 та передбачено, що посвідчення довіреностей та заповітів, 
засвідчення справжності підпису на документах здійснюється без використання 
спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу з 
нанесеними на них за допомогою комп’ютерної техніки реквізитами нотаріуса: 
зображення Державного Герба України, прізвище, власне імʼя, по батькові (за 
наявності), найменування державної нотаріальної контори (для державного 
нотаріуса), номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, 
адреса робочого місця, номер телефону, адреса електронної пошти.

У зв’язку з вищевикладеним та враховуючи, що наразі ДП «НАІС» 
позбавлене можливості постачати спеціальні бланки нотаріальних документів 
через військову агресію Російської Федерації проти України, звертаємо увагу, 
що при посвідченні довіреностей, заповітів та засвідченні справжності підписів 
спеціальні бланки нотаріальних документів не використовуються.

Звісно, вчинення вищевказаних нотаріальних дій з використанням 
спеціальних бланків нотаріальних документів не буде порушенням вимог 
законодавства, однак наполегливо рекомендуємо заощаджувати спеціальні 
бланки з метою їх витрачання для більш важливих нотаріальних дій 
(посвідчення договорів тощо).

Крім того рекомендуємо приватним нотаріусам при викладенні текстів 
довіреностей, заповітів та документів, на яких справжність підпису 
засвідчується нотаріально, на білих аркушах паперу зазначати також назву 
нотаріального округу після прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) 
приватного нотаріуса.

Також зазначаємо, що враховуючи положення Порядку вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства 
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юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 (далі – Порядок), довіреності та 
заповіти, посвідчені без використання спеціальних бланків нотаріальних 
документів, підлягають обов’язковій реєстрації у Єдиному реєстрі довіреностей 
та Спадковому реєстрі відповідно.

Разом з тим в умовах воєнного або надзвичайного стану за відсутності 
доступу до цих реєстрів, як посвідчення заповіту (внесення змін до нього та 
його скасування), так і посвідчення довіреності (припинення її дії) здійснюється 
без використання цих реєстрів з подальшим внесенням до них відповідних 
відомостей протягом п’яти робочих днів з дня відновлення такого доступу 
(відповідні зміни до Порядку наразі готуються до підписання).

Просимо вищенаведене довести до відома державних та приватних 
нотаріусів для врахування в роботі.

Перший заступник Міністра                                                Євгеній ГОРОВЕЦЬ


