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Шановні колеги,  дорогі друзі! 

 

Як вам відомо, з 24 лютого 2022 року Україна вимушена боронити себе 

від окупаційних загарбницьких посягань сусідньої держави-агресора 

Російської Федерації. Ворожі війська попрали всі принципи міжнародного 

права, нехтують загальнолюдськими цінностями та зневажають право наших 

громадян на суверенність і самовизначення. В хід йде зброя, яка знищує 

будівлі, інфраструктуру, наражає Європу на екологічну катастрофу, а 

найважливіше — вбиває мирних неозброєних людей. Серед жертв є діти. 

Такі дії окупанта ми кваліфікуємо як терористичні.  

Наразі весь народ України вимушений захищатись. Ставати до лав 

Збройних сил, йти до територіальної оборони, надавати допомогу 

постраждалим, займатись волонтерською діяльністю.  

Всі нотаріуси України долучились до патріотичного руху. Раніше, 

єдиною зброєю українського нотаріуса були його знання, папір та перо. А 

зараз нотаріуси боронять державу зі стрілецькою зброєю, під загрозою 

обстрілів вчиняють невідкладні нотаріальні дії для виїзду за межі України 

жінок з дітьми, перевозять архів з розбомблених приміщень, скеровують 

членські внески на допомогу Збройним силам України.  

Весь світ висвітлює ситуацію в Україні. Не можна залишитись осторонь 

того, що відбувається. Весь світ підтримує Україну: коштами, санкціями 

стосовно агресора, зброєю, гуманітарною допомогою. Світ визначився, що 

правда на нашій стороні, а загарбник має бути ізольований від цивілізаційних 

благ та цінностей.  

Держава Україна розірвала дипломатичні зв'язки із Російською 

Федерацією. Нотаріуси України підтримують такий курс припинення 

взаємовідносин із країною, яка несе загрозу миру. Питання взаємовідносин із 

Російською Федерацією обговорюється на всіх світових платформах. Агресор 

позбавляється права голосу та членства в міжнародних організаціях. Також 

слід зазначити, що на превеликий жаль у агресора є спільник, який не просто 

підтримує загарбницьку політику, а ще й допомагає і сприяє. Це Республіка 

Білорусь. Публічна риторика очільника Білорусі свідчить про те, що вони із 

Росією є спільниками у злочинах проти народу України. Достеменно 

встановлено, що частина військових літаків РФ злітає з аеродромів Білорусі, 

частина літальної зброї запускається по містам України також з Білорусі.  



 

 

 

Зараз не час мовчати, треба говорити та приймати важливі рішення. 

Рішення, які сприятимуть ізоляції агресорів та покажуть світу, що нотаріат 

виступає за мир і людські цінності. Рішення, які більшість країн вже 

прийняла на всесвітньому політичному рівні.  

Генеральна асамблея Ради нотаріатів Європейського Союзу на своєму 

засіданні 1 березня 2022 року від імені 45 000 європейських нотаріусів, яких 

вони представляють, ухвалили таку резолюцію: 

«Рішуче засуджуємо агресію Російської Федерації, за співучасті Білорусі 

проти свого сусіда, України, незалежної та суверенної держави, визнаної 

міжнародним співтовариством. 

Нотаріуси Європи рішуче підтримують безпрецедентну європейську та 

міжнародну реакцію, зокрема через застосування у своїй діяльності санкцій, 

ухвалених Європейським Союзом, які забезпечать покарання за свої дії 

винних у цьому конфлікті. 

Нотаріуси Європи схиляються перед прихильністю до європейських 

цінностей та ідеалів народу України, підтвердженою найвищою жертвою – 

життям.» 

Окрім того, керівництво Міжнародного союзу нотаріату (МСЛН) 

повідомило:  

«З огляду на обставини, які виникли внаслідок вторгнення Російської 

Федерації в Україну за допомогою Білорусі, та враховуючи серйозність цих 

подій, які ніхто не повинен ігнорувати, МСЛН ухвалив рішення 

ПРИЗУПИНИТИ здійснення прав нотаріатів Російської Федерації та Білорусі 

щодо нашої міжнародної організації». 

Таке рішення прийняте 3 березня 2022 року більшістю голосів, спільно з 

членами Керівної ради МСЛН, та вже доведено до відома двох вищевказаних 

нотаріатів. 

Нотаріати Європи долучились до надання гуманітарної допомоги 

українським нотаріусам. Польські нотаріуси не залишились осторонь цієї 

важливої справи. Ми цінуємо і ніколи не забудемо цього. У важку для 

українського народу годину ви показали, що є справжніми нашими братами 

та сестрами. 

Шановні колеги, як відомо, щороку Нотаріальна палата Кракова разом з 

Нотаріальною палатою Польщі проводить Олімпіаду нотаріальну в місті 

Мшана Дольна, в якій, поряд з регіональними палатами Польщі, приймають 

участь нотаріуси багатьох країн Європи. Спортивна команда нотаріусів 

України протягом багатьох років має за честь приймати участь в Олімпіаді 

нотаріальній. 

Слід зазначити, що серед інших спортивних команд в Олімпіаді також 

приймають участь команди нотаріусів Росії, Білорусі, міст Москви та Санк-

Петербурга. 

XVIII Олімпіада нотаріальна має відбутись з 02 червня 2022 року по 05 

червня 2022 року. У зв’язку з цим, враховуючи викладене та резолюції 

Генеральної асамблеї Ради нотаріатів Європейського Союзу і керівництва 

Міжнародного союзу нотаріату (МСЛН),  



 

 

 

ПРОСИМО в якості заходу реагування на злочинні загарбницькі дії 

країни-агресора Російської Федерації та її держави-спільника Білорусі, 

блокувати участь спортивних команд нотаріусів вказаних вище країн в XVIII 

Олімпіаді нотаріальній в місті Мшана Дольна, про що проінформувати 

європейську нотаріальну спільноту на офіційній сторінці нотаріальної 

Олімпіади у Фейсбуці https://www.facebook.com/olimpiadanotarialna/  

Нотаріат - єдина спільнота, яка непохитно виконує норми закону, 

захищає націю та не руйнує цілісність держави. Просимо розглянути це 

питання. Закликаємо до висловлення чіткої позиції. Наполягаємо, що всі 

прийняті рішення щодо ізоляції агресорів матимуть суспільно корисну мету 

та сприятимуть непорушності миру і правопорядку.  

 

СЛАВА УКРАЇНІ!  

 

ГЕРОЯМ СЛАВА! 

 

З повагою 

 

  

Президент                                                                     Володимир МАРЧЕНКО 
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