
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Щодо доступу до відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, 

під час дії надзвичайного чи воєнного стану 

 

Охорона нотаріальної таємниці є засадничим принципом нотаріальної 

діяльності. Відповідно до статті 8-1 Закону України «Про нотаріат» будь-яке 

втручання в діяльність нотаріуса, у тому числі вимагання від нього відомостей, 

що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою 

відповідальність відповідно до законодавства. Обшук, виїмка, огляд робочого 

місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.  

Таким законом є Кримінальний процесуальний кодекс України, в якому у 

пункті 3 частини 1 статті 162 закріплено, що відомості, які можуть становити 

таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом 

таємниці, яка міститься в речах і документах, і тимчасовий доступ до яких 

(можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх 

виїмку) відбувається в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального 

процесуального кодексу України, а саме на підставі ухвали слідчого судді, суду 

(частина 2 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України). 

Усі сфери суспільного життя в Україні зазнали істотних змін внаслідок 

повномасштабної агресії російської федерації і введення воєнного стану. 

Зокрема, Законом України від 16.03.2022 № 2137-IX «Про внесення змін 

до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про 

електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового 

розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» перехідні 

положення Кримінального процесуального кодексу України було доповнено 

пунктом 207, згідно  якого під час дії надзвичайного або воєнного стану на 

території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у 

пунктах 2, 5, 7, 8 частини 1 статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі 

постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури. 

Таким чином, порядок доступу до відомостей, які можуть становити 

таємницю вчинення нотаріальних дій (пункт 3 частини 1 статті 162 якого 

Кримінального процесуального кодексу України), не зазнав змін. 

Отже, в умовах надзвичайного чи воєнного стану порядок тимчасового 

доступу до документів, зокрема можливість ознайомитися з ними, зробити їх 

копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) відбувається в порядку, передбаченому 

главою 15 Кримінального процесуального кодексу України, а саме на підставі 

ухвали слідчого судді, суду (частина 2 статті 159 Кримінального процесуального 

кодексу України), а не на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником 

прокуратури. 

 

Відділ методичного забезпечення та інформаційно-аналітичної роботи 

Нотаріальної палати України 

25 липня 2022 року 


