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Щодо листування з питань
нотаріату

У зв’язку з прийняттям Указу Президента України від 24.02.2022
№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Міністерством юстиції
України з 25.02.2022 тимчасово призупинено інформування про стан виконання
актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та надання відповідей
на звернення підприємств, установ та організацій, звернення громадян та
запити на публічну інформацію, що не стосуються воєнного стану, військової
діяльності, надання медичної допомоги, евакуації населення тощо, про що було
повідомлено Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади листом
від 04.03.2022 № 24397/15.14/26-22.
Окрім цього наголошуємо на необхідності призупинення проведення
планових комплексних перевірок організації роботи державних нотаріальних
контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності
приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами
порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального
діловодства у період дії воєнного стану, а також перевірок за зверненнями
фізичних та юридичних осіб, які не стосуються воєнного стану, військової
діяльності, а також діяльності нотаріату у зазначений період.
Щодо подання звітності з питань нотаріату повідомляємо:
щомісячні інформаційно-аналітичні матеріали щодо організації роботи з
реалізації Закону України «Про нотаріат» та щомісячна інформація щодо
коштів, отриманих за надання додаткових платних послуг правового і
технічного характеру державними нотаріусами подаються, за наявності такої
можливості з приміткою, в якій частині подається інформація;
щоквартальний звіт стосовно проведення узагальнень нотаріальної
практики щодо вчинення окремих нотаріальних дій та інформаційних листів та
щоквартальна статистична інформація про стан виконання Конвенції про
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справах від 22.01.1993 та надходження запитів про надання правової допомоги
з Автономної Республіки Крим – не подаються до припинення воєнного стану;
щомісячний звіт щодо взаємодії з РТГ та БТІ – не подається до
припинення воєнного стану;
щоквартальна звітність щодо кількості посвідчених правочинів
(договорів) з нерухомістю – не подається до припинення воєнного стану;
щоквартальний та щотижневий звіти з питань застосування санкцій,
щоквартальний звіт з питань фінмоніторингу – не подаються до припинення
воєнного стану.
Директор Департаменту нотаріату
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