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Висловлюючи свою повагу, Нотаріальна палата України звертається до Національного банку 

України як до суб’єкта, який  здійснює нагляд і регулювання банків для сприяння безпеці та 

фінансовій стабільності банківської системи України.  

В умовах воєнного стану та з метою забезпечення стабільності економічної системи держави, 

нотаріуси України продовжують працювати та виконувати функції, покладені на них державою. 

Одним з видів нотаріальних дій, яка наразі активно вчиняється нотаріусами, є видача свідоцтв 

про право на спадщину на грошові кошти на рахунках, відкритих на ім’я померлих осіб. Видача 

таких свідоцтв відбувається на підставі отриманої від банківської установи інформації про наявність 

відкритих рахунків та коштів на них. 

Задля отримання такої інформації нотаріусами направляються запити в порядку ст. 46 Закону 

України «Про нотаріат».  

До початку воєнних дій такі запити направлялись поштовими відправленнями, система 

функціонувала достатньо стабільно. 

Проте, на сьогоднішній день, з урахуванням різних ступенів ризиків на окремих територіях 

України, неповним штатом співробітників Укрпошти, нестабільністю роботи відділень пошти та 

транспорту, або з причин транспортних та інфраструктурних перепон (зокрема руйнування мостів 

та автошляхів), нагальним та гострим стало питання налагодження взаємодії між нотаріусами та 

банками щодо електронного документообігу.  

Законом України «Про електронні довірчі послуги» врегульовані відносини, що виникають 

між юридичними, фізичними особами, суб’єктами владних повноважень у процесі надання, 

отримання електронних довірчих послуг, процедури надання цих послуг, нагляду (контролю) за 

дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також основні 

організаційно-правові засади електронної ідентифікації. Відповідно до розділу VII вказаного 

Закону  оригіналом електронного документа вважається «електронний примірник документа з 

обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним 

до власноручного підпису». Усі примірники електронного документа, які було надіслано декільком 

адресатам або зберігаються на різних електронних носіях, є оригіналами. 

Відповідно до Закону України  «Про електронні документи та електронний документообіг»: 

Стаття 5: Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді 

електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. 

Стаття 7:  Оригіналом електронного документа  вважається електронний примірник 

документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, 

прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі 

послуги». 

Стаття 8:   Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через 

те, що він має електронну форму. 

Стаття 12:  Перевірка цілісності електронного документа  проводиться шляхом перевірки 

кваліфікованого електронного підпису. 

https://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ012818
https://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ012818
https://portfel.ua/perevirka-etsp-tendernoyi-bankivskoyi-garantiyi-za-dopomogoyu-pz-m-e-doc/
https://portfel.ua/perevirka-etsp-tendernoyi-bankivskoyi-garantiyi-za-dopomogoyu-pz-m-e-doc/


 

 

 

Всі нотаріуси України забезпечені та використовують у повсякденній роботі кваліфіковані 

електронні цифрові підписи на апаратних носіях, які містять в собі Прізвище, ім’я, по-батькові 

нотаріуса та інформацію про те, що особа є приватним або державним нотаріусом. Отже, при 

перевірці ЕЦП банк буде достовірно знати про те, що запит направлено саме нотаріусом. 

Так само нотаріуси мають можливість приймати на свої електронні поштові скриньки 

(вказані на бланку нотаріуса, на якому розміщено запит в порядку ст. 46 Закону України «Про 

нотаріат») від банків електронні документи, підписані електронними цифровими підписами 

уповноважених осіб, та перевіряти дійсність таких підписів за допомогою існуючих інструментів 

перевірки.  

Слід додати, що листуванні від імені Національного банку України на адресу нотаріусів вже 

тривалий час відбувається шляхом надсилання документів (листів) підписаних уповноваженими 

особами НБУ за допомогою КЕП. 

Електронний документообіг між банками та нотаріусами сприятиме оперативному 

надсиланню запитів та отриманню відповідей на них у найкоротші терміни, є безпечним способом 

обміну інформації та сприятиме громадянам у реалізації їх спадкових прав. 

Враховуючи викладене, просимо Національний банк України здійснити організаційно-

розпорядчі заходи щодо налагодження взаємодії між нотаріусами та банківськими установами щодо 

електронного документообігу.  

Просимо доручити банкам України провести відповідну роботу та доручити банкам 

повідомити Нотаріальну палату України, щоб нотаріуси були ознайомлені із переліком банків, які 

впровадять запропоновані ініціативи.  

 

     Заздалегідь дякуємо за співпрацю,  

     Слава Україні! 
 

 

 
      Президент                                                                    Володимир МАРЧЕНКО 

 


