
 

 

 

 

 

НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Щодо оформлення нотаріальних документів без використання 

спеціальних бланків нотаріальних документів. 

  

28 лютого 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 

164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» (далі – Постанова № 

164). 

06 березня 2022 року постановою Кабінету Міністрів України № 209 було 

затверджено Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 

28 лютого 2022 р. № 164, якими зокрема було викладено в новій редакції 

підпункт 3 пункту 1 Постанови № 164. 

Відповідно підпункту 3 пункту 1 Постанови 164: 

з 28 лютого 2022 року - засвідчення справжності підпису на заяві про 

надання дозволу на виїзд дитини за кордон строком до трьох місяців 

здійснюється без використання спеціальних бланків нотаріальних документів 

на білому аркуші паперу; 

з 07 березня 2022 року –  

посвідчення довіреностей та заповітів,  

засвідчення справжності підпису на документах  

здійснюється без використання спеціальних бланків нотаріальних 

документів на білих аркушах паперу. 

При цьому визначено перелік обов’язкових реквізитів нотаріуса, які 

повинні бути нанесені на білих аркушах паперу за допомогою комп’ютерної 

техніки, які використовуються при посвідченні довіреностей та заповітів та 

засвідченні справжності підпису на документах, а саме: 

- зображення Державного Герба України;  

- прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності); 

-  назва нотаріального округу після прізвища, власного імені, по батькові 

(за наявності) приватного нотаріуса (рекомендовано Міністерство 

юстиції України Листом щодо використання спеціальних бланків 

нотаріальних документів від 9 березня 2022 року № 24584/37.1/32-22); 



- 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 такими змінами та задля попередження непорозумінь при 

прийнятті нотаріальних документів, посвідчених чи засвідчених без 

використання спеціальних бланків нотаріальних документів, після 

реквізитів нотаріуса доцільно зазначати примітку «(без використання 

спеціального бланка – пп. 3 п.1 Постанови КМУ від 28.02.2022 №164 (зі 

змінами)». 

У Листі Міністерства юстиції України щодо використання спеціальних 

бланків нотаріальних документів від 9 березня 2022 року № 24584/37.1/32-

22, Міністерство юстиції звертає увагу, що при посвідченні довіреностей, 

заповітів та засвідченні справжності підписів спеціальні бланки 

нотаріальних документів не використовуються. 

При цьому зазначається, що вчинення вищезазначених нотаріальних дій з 

використанням спеціальних бланків нотаріальних документів не буде 

порушенням вимог законодавства, однак наполегливо рекомендує 

заощаджувати спеціальні бланки з метою їх витрачання для більш 

важливих нотаріальних дій. 

Норми щодо обов’язкової реєстрації посвідчених довіреностей та заповітів 

у Єдиному реєстрі довіреностей та Спадковому реєстрі відповідно 

залишаються чинними та підлягають обов’язковому виконанню.  

Відповідно до підпункту 7 пункту 1 Постанови № 164, визначений 

законодавством строк для внесення нотаріусом відомостей до єдиних та 

державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції, 

продовжується на підтверджений державним підприємством “Національні 

інформаційні системи” час їх неналежного функціонування. 

Неналежним функціонуванням реєстрів також є тимчасова технічна 

неможливість вчасного опрацювання ДП НАІС заявок на продовження 

сертифікатів електронних ключів нотаріусів.  

При цьому, Міністерство юстиції України у вказаному листі уточнює, що 

внесення відомостей до реєстрів повинно бути проведено протягом п’яти 

робочих днів з дня відновлення такого доступу (відповідні зміни до 

Порядку наразі готуються до підписання). 

Надаємо, напрацьовані зразки бланків нотаріальних документів, для 

використання при посвідченні довіреностей, заповітів та засвідченні 

справжності підписів спеціальні бланки нотаріальних документів для: 

- приватних нотаріусів;  



- державних нотаріусів. 

За наявної необхідності громадянам можна надавати інформаційно-

роз’яснювальну пам’ятку. 

 

 

Інформаційно-роз’яснювальна пам’ятка нотаріуса. 

Під час дії воєнного стану відповідно до підпункту 3 пункту 1 

Постанови Кабінету міністрів України від 28.02.2022 року №164 (зі 

змінами), 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 ім'я, 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. 

 

 

Примірні зразки бланків додаються Додаток 1, Додаток 2. 

Увага. Необхідно розрізняти оформлення бланка приватного нотаріуса, 

державної нотаріальної контори для листування та організаційно-

розпорядчих документів, від оформлення бланка для вчинення 

нотаріальних дій згідно Постанови Кабінету міністрів України від 

28.02.2022 року №164 (зі змінами): заповітів, довіреностей, заяв.) 

 

 

10 березня 2022 року 

 

Комісія Нотаріальної палати України  

з аналітично-методичного забезпечення  

нотаріальної діяльності 

Відділ методичного забезпечення та інформаційно- 

аналітичної роботи НПУ 

 

 


