Додаток 3 до Інформаційного листа Комісії
Нотаріальної палати України від 12.07.2022
Обмеження
вчинення нотаріусами, робоче місце (контора) яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що включена до
затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ
користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції*, в умовах воєнного стану, нотаріальних дій,
крім посвідчення довіреностей на право розпорядження коштами на рахунках у банках та небанківських фінансових установах, а
також нотаріальних дій, які відповідно до законодавства можуть бути вчинені без використання спеціальних бланків нотаріальних
документів, забороняється, якщо інше не визначено наказом Міністерства юстиції.
Нотаріальна дія
посвідчення довіреності

Вид
довіреності на розпорядження коштами на рахунках у
банках та небанківських фінансових установах;

інші довіреності (крім довіреностей на право
розпорядження
нерухомим
майном,
об’єктом
незавершеного будівництва або майновими правами
щодо майбутнього нерухомого майна (далі - нерухоме
майно), а також транспортними засобами на строк
більше трьох місяців, управління і розпорядження
цінними паперами, корпоративними правами, на право
доступу до індивідуального банківського сейфа). Перелік
винятків вичерпний.

Примітка
Посвідчення такої довіреності дозволено
підпунктом 15 пункту 1 Постанови 164 у
редакції від 29.06.2022.
Водночас, згідно підпункту 3 пункту 1
Постанови 164 такі довіреності посвідчуються
нотаріусами з використанням спеціальних
бланків нотаріальних документів.
Довіреності щодо нерухомого майна без права
розпорядження, на оформлення спадщини,
інших документів, ведення судових справ,
представництво інтересів в правоохоронних
органах, оформлення пенсій, субсидій, сплати
комунальних платежів отримання документів
про освіту, ведення судових справ, оформлення
спадщини, інші довіреності, які посвідчуються
без
використання
спеціальних
бланків
нотаріальних документів, - відсутня заборона
посвідчення таких довіреностей

засвідчення
справжності
підпису на заяві
засвідчення
справжності
підпису на документах, які не
викладаються на спеціальних
бланках
нотаріальних
документів
нотаріальне
засвідчення
вірності копій документів,
витяги, виписки
засвідчення
справжності
підпису перекладача
інші нотаріальни дії

про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за відсутні обмеження
кордон.
інші заяви
заборонено
всі види
відсутні обмеження

всі види

відсутні обмеження

всі види

відсутні обмеження

які вчиняються без використання спеціальних бланків відсутні обмеження
нотаріальних документів (ст. 34 Закону України «Про
нотаріат»)

*Перелік адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів,
держателем яких є Міністерство юстиції.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0386-22#Text

