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СЛОВО РЕДАКТОРА

Максимальна 
готовність

У 
психології визначена цікава особистісна властивість, співзвучна нашій новій 
реальності, — алертність. Із англійської alert перекладається як тривога, вже 
таке звичне нам слово. Втім, алертність означає зовсім не тривожність, а стан 
максимальної бойової готовності до дії на тлі внутрішнього спокою. Це фізич-
на і душевна зібраність, пильність, здатність моментального переходу до ак-
тивної дії. Своєчасна рішучість у діях без надмірної напруги — як у пантери, 

зовні розслабленої, але готової до моментального стрибка.

Алертність — нова особистісна модель українця. Ми стали сильнішими та гнучкі-
шими, ми готові до всього. І ще більше цінуємо життя. Саме тому ми милуємося квіта-
ми, хай навіть вони цвітуть на фоні обстріляних будинків, рятуємо кошенят на згари-
щах, допомагаємо ЗСУ, працюємо на благо економіки та народу України.

Нотаріат поетапно та з урахуванням територіальних особливостей адаптувався до 
повноцінної роботи в умовах війни, що вкрай необхідно громадянам, бізнесу та еконо-
міці держави.

Відновлюється доступ до реєстрів, все більше нотаріусів виходять на робочі місця, та 
навіть розпочинають роботу з нуля, в інших офісах та містах. 

НПУ сподівається на активне відновлення роботи по нашому законопроекту № 5644 
та продовження реформування нотаріату, постійно ведеться робота щодо інших зако-

нодавчих змін, зумовлених воєнним часом.

Мріємо, щоб якомога швидше ми могли говорити про 
нотаріат в умовах не війни, а перемоги та мирного життя. 

З любов’ю до нотаріату – 
Юлія Шешуряк,  

головний редактор

Хочете стати автором журналу?
Чекаємо ваших пропозицій за тел. (093) 845 07 85, press@npu.ua
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НОТАРІАТ  
В УМОВАХ ВІЙНИ

Закінчувалася зима. На столах у 
офісах нотаріусів почали з’являтися 
весняні квіти, у записниках — пла-
ни на літні відпустки. Але все змі-
нив ранок 24 лютого. З того дня і 
надалі вже не всі нотаріуси змогли 
вийти на свої робочі місця. Втім, 
деякі йшли працювати навіть у 
небезпечних населених пунктах, 
ризикуючи здоров’ям та життям, 
допомагали людям, робили все 
можливе для збереження архівів.

Звісно, професійна та особиста 
ситуація у кожного індивідуальна, 
але можна стверджувати, що нота-
ріуси України під час війни проде-
монстрували професійність, сміли-
вість, людяність, патріотизм.

Нотаріальна палата України 
24 лютого оприлюднила звер-
нення до нотаріальної спільно-
ти у зв’язку із військовою агресі-
єю з боку російської федерації та 
введенням воєнного стану на всій 
території України, нагадала про 
розроблену та опубліковану ще 
напередодні «Пам’ятку нотаріу-
са щодо дій у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій чи війни 
(зокрема, стосовно архівів)».

НПУ не припиняла працювати, у 
цілодобовому режимі робилося все, 
щоб нотаріуси відчували підтрим-
ку своєї самоврядної організації. 
Основний акцент був поставлений 
на міжнародній співпраці.

«Ми, нотаріуси України — представни-
ки вільної професії латинського нотаріа-
ту, виконуючи публічну соціально-правову 
функцію від імені незалежної суверенної 
держави України, упродовж 30 років її но-
вітньої історії робили все для формування 
українського правового громадянського сус-
пільства, забезпечення і функціонування 
принципів, норм і цінностей, притаманних 
західній системі права у праві українсько-
му, укріплення української державності. 
Звертаємось до світової нотаріальної 
спільноти: нам потрібна допомога — санк-
ції, зброя, матеріальні ресурси, будь-яка 
підтримка, вплив на уряди», — йшлося  
у Зверненні НПУ до світової нотаріальної 
спільноти від 26 лютого.
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Спершу, коли цинічність агресора 
ще не була усвідомлена, НПУ робила 
спроби вплинути на колег із росії. 27 
лютого НПУ звернулася з листом до 
нотаріусів рф та білорусі, закликала 
їх публічно висловлювати позицію 
щодо засудження війни, залучити 
до протестів проти війни юридичну 
спільноту, пояснювати клієнтам ре-
альну ситуацію в Україні. Очікувано, 
жодної реакції з того боку не відбу-
лося.

Зате міжнародна нотаріальна 
спільнота відреагувала оперативно.

На запрошення Ради нотаріатів 
Європейського Союзу 1 березня пре-
зидент НПУ Володимир Марченко та 
голова Комісії НПУ з міжнародного 
співробітництва Олександр Бєднов 
взяли участь в позачерговій Асамблеї 
РНЄС, що зібралася для онлайн-обго-
ворення ситуації в Україні у зв’язку зі 
збройною агресією рф.

Президент НПУ виступив перед 
широкою аудиторією, представленою 
президентами нотаріальних палат 
країн-членів РНЄС, із стислим викла-
денням нашої позиції та зверненням 
задіяти усі можливі важелі впливу за-
для припинення загарбницької війни. 
Зокрема, НПУ закликала виключити 
із МСЛН нотаріальні палати росій-
ської федерації та білорусі.

В результаті РНЄС ухвалила істо-
ричну Резолюцію: Нотаріальній па-
латі України надано статус члена-
спостерігача в РНЄС.

А 3 березня Міжнародний союз 
нотаріату ухвалив рішення призупи-
нити здійснення прав нотаріатів ро-
сійської федерації та білорусі у МСЛН.

Нотаріуси, як справжні патрі-
оти, одразу почали фінансово до-
помагати Збройним силам України, 
займатися волонтерською діяльністю, 
що роблять і дотепер.

Окрім того, нотаріуси безкоштов-
но вчиняють низку нотаріальних дій 
(зокрема, для наших захисників).  
А також певні нотаріуси беруть без-
посередню участь в обороні рідної 
землі, воюють в лавах тероборони та 
ЗСУ.

Станом уже на 01.03.2022 на під-
тримку української армії Нотаріаль-
ною палатою України та відділеннями 
НПУ було перераховано 9 375 933 грн,  
зараз сума понад 11 млн грн.

Нотаріуси із самого початку війни 
свідомо перестали вчиняти нотарі-
альні дії для громадян рф (надалі ця 
практика була врегульовано законо-
давчо).

НПУ неодноразово зверталася 
до нотаріатів-членів МСЛН, РНЄС, 
нотаріальних спільнот дружніх дер-
жав, юридичних спільнот, урядів 
та інших інституцій — із проханням 
терміново надати посильну допомогу 
та підтримку Україні: надати Україні 
сучасну ефективну ППО; надати крила-
ті ракети, боєприпаси для важких реак-
тивних систем; ввести жорстке нафтове 
ембарго; закрити порти для російських 
кораблів; закрити небо над Україною.

Ми отримали багато листів із 
підтримкою від закордонних ко-
лег, президента МСЛН, президента 
РНЄС, нотаріальних палат та асоці-
ацій дружніх країн, яким небайдужа 
доля нашої демократичної країни, та 
й загалом європейської цивілізації. 
Міжнародна співпраця НПУ триває 
(детальніше на с. 8).

Нотаріусам України вкотре до-
велося адаптуватися до різких змін 
нормативки. Поставилися із розумін-
ням, адже воєнний час вимагав вре-
гулювання певних законодавчих 
нюансів. Функціонування низки реє-
стрів було призупинено.

КМУ прийняв постанову «Деякі 
питання нотаріату в умовах воєнного 
стану» від 28.02.2022 № 164 (в яку зго-
дом вносилися зміни та доповнення).

Мін’юст врегулював правила вико-
ристання спеціальних бланків нотарі-
альних документів в умовах воєнного 
стану — зокрема, щодо довіреностей 
та заповітів.

Нотаріуси, які евакуювалися, пе-
редавали бланки у інші регіони, де 
залишалася можливість для вчинення 
нотаріальних дій.
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НПУ надавала та надає нотаріусам 
методологічну підтримку. Комісією з 
аналітично-методичного забезпе-
чення нотаріальної діяльності та 
Відділом методичного забезпечен-
ня та інформаційно-аналітичної 
роботи були підготовлені, зокрема, 
такі матеріали:

• Рекомендації державним но-
таріальним архівам, державним но-
таріальним конторам та приватним 
нотаріусам на випадок захоплення 
населеного пункту та/або нотаріаль-
ної контори/державного нотаріаль-
ного архіву/приміщення, яке є робо-
чим місцем приватного нотаріуса, 
чи безпосередньої загрози його захо-
плення;

• Інформаційний лист «Щодо 
оформлення нотаріальних докумен-
тів без використання спеціальних 
бланків»;

• Інформаційний лист «Щодо 
окремих питань внесення змін до 
деяких нормативно-правових актів у 
сфері нотаріату» із Порівняльною та-
блицею;

• Інформаційний лист Щодо 
оформлення заяв про згоду на виїзд 
дітей за кордон до Польщі (додатки — 
примірні тексти заяв);

• Інформаційний лист щодо нова-
цій трудового законодавства (додат- 
ки — зразок наказу про призупинення 
дії трудового договору та наказу про 
відпустку без зарплати);

• Інформаційний лист щодо поста-
нови КМУ від 19 квітня 2022 року № 480 
(додаток — таблиця «Особливості вчи-
нення нотаріальних дій в умовах ВС»);

• Інформаційний лист «Щодо дій 
та повноважень нотаріуса як користу-

вача Державного реєстру майна, по-
шкодженого та знищеного внаслідок 
бойових дій, терористичних актів, 
диверсій, спричинених військовою 
агресією російської федерації»;

• Правовий аналіз Закону України 
«Про внесення змін щодо переходу 
прав на земельну ділянку у зв’язку з 
переходом прав на об’єкт нерухомого 
майна, який на ній розміщено» (до-
датки — Порівняльна таблиця, Табли-
ця практичного застосування поло-
жень статті 120 ЗК);

• Експрес-аналіз Закону № 2260-
IX в частині виконання податкових 
зобов’язань нотаріусами як самозай-
нятими особами та проведення по-
даткових перевірок;

• Інформаційний лист «Щодо по-
станови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до деяких поста-
нов Кабінету Міністрів України щодо 
нотаріату та державної реєстрації в 
умовах воєнного стану» від 24 червня 
2022 року № 719 у питанні вчинення 
нотаріальних дій» (з додатками);

• Інформаційний лист щодо на-
брання чинності Законом № 2255-IX 
в частині державної реєстрації прав 
на нерухомість (Ч. 1);

• Інформаційний лист щодо на-
брання чинності Законом № 2255-IX 
в частині державної реєстрації бізне-
су (Ч. 2);

• Інформаційний лист щодо на-
брання чинності Законом № 2255-IX 
в частині змін до Закону України «Про 
оренду землі» (Ч. 3).

Усі матеріали розміщуються на 
сайті НПУ (npu.ua) у розділі «Новини» 
та Нотаріальній платформі (is.npu.
in.ua) у розділі «Єдина нотаріальна 
практика».

Нотаріальна палата України також 
проводить активну роботу, звертаю-
чись із листами до органів влади, аби 
врегулювати проблемні питання но-
таріальної діяльності. Зокрема, НПУ 
подавалися такі звернення:

— до Мінцифри щодо участі нотарі-
усів у програмі «єПідтримка»;

— до Мін’юсту з проханням 
роз’яснити особливості посвід-
чення довіреностей та заповітів 
військовослужбовців в умовах 
воєнного стану;

— до Мінрегіону з проханням від-
новити роботу ЄДССБ та доступ 
до неї нотаріусів України;

— до Держгеокадастру з проханням 
відновити роботу ДЗК та доступ 
до нього нотаріусів України;

— до ФДМУ з проханням відновити 
роботу Єдиної бази даних звітів 
про оцінку та доступ нотаріусів 
до неї;
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— до Державної судової адміні-
страції України з проханням 
відновити роботу та наповнення 
Єдиного державного реєстру 
судових рішень та доступ нотарі-
усів до нього;

— до НБУ з проханням налагодити 
взаємодію між нотаріусами та 
банківськими установами щодо 
е-документообігу;

— до ПФУ з проханням налагодити 
взаємодію між нотаріусами та 
установами Пенсійного фонду 
щодо е-документообігу;

— до ДП «Аграрні реєстри» щодо 
збереження та забезпечення ста-
більної роботи Реєстру аграрних 
розписок;

— до Мін’юсту щодо своєчасного 
виготовлення бланків та спро-
щення порядку передачі бланків 
між нотаріусами;

— до РНБО щодо належного запро-
вадження Єдиного державного 
реєстру спеціальних економіч-
них та інших обмежувальних 
заходів (санкцій);

— до Прем’єр-міністра щодо необ-
хідності продовження функціо-
нування сервісу «Кабінет нотарі-
уса» у ПриватБанку;

— до ДМСУ з проханням відновити 
роботу Єдиного державного де-
мографічного реєстру;

— до Мінцифри з проханням від-
новити можливість декларування 
(реєстрації) місця перебування чи 
місця проживання фізичних осіб.

— До Міндовкілля, Держгеокада-
стру та ДРС з проханням забез-
печити можливість здійснення 
перевірки спеціальних дозволів 
на користування надрами;

— до МЗС із метою консолідації зу-
силь задля забезпечення належної 
реалізації прав громадян України 
в Україні та за кордоном у питан-
нях вчинення нотаріальних дій 
під час дії воєнного стану;

— та інші звернення.

Більшість зі звернень вирішені по-
зитивно.

Для допомоги громадянам Нота-
ріальна палата України створила Ре-
єстр нотаріусів, які працюють під 
час війни http://notar.npu.ua

Також за участю НПУ створено чат-
бот для пошуку нотаріусів в Телеграмі

https://t.me/NotariusUaChatBot

НПУ організована наступна до-
помога нотаріусам:

• щодо блокування ключів та 
спецбланків при евакуації нотаріуса 
(інформація формується на підставі 
звернень нотаріусів у вигляді табли-
ці);

• щодо організації передачі блан-
ків у інші регіони при евакуації нота-
ріусів (за наявної можливості);

• щодо інформування управлінь 
юстиції про зупинення/припинення 
діяльності;

• формування переліку нотаріусів, 
які позбавлені можливості працювати 
на своєму робочому місці, чиї офіси 
або домівки постраждали (зруйнова-
ні/пошкоджені);

• надання інформації щодо допо-
моги нотаріусам, які виїжджають за 
кордон у зв’язку із воєнним станом в 
Україні.

У березні було створено Благо-
дійний фонд допомоги нотаріусам 
України, які постраждали внаслідок 
збройної агресії росії, – «Порятунок 
нотаріусів та їх сімей» (детальніше на 
с. 20).

НПУ регулярно проводяться робо-
чі зустрічі з народними депутатами, 
міністрами, представниками уряду, 
міжнародних організацій.

Важливо і те, що НПУ організовує 
безкоштовне підвищення профе-
сійного рівня нотаріусів, аби до-
помогти розібратися із новаціями 
законодавства та формувати єдину 
нотаріальну практику в ці важкі часи 
(детальніше на с. 30).

Нотаріат поетапно та з урахуван-
ням територіальних особливостей 
адаптується до повноцінної роботи 
в умовах війни, що вкрай необхід-
но громадянам, бізнесу та економіці 
держави.

Відновлюється доступ до реєстрів, 
все більше нотаріусів виходять на ро-
бочі місця, та навіть розпочинають 
роботу з нуля, в інших містах. На жаль, 
багато колег залишається за кордо-
ном, адже в нотаріаті України 80 % 
жінок, і вони змушені були рятувати 
своїх дітей та обрали виїзд.

Сподіваємося на відновлення ро-
боти по нашому законопроекту № 
5644 та продовження реформування 
нотаріату, паралельно ведемо роботу 
щодо інших законодавчих змін, зу-
мовлених воєнним часом.

Мріємо, щоб якомога швидше ми 
могли говорити про нотаріат в умо-
вах не війни, а перемоги та мирного 
життя.
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Із 25 по 28 травня 2022 року в м. 
Мюнхен (Німеччина) відбулись засі-
дання робочих органів Міжнародного 
союзу нотаріату – комісій, робочих 
груп, Керівної ради та Генеральної 
ради МСЛН.

У заходах взяли участь представни-
ки Нотаріальної палати України – Во-
лодимир Марченко, президент НПУ; 
Сабріна Сибіга, член Комісії НПУ з між-
народного співробітництва, член Комі-
сії МСЛН з тем та конгресів; Володимир 
Коваленко, член Комісії НПУ з міжна-
родного співробітництва, голова відді-
лення НПУ в Чернігівській області.

На запрошення президента МСЛН 
Крістіни Армельї та президента Фе-
деральної нотаріальної палати Йєнса 
Борманна, 27 травня Володимир Мар-
ченко виступив із промовою на сесії 
Генеральної ради МСЛН перед іно-
земними колегами – представниками 
91 країни світу.

Президент НПУ розповів про по-
точну ситуацію в нотаріаті України та 
закликав нотаріальну спільноту допо-
могти українським нотаріусам в по-
доланні наслідків війни.

Рада нотаріатів Європейського 
союзу та Федеральна нотаріальна па-
лата Німеччини домовилися відпра-

цювати механізми зі збору коштів 
у створений НПУ Благодійний фонд 
«Порятунок нотаріусів та їх сімей».

ЗАСІДАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ РАДИ МСЛН

Шановна пані президент, шановні члени Керівної ради і 
Генеральної ради МСЛН, шановні президенти нотаріатів-чле-
нів МСЛН, шановні колеги і друзі!

Я з України. Ці слова тепер часто повторюють українці та 
горді бути громадянами України.

А ще ми звикли щодня бути вдячними за життя. Щоранку 
ми говоримо дякую за те, що пережили ніч, за відбій повітря-
ної тривоги, за можливість бачити рідних, працювати, просто 
жити.

І зараз хочу висловити вдячність керівництву Міжнарод-
ного союзу нотаріату, особисто президенту Крістіні Армельї 
– за можливість виступити перед широкою аудиторією, пред-
ставниками світового нотаріату, презентувати нотаріат Укра-
їни, Нотаріальну палату України як самоврядну організацію 
нотаріусів.

Дякую, друзі, за ті слова підтримки і солідарності, які на-
дійшли до НПУ з перших днів війни, розпочатої Росією в Укра-
їні.

Дякую МСЛН за те, що оперативно відреагували на за-
клик Нотаріальної палати України і ще на початку березня 
ухвалили рішення призупинити здійснення прав нотаріатів 
Російської Федерації та Білорусі у МСЛН. Але хочу наголоси-
ти, що призупинення прав не достатньо – нотаріати цих країн 

необхідно повністю виключити із такої поважної організації як 
МСЛН, аби не ганьбити честь нотаріату. Сподіваюся, що таке 
рішення буде прийнято під час наступної Асамблеї МСЛН. Тим 
паче, що увесь світ застосовує до Росії санкції, виключає із 
різноманітних організацій та не бажає мати нічого спільного 
із агресором.

Дякую президенту Федеральної нотаріальної палати Йєн-
су Борманну за гостинне запрошення і організацію виступу 
від України.

Прошу передати подяку урядам ваших країн – за дієву 
допомогу Україні у протистоянні агресору, підтримку санкцій, 
військову допомогу.

Дякую нотаріатам МСЛН, нотаріатам європейських країн, 
особисто президенту Ради нотаріатів Євросоюзу Джанпаоло 
Маркосу, які спільно з ЄС вирішують питання надання гума-
нітарної та юридичної допомоги українським громадянам, в 
тому числі і нотаріусам.

Ситуація в Україні на сьогодні продовжує бути критичною. 
Війна триває.

Увесь світ бачить моторошні свідчення злочинів росій-
ської армії, яка не хоче зупинятися. Недарма цих нелюдів на-
зивають «рашистами», і це нове слово, це найгірша ступінь 
фашизму, нацизму, цинізму, це справжнє зло.

ПРОМОВА ПРЕЗИДЕНТА НПУ ВОЛОДИМИРА МАРЧЕНКА
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Щодня є нові жертви серед цивільного населення, щодня 
Росія атакує нас ракетами, обстрілює «градами», «смерчами», 
бомбардує з літаків, з повітря та моря, у заблокованих містах 
мирні люди помирають від голоду, холоду, ран, розстрілів, 
знущань, зґвалтувань. Рашисти тисячами руйнують житлові 
будинки, лікарні, школи, соціальну та промислову інфраструк-
туру, крадуть продовольчі запаси, вивозять зерно, спалюють 
склади та поля, бажаючи довести Україну до голоду, провоку-
ючи продовольчу кризу в світі.

Буча. Ірпінь. Гостомель. Бородянка. Маріуполь. Чернігів. 
Харків.

Ви знаєте ці міста як свідчення геноциду, що вчиняє Росія 
в Україні.

І ще багато населених пунктів вже практично стерто з лиця 
землі.

Насилля, грабунок, вбивства, катування. Вщент зруйнова-
ні, спалені будівлі. Масові вбивства. Тіла закатованих людей 
– у спільних могилах, просто на вулицях. Знущання над людь-
ми – живими та вже померлими, і навіть над тваринами, задля 
розваги.

Так, звісно, мужня українська армія мужньо тримає оборо-
ну, а також звільняє території від російських окупантів. Військо 
України – армія супергероїв!

Азовсталь – це слово тепер стало символом сили, незлам-
ності, мужності, патріотизму. Саме на території цього колись 
процвітаючого заводу, на березі Азовського моря, в Маріупо-
лі, наші українські воїни в нелюдських умовах, під постійним 
бомбардуванням героїчно тримали оборону.

Справжніми маленькими героями є і діти, які пережили 
жахи війни у Маріуполі. Реальна історія: братики-біженці після 
втечі з Маріуполя, коли пили воду зі стаканчика, після кількох 
ковтків питали, чи можна випити всю. А коли їх запитали про 
рідне місто, старшенький відповів: «Міста немає», а молодший 
братик із добротою запросив: «Ви приїжджайте – море зали-
шилося!»…

Але залишилося там не лише море, а й море трупів – лю-
дей, вбитих росіянами, які лежать у підвалах зруйнованих бу-
динків, які поховані неглибоко під землею у дворах, на дитячих 
майданчиках. Трупна отрута, бактерії та збудники інфекційних 
хвороб потрапляють у водогін. Російські загарбники перетво-
рили місто на сміттєзбірник, оскільки побутове сміття не ви-
возиться. Зараз Маріуполю загрожує жахлива екологічна ка-
тастрофа. Також через розірвані ракети та авіабомби, ґрунти 
й підземні води в місті забруднені хімічними речовинами та 
важкими металами. Це загрожує масовими отруєнням та епі-
демією інфекційних хвороб для маріупольців, а наслідки для 
довкілля будуть проявлятися роками не лише в Україні, а й за 
ї ї межами. Ці факти порушень росією-окупантом прав людини 
в Україні повинна врахувати Комісія ОНН при розслідуванні.

Ми віримо в перемогу світла над темрявою, добра над 
злом.

Нотаріат України продовжує працювати і під час війни, 
адже це необхідно людям та державі.

На жаль, війна призупинила реформу нотаріату України, 
яка вже успішно запроваджувалася.

В лютому 2022 року Верховна Рада України прийняла 
за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо удосконалення регулювання 

нотаріальної діяльності». Законопроектом передбачається 
здійснити перехід до єдиного нотаріату, розширити перелік 
повноважень нотаріусів (зокрема, щодо реєстрації шлюбів 
та їх розірвання; забезпечення доказів; встановлення фактів, 
що мають юридичне значення; запровадження єдиного циклу 
нотаріального посвідчення та реєстрації відчуження корпора-
тивних прав); планується запровадити електронну систему но-
таріату; забезпечити доступність вчинення нотаріальних дій у 
кожному нотаріальному окрузі; передати низку повноважень 
у сфері нотаріату від центрального органу виконавчої влади 
до органу професійного самоврядування нотаріусів.

Ми активно готувалися до прийняття цього Закону та реа-
лізації реформи.

Напередодні також було прийнято Закон про медіацію, 
який надав нотаріусам право бути медіаторами.

Нотаріальна палата України придбала приміщення у ново-
будові, будівництво якої вже йшло до фіналу, планували ре-
монт та переїзд.

Нотаріат України активно розвивався, нотаріальна спіль-
нота міцніла, було безліч планів та потужні перспективи.

Однак, 24 лютого розпочався збройний напад Росії на 
Україну.

Українські нотаріуси змушені були пристосуватися до но-
вих умов роботи з урахуванням воєнного стану.

28 лютого 2022 року Кабінет міністрів України видав по-
станову «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану», до 
якої в подальшому вносилися необхідні зміни та доповнення.

Наразі нотаріальні дії на території України в умовах воєн-
ного стану здійснюються з урахуванням таких особливостей:

1. Посвідчення заповітів та довіреностей здійснюється без 
обов’язкового використання спеціальних бланків нотаріаль-
них документів.

2. Засвідчення справжності підписів на будь яких докумен-
тах, в тому числі підпису на заяві про надання дозволу на виїзд 
дитини за кордон строком до трьох місяців, здійснюється без 
використання спеціальних бланків нотаріальних документів.

3. На час дії воєнного стану зупиняється перебіг строку 
для прийняття спадщини. Свідоцтво про право на спадщину 
видається спадкоємцям після закінчення строку для прийнят-
тя спадщини.

4. У вчиненні нотаріальних дій відмовляється, або ж зупи-
няються незавершені нотаріальні дії, до прийняття та набран-
ня чинності Законом України щодо врегулювання відносин за 
участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, у разі звер-
нення:

– громадянина Російської Федерації (крім тих, які прожи-
вають на території України на законних підставах);

– юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповід-
но до законодавства Російської Федерації.

5. Забороняється вчинення виконавчих написів за кредит-
ними договорами, які не є нотаріально посвідченими.

6. Встановлено спеціальний принцип територіальної 
прив’язки у разі нотаріального посвідчення договорів щодо 
відчуження нерухомого майна, іпотеки, довірчої власності на 
нерухоме майно.

7. Нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження, 
поділу (виділу) нерухомого майна, спадкових договорів та ін-
ших визначених законом договорів, довіреностей та окремих 



NPU.UA  |  НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИНОТАРІАТ УКРАЇНИ   |  № 1-2 (44-45) 2022 10

нотаріальних документів, здійснюється виключно нотаріуса-
ми, включеними до переліку нотаріусів, затвердженого Мініс-
терством юстиції. Визначено критерії, за якими нотаріус може 
бути включений до такого переліку.

8. Забороняється вчинення нотаріальних дій щодо цін-
ного майна нотаріусами, робоче місце (контора) яких роз-
ташовано в межах визначених Міністерством юстиції адміні-
стративно-територіальних одиниць, де припиняється доступ 
користувачів до єдиних та державних реєстрів.

Станом на початок травня 2022 року із загальної кількості 
6600 нотаріусів в Україні нотаріальні дії вчиняють орієнтовно 
лише 2500 нотаріусів. Наразі точне число діючих нотаріусів 
встановити важко через постійну зміну оперативної обста-
новки щодо бойових дій, масове переміщення населення у 
більш безпечні регіони України, а також за межі України.

Розмір збитків, завданих Україні, важко оцінити, оскільки 
кожного дня знищуються важливі об’єкти інфраструктури та 
промислові підприємства, житлові будинки, школи, медичні 
заклади по всій території країни, пошкоджено системи життє-
забезпечення – відсутнє водопостачання, світло та газ, вна-
слідок чого населення зазнає гуманітарної катастрофи.

Будинки та офіси багатьох нотаріусів фізично знищені.
Зауважу, що 80% українських нотаріусів – це жінки.
А отже, багато жінок-нотаріусів та їхні діти змушені става-

ти біженцями, як в Україні, так і за кордон.
І попри все, наші нотаріуси та Нотаріальна палата України 

продовжують працювати.
Наприклад, в Харкові – одному із міст, яке піддалося най-

жорсткішим обстрілам, у найнебезпечнішому районі Салтів-
ка, куди навіть волонтери боялися добиратися, нотаріуси-
жінки їздили на виклики у бронежилетах. Уявляєте, який це 
ризик? Такий же величезний, як любов українського нотаріу-
са до своєї професії.

На даний час проводиться так звана «інвентаризація» – 
підтвердження працюючих контор та нотаріусів, яким надано 
право працювати з державними реєстрами, у тому числі з ре-
єстром нерухомості.

НПУ створила «гарячу лінію» для консультування нотаріу-
сів та реєстр нотаріусів, які працюють під час війни.

З метою надання першочергової допомоги нотаріусам, 
які постраждали матеріально та фізично внаслідок бойових 
дій, Нотаріальна палата веде реєстр цих осіб, фіксує відпо-
відні факти. На даний час ми отримали близько тисячі таких 
звернень.

Отже, нотаріуси України потребують фінансової допомоги.
Тому ми створили Благодійний фонд «Порятунок нотаріу-

сів та їхніх сімей» – для збору добровільних пожертв від колег 
із усього світу, для подальшої адресної фінансової допомоги 
постраждалим українським нотаріусам.

У цьому контексті ми щиро вдячні президенту МСЛН за 
створення Фонду солідарності на гуманітарні цілі та рекон-
струкцію нотаріату України.

Ми також дякуємо Раді нотаріатів Європейського Со-
юзу, усім президентам нотаріальних палат, які відгукнулись 
на наше звернення по допомогу і проявили небайдужість до 
долі українських нотаріусів.

Військові дії з кожним днем наносять величезних збитків 
економіці України, знищуються не тільки великі підприєм-

ства, а й малий та середній бізнес. А ми всі знаємо, наскільки 
робота нотаріуса залежить від економічного розвитку країни. 

Вільна професія нотаріуса не передбачає фінансування з 
боку держави, а війна, від якої потерпає все більше і більше 
регіонів України, не дозволяє здійснювати нотаріальну діяль-
ність.

Внаслідок цього нотаріуси-біженці та нотаріуси-пересе-
ленці фактично залишаються без засобів існування.

На цьому фоні дуже важливе значення має фінансова під-
тримка українських нотаріусів як членів всесвітнього нотаріа-
ту континентального права.

Допоможіть нам зберегти професію нотаріуса в Україні!
Будемо щиро вдячні за фінансову допомогу та перераху-

вання коштів на рахунок Благодійного фонду НПУ «Поряту-
нок нотаріусів та їх сімей».

Використання коштів Фонду відбуватиметься за певними 
напрямками:

– відбудова, ремонт робочих місць, житла нотаріусів;
– відновлення здоров’я нотаріуса та членів їх сімей;
– матеріально-технічна допомога у забезпеченні робочо-

го місця (банально потрібна офісна техніка, програмні про-
дукти, меблі, сейф тощо);

– соціальна підтримка щодо сплати оренди за офісне при-
міщення й житло, комунальних послуг тощо.

Фінансові можливості Нотаріальної палати України зараз 
вкрай обмежені, а завдань стоїть надзвичайно багато.

Зокрема, у власності НПУ є не так давно придбане, але 
ще не добудоване приміщення для майбутнього Централь-
ного офісу НПУ. Здача будинку планувалась на травень 2022 
року, у планах було розпочати ремонт, паралельно запрова-
джуючи реформу нотаріату. Адже окреме власне приміщення 
потрібно для реалізації нового Закону – зокрема, там повинні 
розміщувати сервери для впровадження Електронного нота-
ріату, та відповідний персонал. Але у зв’язку з війною НПУ 
продовжує орендувати приміщення для офісу.

Ще раз зверну увагу, що із 6600 нотаріусів працює при-
близно 2500, а отже більш ніж вдвічі зменшується надхо-
дження членських внесків. При цьому, нотаріальні дії фак-
тично відсутні. Економіка України «лежить» і далі буде лише 
гірше.

Ми віримо, що наші проблеми – вам не чужі.
Чужої війни не буває.
Зараз Україна це щит для Європи та усього світу. Ми гідно 

виконуємо цю місію, але потребуємо допомоги.
Нотаріальна палата України звертається до вас із прохан-

ням допомоги нашій багатостраждальній країні та народу.
Поважна юридична, нотаріальна спільнота має особли-

ву вагу в кожній країні,  до вашої думки дослухаються. Будь 
ласка, не припиняйте впливати на ваші уряди, з усіх можли-
вих майданчиків говоріть про допомогу Україні та введення 
ефективних санкцій проти Росії.

За час війни цивілізований світ вже продемонстрував над-
звичайну силу єдності.

Я особисто вірю в єдність нотаріату. Я бачу у ваших очах 
розуміння та сподіваюся на допомогу.

Реквізити Благодійного фонду НПУ є у представників 
МСЛН та Ради нотаріатів ЄС, а також на сайті help.npu.ua

Слава нотаріату! Слава Україні!

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
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24 червня 2022 року відбулося засідання Генеральної 
Асамблеї Ради нотаріатів Європейського Союзу.

В міжнародному заході на запрошення президента 
РНЄС Джанпаоло Маркоса взяли участь представники Но-
таріальної палати України (яка у березні цього року отри-
мала статус члена-спостерігача РНЄС) – президент НПУ 
Володимир Марченко, віце-президент НПУ, голова Комісії 
НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріаль-
ної діяльності Інна Бернацька, член Комісії НПУ з міжна-
родного співробітництва, член Комісії МСЛН з тем та кон-
гресів Сабріна Сибіга.

Метою української делегації було заручитися підтрим-
кою міжнародних партнерів задля збереження нотаріату 
України в умовах війни, закріпити співпрацю щодо зако-
нодавчої бази, адже в порядку денному засідання окре-
мим, першочерговим блоком були винесені законодавчі та 
політичні питання підтримки нотаріусів України, фінансу-
вання Благодійного фонду НПУ «Порятунок нотаріусів та 
їх сімей», запровадження санкцій проти росії та білорусі, 
клопотання про підтримку у поверненні полонених, обго-
ворення Дорожньої карти РНЄС для України.

Представники НПУ висловили вдячність президенту 
МСЛН Крістіні Армельї, президенту РНЄС Джанпаоло Мар-
косу, Генеральному секретарю РНЄС Раулю Радоі, прези-
денту Федеральної нотаріальної палати Німеччини Йєнсу 
Борманну та усім нотаріатам, які допомагають Україні, бі-
женцям, роблять внески до Благодійного фонду НПУ.

Контактні дані Благодійного фонду НПУ оприлюднено 
на сайті РНЄС, Джанпаоло Маркос особисто закликав но-
таріати-члени заохотити своїх нотаріусів робити індивіду-
альні пожертви для Фонду.

НПУ вдячна за безумовну політичну та фінансову під-
тримку Німеччині, Литві, Естонії, Латвії, Чехії, Польщі, 
Угорщині, Хорватії, Франції, Мальті, Португалії, Словаччи-
ні, Італії.

За напрямом правової допомоги та вдосконалення за-
конодавства триває співпраця НПУ з міжнародними парт-
нерами. Ведеться робота в контексті правової й нотаріаль-
ної допомоги українським біженцям.

Зокрема, презентовано уніфікований для ЄС двомов-
ний (на вибір мов)  формуляр заяви на виїзд дитини за 
кордон з можливістю визначення осіб, що здійснювати-
муть тимчасовий нагляд, – для полегшення прийому мало-
літніх та неповнолітніх біженців у країнах ЄС, забезпечен-
ня реалізації та захисту їх прав.

Важливо,  що вказаний формуляр розроблено вперше з 
урахуванням законодавства  України та напрацювань Ко-
місії НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотарі-
альної діяльності. Формуляр готується для використання в 
нотаріальній практиці, що є важливим кроком розвитку з 
огляду на отриманий статус України.

Делегація НПУ також отримала вітання Україні як кан-
дидату в ЄС та запевнення у всебічній політичній й фінан-
совій підтримці нотаріату в такі важкі воєнні часи.

ЗАСІДАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ РНЕС

Шановна пані президент Міжнародного союзу нотаріату! 
Шановний пане президенте Ради нотаріатів Європейського 
Союзу! Шановні президенти та делегати нотаріатів-членів 
РНЄС! Шановні колеги і друзі!

На сьогоднішньому засіданні я маю честь представляти 
нотаріат України – високопрофесійний, патріотичний, непере-
можний!

Я пишаюся своїми колегами. Війна проявила найкращі 
риси наших нотаріусів: професійність, сміливість, людяність, 
етичність.

Частина нотаріусів пішли служити в армію, частина стали 
волонтерами, частина працюють для утримання високого 

рівня нотаріату України, а частина залишились без роботи, 
житла та офісів.

Вкотре хочу подякувати вам, друзі, за велику підтримку 
України та нашої Нотаріальної палати з перших днів війни, 
розпочатої Росією в Україні.

Дякую Раді нотаріатів Європейського Союзу за надання 
Нотаріальній палаті України статусу члена-спостерігача. За-
вдяки цьому НПУ може ще більш ефективно представляти 
нотаріат України в європейській родині нотаріусів. А також 
побудувати роботу щодо обміну досвідом між нотаріатами, 
вдосконалення та прийнятної уніфікації нотаріальних про-
цедур.

ПРОМОВА ПРЕЗИДЕНТА НПУ ВОЛОДИМИРА МАРЧЕНКА

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
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Дякую Раді нотаріатів Європейського Союзу за те, що ви 
підтримали рішення Міжнародного союзу нотаріату призу-
пинити здійснення прав нотаріатів Російської Федерації та 
Білорусі у МСЛН.

Нотаріальна спільнота України на початку повномасш-
табної війни звернулась до нотаріальних палат Росії та Бі-
лорусі з людським проханням сприяти зупиненню агресії. 
Однак, коли весь світ протягує руку допомоги Україні, ми 
не отримали жодної відповіді, жодного телефонного дзвін-
ка. Нам не зрозуміло, як можна мовчки спостерігати як нас 
убивають, більше того – навіть не висловити жодного слова 
співчуття чи позиції щодо зупинення війни.

Безпрецедентним та очевидним фактом є мовчазна без-
умовна підтримка нотаріальними палатами Росії та Білору-
сі повномасштабної війни із забороненими видами зброї, 
тероризму, окупації та анексії території України, масових 
вбивств, вивезення дітей та населення, поміщення їх  у філь-
траційні табори, геноциду щодо народу України. Цей факт 
має бути закарбованим чорним кольором в історії світового 
нотаріату. Байдужість. Жорстокість. Страх втрати комфорту. 
Підтримка пропаганди.

Тому хочу наголосити, що призупинення прав не достат-
ньо – нотаріати цих країн необхідно повністю виключити із 
такої поважної організації як МСЛН, аби не ганьбити честь 
нотаріату. Сподіваюся, що таке рішення буде прийнято під 
час наступної Асамблеї МСЛН. Увесь світ застосовує до Ро-
сії санкції, виключає із різноманітних організацій та не ба-
жає мати нічого спільного із агресором.

Дякую президенту Ради нотаріатів Євросоюзу Джанпа-
оло Маркосу, співробітникам офісу РНЄС у Брюсселі, які 
спільно з ЄС вирішують питання надання гуманітарної та 
юридичної допомоги українським громадянам, в тому числі 
і нотаріусам. 

Ситуація в Україні на сьогодні продовжує бути критичною. 
Війна триває. Щодня Росія атакує нас ракетами, обстрілює, 
бомбардує з повітря та моря всю територію України. На зна-
чній частині території ведуться бойові дії, які стирають з лиця 
землі цілі міста. Херсонська, Миколаївська, Донецька, Луган-
ська, Запорізька, Харківська області мають частково окупо-
вані території, на яких Росія створює свої органи державної 
влади, запроваджує російські гроші, відбирає майно, податки.

На тих територіях громадяни України заблоковані, без 
доступу до продуктів харчування, медикаментів, піддають-
ся знущанням та катуванням. Під тортурами людей змушу-
ють говорити про визнання влади Росії. Росіяни руйнують 
житлові будинки, лікарні, школи, соціальну та промислову 
інфраструктуру, крадуть продовольчі запаси, вивозять зер-
но, мінують та спалюють склади та поля, бажаючи довести 
Україну до голоду, провокуючи продовольчу кризу в світі.

Боляче дізнаватися про щоденні нові жертви серед ци-
вільного населення, особливо коли вбивають дітей, майбут-
нє української нації. Щодня у зруйнованих, заблокованих 
містах мирні люди помирають від спраги, голоду, ран, роз-
стрілів, катувань. Це геноцид, який вчиняє Росія в Україні. 
Від побаченого плачуть навіть чоловіки.

Водночас ми відбудовуємо міста, які були зруйнова-
ні, але вже звільнені нашою армією. В Україні люди часто 
говорять: «Вірю в Бога та Збройні сили України!». Єдність, 

взаємопідтримка, людяність – це характеристики розвине-
ного, європейського, цивілізованого народу. Війна показала 
усьому світові, яким прекрасним є народ України, та справ-
жнє страшне і гібридне обличчя нашого ворога. Підтримка 
Збройних сил України з боку українського народу колосаль-
на. Адже наша армія – це армія воїнів світла, які захищають 
свій дім.

Ми віримо в перемогу світла над темрявою, добра над 
злом. Ми просимо не забувати про те, що більше 2500 вої-
нів із Азовсталі зараз знаходяться у російському полоні. Ми 
просимо підготувати та подати звернення до урядів ваших 
держав щодо повернення Україні полонених.

Безліч проблем в Україні – а отже, і в нотаріаті України. 
Але нотаріат України продовжує працювати і під час війни, 
адже це необхідно людям та державі.

На жаль, війна призупинила реформу нотаріату України, 
яка вже успішно запроваджувалася.

Українські нотаріуси змушені були пристосуватися до но-
вих умов роботи з урахуванням воєнного стану.

Зараз із загальної кількості 6600 нотаріусів в Україні но-
таріальні дії вчиняють орієнтовно лише 2500 нотаріусів.

Будинки та офіси багатьох нотаріусів фізично знищені.
Зауважу, що 80% українських нотаріусів – це жінки. А 

отже, багато жінок-нотаріусів та їхні діти змушені ставати бі-
женцями, як в Україні, так і за кордоном.

І попри все, наші нотаріуси та Нотаріальна палата Украї-
ни продовжують працювати.

Нотаріуси Харкова одягають бронежилети та їдуть на ви-
клики у найнебезпечніший район Харкова – Північну Сал-
тівку. Як ви розумієте, не для вчинення нотаріальних дій, які 
приносять суттєвий заробіток. А тому, що це потрібно лю-
дям. І тому, що нотаріуси дуже люблять свою професію.

Нещодавно я особисто відвідав нотаріусів із найбільш 
постраждалих міст Київської області, а також мого рідного 
міста Харкова, аби поспілкуватися та зафіксувати, у що ра-
шисти перетворили їх офіси.

Це не просто зруйновані приміщення – це зруйновані 
долі колег, професіоналів.

Уявіть, що сьогодні ви відпрацювали робочий день, до-
помогли людям, запланували справи на завтра, розклали 
документи у шафи, полили кімнатні рослини, залишили на 
столику улюблену чашку для кави, закрили офіс… А вранці 
вам уже немає куди приходити.

А потім ви таки бачите свій офіс – а там руїни.
Розбиті стіни, вибиті двері, по кабінету розлетілися папе-

ри, візитки та печатки, на підлозі уламки фоторамки із фото 
вашої дитини. І пощастило, якщо вцілів архів. І добре, якщо у 
вас є моральні сили вірити в краще та мріяти про відновлен-
ня роботи. Вам пощастило, що ви взагалі живі.

Самовідданість українських нотаріусів вражає!
Хочу вам розповісти особисту історію приватного нотарі-

уса Обухівського районного нотаріального округу Київської 
області.

Тетяна Нещасна 28 лютого 2022 року внаслідок авіа-
удару в один момент втратила власний офіс та приміщення 
архіву.

Лише на початку 2022 року Тетяна із чоловіком, який 
працює разом із нею помічником, зробили ремонт у примі-
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щенні. Але всі їх зусилля та мрії були зруйновані ворожою 
ракетою.

Все, що було ними набуте за роки праці в нотаріаті, було 
знищено. Після удару бомби будинок горів, а Тетяна в цей 
час рятувала свій нотаріальний архів!

Наведу слова самої Тетяни, яка розповіла про той мо-
мент:

«Під час порятунку архівних документів під конторою го-
рів підвал. Підлога була гаряча, в ноги нестерпно пекло че-
рез взуття. Був ризик, що підлога обвалиться. Через чадний 
дим було важко дихати, пекли очі. Наступного дня я повер-
нулася в контору переглянути, чи нічого не забула, а в цей 
час розпочалася перестрілка між теробороною та дивер-
сантами. Але і це на той момент мене не злякало» 

Загальними зусиллями архів було врятовано, але все 
інше, на жаль, було знищено повністю… Тетяна вивезла ді-
тей у Польщу. Перебуваючи там, жінка відвідувала антиро-
сійські мітинги, а також стояла на барикадах перед білорусь-
кими та російськими машинами, щоб ті не перевозили грузи 
в обхід європейських санкцій.

Зараз Тетяна повенулася в рідне місто Васильків та хоче 
розпочати все з нуля. Знайшла приміщення під оренду, але 
потребує фінансової допомоги. 

Ще одна історія – приватного нотаріуса із Київської об-
ласті, яка працювала у місті Бородянка.

Наталія Микитенко ранок 24 лютого згадує зі сльозами 
на очах. Спершу вона поїхала до Києва, аби забрати донь-
ку-студентку. А потім повернулася у Бородянку – та робила 
всім бажаючим заяви на виїзд дітей. Пізно ввечері закрила 
контору. А 25 лютого по місту вже їздили ворожі танки. По-
чався жах, обстріли будівель, розстріли мирних людей. Зни-
кло світло, зв’язок, вода і газ. Наталія з родиною вирішили 
виїхати, і ця дорога пролягала повз трупи людей на вулицях 
та розбиті будинки.

Виїхати із Бородянки вдалося. Але думки Наталії 
постійно були про офіс та архів, про долі людей, збереже-
ні в документах. Біль за втрату улюбленої справи розривав 
зсередини. У квітні, коли місто звільнили від окупантів, На-
талія повернулася додому. Її будинок був розграбований та 
понівечений. Офіс знищений вибуховою хвилею.

Зараз Наталія підшукала нове приміщення, у сусідньо-
му місті Ірпені, та перевезла туди усе вціліле. Їй також до-
ведеться починати все спочатку, і на це потрібні кошти… Але 
вона всім серцем прагне відновити улюблену нотаріальну 
діяльність.

Це лише дві історії із багатьох.
Хочу показати вам фото офісів нотаріусів – в Ірпені, Бучі, 

Бородянці, Харкові…  І таких нотаріусів, які потребують до-
помоги, – сотні. Всі вболівають за професію, всі хочуть про-
довжувати працювати. 

НПУ робить усе, щоб полегшити роботу нотаріусів в такі 
важкі часи.

Зараз НПУ може допомагати лише інтелектуально – ло-
біюємо необхідні законодавчі зміни, беремо участь в роз-
робці нормативно-правових актів.

Створено «гарячу лінію» для консультування нотаріусів. 
Надаємо нотаріусам методичну, аналітичну допомогу.

Також НПУ веде реєстр нотаріусів, які постраждали вна-
слідок війни матеріально та фізично, фіксуємо відповідні 
факти. На даний час ми отримали більше тисячі таких звер-
нень.

Отже, нотаріуси України потребують фінансової допомоги.
Тому ми створили Благодійний фонд «Порятунок нотарі-

усів та їхніх сімей» – для збору добровільних пожертв від 
колег із усього світу, для подальшої адресної фінансової до-
помоги постраждалим українським нотаріусам.

Щиро дякуємо Раді нотаріатів Європейського Союзу, 
усім президентам нотаріальних палат, які відгукнулись на 
наше звернення по допомогу і проявили небайдужість до 
долі українських нотаріусів.

Військові дії з кожним днем наносять величезних збитків 
економіці України.

А ми всі знаємо, наскільки робота нотаріуса залежить від 
економічного розвитку країни.

Вільна професія нотаріуса не передбачає фінансування 
з боку держави. А війна, від якої потерпає все більше і біль-
ше регіонів України, не дозволяє здійснювати нотаріальну 
діяльність.

Внаслідок цього нотаріуси-біженці та нотаріуси-пересе-
ленці фактично залишаються без засобів існування.

На цьому фоні дуже важливе значення має фінансова 
підтримка українських нотаріусів як членів всесвітнього но-
таріату континентального права. 

Допоможіть нам зберегти нотаріат в Україні!
Нам важлива людська підтримка, політична, кожне сло-

во, ініціатива та головне – реалізація у життя!
Будемо щиро вдячні за фінансову допомогу та перераху-

вання коштів на рахунок Благодійного фонду НПУ.
Використання коштів Фонду відбуватиметься за певни-

ми напрямками:
– відбудова, ремонт робочих місць, житла нотаріусів;
– відновлення здоров’я нотаріуса та членів їх сімей;
– матеріально-технічна допомога у забезпеченні робо-

чого місця (офісна техніка, меблі, сейфи, програмне забез-
печення та інше);

– соціальна підтримка щодо сплати оренди за офісне 
приміщення й житло, комунальних послуг тощо.

Фінансові можливості Нотаріальної палати України зараз 
вкрай обмежені, а завдань стоїть надзвичайно багато.

Ще раз зверну увагу, що із 6600 нотаріусів працює при-
близно 2500, а отже більш ніж вдвічі зменшується надхо-
дження членських внесків.

При цьому, нотаріальні дії фактично відсутні.
Зважаючи на стан економіки, далі нам буде лише гірше.
Будь ласка, не припиняйте впливати на ваші уряди, з усіх 

можливих майданчиків говоріть про допомогу Україні та 
введення ефективних санкцій проти Росії.

Підкреслю три основні складові для перемоги України:
– важке сучасне озброєння;
– фінансова підтримка;
– майбутня відбудова нашої країни.
Я особисто вірю в єдність нотаріату.
Реквізити Благодійного фонду НПУ є у представників 

РНЄС, а також на сайті help.npu.ua
Слава нотаріату! Слава Україні!
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«МОЛЕКУЛЯРНА 
ЮРИСПРУДЕНЦІЯ»: 

як працює Комісія НПУ з аналітично-
методичного забезпечення 

нотаріальної діяльності 

Як можна охарактеризувати ко-
манду Комісії НПУ з аналітично-
методичного забезпечення нотарі-
альної діяльності?

Наша Комісія – злагоджений колек-
тив професіоналів, які, незважаючи на 
величезне навантаження, постійно на-
вчаються, працюють над собою, роз-
виваються за різними напрямами та 
спеціалізаціями.

На сьогодні це вже не просто діючі 
нотаріуси, а й аналітики, методологи 
та нормотворці. Які здобули вміння 
аналізувати не лише законодавство, 
а також і внутрішні та зовнішні ситу-
ації та передбачати загрози. Навчи-

лися вести переговори, читати лекції. 
Отримали безцінний досвід прове-
дення майстер-класів, круглих столів 
та інших об’єднуючих заходів, навики 
працювати в команді та формувати 
рух по висхідній лінії, тобто розвивати 
професійне самоврядування та нотарі-
альну практику.

Члени Комісії дуже мобільні, еру-
довані та витривалі, багатогранні в 
усьому. Саме завдяки тому, що в нота-
ріаті є такі люди, сьогодні, коли в дер-
жаві зруйнований ряд інституцій, но-
таріат працює та розвивається. Завтра 
він буде інший, новий, але служитиме 
людям ще більше.

Що значить для вас робота у Ко-
місії?

Комісія для нас – це цілий світ 
аналітики та методології. Це люди, які 
відчувають дух закону і своєю працею 
сприяють забезпеченню його орга-
нічної єдності із буквою закону, які 
люблять нотаріат і докладають над-
звичайних зусиль не лише для його 
збереження, а й для найкращого роз-
витку. Це спеціально не встановлені, 
проте усвідомлено працюючі прин-
ципи, які панують у нашій роботі, за-
сади, які випливають з ідей цінності 
людини, справедливості та свободи, 
де поважається незалежність думки 

На питання журналу «Нотаріат 
України» щодо діяльності Комісії 
Нотаріальної палати України 
з аналітично-методичного 
забезпечення нотаріальної 
діяльності відповіли:

Тетяна Кучеренко, заступник 
голови Комісії, приватний 
нотаріус Бориславського 
міського нотаріального округу 
Львівської області

Aнна Котляр, член Комісії, 
приватний нотаріус Запорізького 
міського нотаріального округу 
Запорізької області

Галина Парусова, член Комісії, 
приватний нотаріус Київського 
міського нотаріального округу 
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ІНТЕРВ’Ю

та не обмежується  свобода її вира-
ження.

Комісія – це маленька проекція 
ідеального і реально працюючого ме-
ханізму. Деколи здається, що саме 
вона є серцем НПУ, і цю пульсуючу ро-
боту відчуває кожен нотаріус України, 
державні інституції та, неусвідомлено, 
учасники правовідносин.

Тому цілодобова робота в Комісії 
не обтяжує, а, навпаки, окрилює і що-
дня переконує, що знання – це справ-
ді сила, і це особливо відчувається у 
добросовісній боротьбі за правду та 
право. Кожен член Комісії, незалежно 
від розподілу напрямків, намагаєть-
ся долучатися до роботи над кожним 
матеріалом, адже відчуває особисту 
відповідальність за усі висновки та 
позиції.

Робота у Комісії – професійне на-
повнення нашого життя, можливість 
долучитися до розвитку нотаріату 
України та сприяти якісному норма-
тивному регулюванню, вона моти-
вує вдосконалюватися, працювати 
над собою глибинно та масштабно, 
відстежувати законодавчі тенденції, 
судову практику та наукові дослі-
дження.

Чим займається Комісія, які ма-
теріали готує? Розкажіть про осно-
вні напрямки роботи.

Складно розповісти про роботу 
Комісії стисло. Динамічність змін за-
конодавства, адаптація його до сучас-
них реалій, невпинне реформування 
різних сфер та галузей вимагає фоку-
сування уваги та кропіткої роботи над 
кожним напрямком, що є дотичним, 
чи може бути таким, до нотаріату.

Основною метою діяльності Комі-
сії є надання нотаріусам методичної 
та інформаційної допомоги, прове-
дення аналізу чинного законодавства, 
узагальнення та забезпечення фор-
мування єдиної нотаріальної практи-
ки. Тому і спектр матеріалів, які ви-
вчаються, аналізуються та готуються 
Комісією, є надзвичайно широким: 
від спадкового права – до державної 
реєстрації речових прав на нерухо-
мість, від поділу майна – до державної 
реєстрації бізнесу, від апостилювання 
документів – до містобудівного за-
конодавства та ЄДЕССБ, від технічної 
інвентаризації – до законодавства у 
сфері надання електронних послуг. 

Деколи після опрацювання чергово-
го матеріалу доводиться «розвернути 
свою свідомість на 180 градусів», аби 
розпочати роботу над наступним.

Численні інформаційні листи, пра-
вові аналізи, методичні рекомендації, 
семінари та вебінари, лекторами яких 
є члени нашої Комісії, участь у кру-
глих столах та робочих групах, відпо-
віді на запити нотаріусів, звернення до 
компетентних органів з висвітленням 
проблематики у застосуванні зако-
нодавства – неповний  результат цієї 
часто цілодобової колективної робо-
ти, рушійною силою, натхненником та 
душею якої є голова Комісії Інна Бер-
нацька.

Пророблено величезний обсяг 
кропіткої роботи у різноманітних на-
прямках. Це і спільна з іншими комісі-
ями НПУ робота в напрямку подолан-
ня рейдерства. А також істотне спро-
щення нотаріального діловодства. В 
цьому напрямку ще є над чим працю-
вати, тому робота продовжується.

Виконано важливу і відповідальну 
місію та запущено надскладні механіз-
ми ринку землі. На черзі – подібна, не 
менш складна, робота із запуску ринку 
об’єктів незавершеного будівництва 
та майбутніх об’єктів нерухомості, що, 
серед іншого, допоможе забезпечити 
баланс роботи для нотаріусів в облас-
них центрах та регіонах.

І, що надважливо в сьогоднішніх 
реаліях, завдяки співпраці з різними 
державними інституціями, вдалося 
адаптувати нотаріат до роботи в умо-
вах війни. 

На сьогодні надзвичайно вагомою 
функцією Комісії є також участь у пра-
вових експертизах нормативно-пра-
вових актів, а також робота в напрямку 
удосконалення законодавства та, що 
дуже важливо – на випередження, аби 
одним необережним кроком не зруй-

нувалося те, що будувалося десятка-
ми років, закладалося, спираючись 
на основи цивілістики, працювало, як 
годинниковий механізм та є продик-
тованим життям.

Саме тому, постійно відслідкову-
ючи законопроекти та проекти ін-
ших нормативних актів, які можуть 
вплинути на нотаріальну діяльність 
та права громадян, намагаємося мак-
симально брати участь у нормотвор-
чому процесі – не пропустити нових 
проектів, проаналізувати, детально 
обґрунтувати, спрогнозувати наслідки 
прийняття, виписати і запропонува-
ти проект норми, який відповідатиме 
стандартам нормотворення та буде 

робочим на майбутнє. Звісно, 
не все вдається. Адже остан-
ню крапку в цій історії все ж 
ставить нормотворець. Проте 
не покладаємо рук та рухає-
мося далі.

У зв’язку із воєнним 
оновленням законодавства 
Комісії доводиться опера-
тивно опрацьовувати без-
ліч змін. Як організована 
ця робота, чи все вдається?

В умовах воєнного часу обсяг ро-
боти Комісії відчутно не збільшився, 
адже українське законодавство часто 
змінювалося і в довоєнний час. Разом 
з цим, працювати стало складніше, 
так як доводиться долати психологічні 
бар‘єри.

Аналізуючи та виписуючи мате-
ріали, неможливо виокремити себе 
із тієї страшної реальності, яку ми усі 
проживаємо з 24 лютого 2022 року. 
Кожен лист чи аналіз, проект змін чи 
зауваження пропускається крізь себе. 
Важкими були відчуття, коли писали 
про заповіти військовополонених, і 
ще більш болісні – під час роботи над 
змінами та їх аналізом до порядку 
встановлення опіки над майном осіб, 
які зникли безвісти за особливих об-
ставин.

Крім цього, ми постійно перебува-
ємо подумки з колегами, які залиши-
лися працювати на фактично окупо-
ваних територіях чи у містах, селах, 
селищах, що часто обстрілюються, 
адже знаємо, як важливо їм відчувати, 
що ми працюємо також заради них. І 
кожен відгук від наших нотаріусів, зо-
крема з Херсонщини, Миколаївщини, 

Комісія — не просто 
діючі нотаріуси,  

а й аналітики, 
методологи та 

нормотворці
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Харківщини про те, якою підтримую-
чою, особливо зараз, для них є наша 
робота, мотивує ще більш завзято пра-
цювати на своєму аналітично-мето-
дичному фронті.

Для розуміння організації робо-
ти у Комісії можна навести цитати із 
книги «Від хорошого до величного» 
американського письменника Джима 
Коллінза, що найбільш вдало її харак-
теризує. Досліджуючи декілька років 
ефективність організації роботи, та, 
визначаючи фактори, що допомага-
ють створювати великі організації 
будь-якого типу, у своїй книзі він опи-
сує концепцію лідерів п’ятого рівня, 
як найвищого рівня в ієрархії здібнос-
тей лідера, наявність яких є основною 
умовою формування організації най-
вищого рівня управління. Тобто, не-
можливо говорити про організа-
цію роботи, не характеризуючи її 
керівника.

 «Ми (дослідники) були дуже 
здивовані, навіть шоковані, коли 
дізнались, який тип керівництва 
потрібен для перетворення ком-
панії з хорошої на величну. Поряд 
з відомими корпоративними ке-
рівниками, видатними особистос-
тями із сильним характером, які 
постійно потрапляють на перші 
шпальти газет, керівники, яким 
вдалося перетворити компанії з хоро-
ших на величні, здаються прибульця-
ми з Марсу. Непублічні, тихі, неговіркі, 
навіть сором’язливі, ці лідери — пара-
доксальна суміш особистої скромності 
і професійної волі. Вони більше схожі 
на Лінкольна й Сократа, ніж на Петто-
на чи Цезаря… 

Лідери п’ятого рівня:
• реалізують потреби власного «я» 

не через здобуття особистого успіху, а 
через досягнення вищої мети — побу-
дови по-справжньому величної ком-
панії. Це зовсім не означає, що лідери 
п’ятого рівня не мають власного «я» чи 
честолюбства. Насправді вони неймо-
вірно амбітні, але їхні амбіції спрямо-
вані насамперед на компанію, а не на 
себе;

• хочуть бачити компанію ще більш 
успішною у наступному поколінні, 
спокійно мирячись з думкою, що біль-
шість людей не дізнаються, що цей 
успіх — завдяки їм;

• це не лише стриманість і скром-
ність. Це ще й палка рішучість, майже 

стоїчна непохитність зробити все, аби 
компанія стала величною, вони фана-
тично віддані, заражені невиліковною 
хворобою — постійною потребою да-
вати результат;

• мають стиль роботи старанного 
простого робітника, вони більше схожі 
на простих «робочих конячок що тяг-
нуть плуг», ніж на «скакунів для парад-
них виїздів»;

• дивляться у вікно, приписуючи 
успіх компанії тим факторам, що не 
пов’язані з ними самими. Коли вони 
не можуть знайти конкретної люди-
ни або події, завдяки якій це сталося, 
то списують усе на удачу. При цьому 
вони дивляться у дзеркало, щоб взяти 
на себе відповідальність, а не скаржи-
тися на невезіння, коли справи йдуть 
не дуже добре».

Стереотипно справді вважається, 
що організація роботи – це про дис-
ципліну, активні дії керівника щодо 
чіткого розподілу обов’язків, контр-
оль, ієрархію тощо, проте, працюючи 
в Комісії, щодня переконуємося, що 
ключовими і надзвичайно цінними 
принципами організації її роботи є 
свобода і відповідальність, про які і 
пише Дж. Колінз, висвітлюючи факто-
ри, що визначають ефективність орга-
нізації роботи.

Створення умов, де кожен із коман-
ди Комісії самостійно поспішає взяти 
матеріал для опрацювання, щоб не 
залишити жоден поза увагою, маючи 
свою власну свободу вибору щодо ро-
боти в цей час та щодо предмета дослі-
дження, водночас діючи внутрішньо 
відповідально, — це і є суть та осно-
вна цінність організації роботи нашої 
Комісії, так майстерно запровадженої 
Інною Михайлівною. Вона справді за-
взято працює заради високої мети 
розбудови величного самоврядування, 
написання якісного законодавства, що 

не шкодитиме, а захищатиме учасни-
ків правовідносин, титанічно діє за-
вжди з перспективою на майбутнє, в 
тому числі для молодого покоління 
нотаріату, рішуча і вольова, водночас 
стримана і скромна, «завжди дивиться 
у дзеркало, а не у вікно, якщо потрібно 
взяти відповідальність, не переклада-
ючи вину на своїх колег, зовнішні фак-
тори чи невезіння», і «завжди дивить-
ся у вікно, а не у дзеркало», якщо Комі-
сія досягає успіхів, «перекладаючи свої 
заслуги на її членів, зовнішні фактори 
або везіння».

Відповідь на запитання «Чи все 
вдається?» можна буде надати лише 
після того, коли буде нормативно по-
долано та після цього якісно застосо-
вано на практиці, усі ті нові виклики, 
що створені війною. Маємо проблему 

втрачених архівів і, відповідно, 
гостру необхідність цифровіза-
ції документів та переходу до 
електронного нотаріату; війна 
продемонструвала проблема-
тику постачання спеціальних 
бланків нотаріальних докумен-
тів, а, отже, підштовхнула до 
думки та роботи над іншими 
засобами захисту та перевірки 
нотаріальних документів; ма-
сове знищення майна потребує 
напрацювання процедури за-

безпечення доказів, у тому числі за до-
помогою нотаріату, опису майна, вста-
новлення опіки над таким майном та 
нормативного врегулювання питання 
спадкування права на компенсацію; 
тривала тимчасова окупація та, відпо-
відно, неможливість виїзду наших гро-
мадян на контрольовану українською 
владою територію, масові вбивства та 
насильне вивезення людей до країни-
агресора змушують напрацьовувати 
додаткові інструменти для перевір-
ки дії представництва та нормативну 
можливість продовжувати встановлені 
законом строки за дії надзвичайного 
та/або воєнного стану задля забезпе-
чення реалізації особами, в тому числі, 
права на спадкування.

Війна також подолала кордони. 
Країни, що зустріли наших жінок, ді-
тей та осіб похилого віку, пристали на 
пропозицію розробити уніфікований 
зразок заяви, який даватиме можли-
вість дітям не лише перетнути кордо-
ни, а й отримувати освітні, медичні 
послуги, оформлювати спеціальний 

Принципи  
організації роботи 

Комісії — свобода  
і відповідальність

ІНТЕРВ’Ю
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статус тощо. Міжнародний нотаріат 
об’єднується, ділиться досвідом, зо-
крема, щодо встановлення тимчасово-
го опікунства над дітьми, усиновлен-
ня, забезпечення доказів, серед іншого 
у разі руйнування будівель та споруд.

Це лише деякі виклики, що 
з’явилися перед нотаріатом через ві-
йну, тому завдань у нас і, відповідно, 
роботи, надзвичайно багато. На преве-
ликий жаль, війна надвисокою ціною 
стала також рушійною силою розви-
тку. 

Мабуть, зв’язок із головою Комі-
сії у вас в режимі 24/7?

Враховуючи масштаб діяльності 
Комісії, неможливо встановити робо-
чий графік для онлайн-обговорень, 
що є зрозумілим і ніким не вимага-
ється. Це справді цілодобова робота як 
Інни Михайлівни, так і інших членів 
Комісії, тому взаємний зв‘язок у нас, 
за замовчуванням, 24 години на добу. 
Повідомлення та дзвінки від голови 
Комісії завжди є пріоритетними і не 
має значення, коли вони надходять. 
Більше того, кожна зустріч, навіть у 
форматі спільного відеодзвінка чи 
zoom-конференції, є завжди радісною 
та теплою, незалежно від того, якої 
складності питання ми обговорює-
мо. Ми свідомі того, що робота може 
заставати і в дорозі, і на відпочинку, 
тому готовність працювати та ноутбу-
ки у нас з собою 24/7. 

Розкажіть про роботу над інфор-
маційним матеріалом Комісії, що 
найбільше вам запам’ятався.

Пригадується робота над інформа-
ційним листом «Щодо застосування 
постанови Кабінету Міністрів України 
від 23 червня 2021 року № 681 «Деякі 
питання забезпечення функціонуван-
ня єдиної державної електронної сис-
теми у сфері будівництва», який ви-
пускали на початку серпня 2021 року. 
Вона була складною через стислість 
строків, надзвичайну складність змін 
з великою кількістю відсильних норм 
та норм, що набирали чинність, запро-
ваджувалися та вступали у дію в різ-
ний час, неоднозначність розуміння 
новацій, зокрема щодо розмежування 
технічної інвентаризації та внесення 
відомостей до ЄДЕССБ, а також через 
терміновий запит нотаріальної спіль-
ноти на роз’яснення численних змін.

Водночас робота над зазначеним 
матеріалом відбувалася за неперед-
бачуваних обставин і через це була ще 
більш цікавою. 06 серпня 2021 року у 
Запоріжжі був запланований семінар 
щодо відкриття ринку землі — земель-
на реформа щойно стартувала. Ми 
зустрілися вже із усвідомленим розу-
мінням необхідності напрацювання 
інформлиста – і це була наша перша 
очна робота над матеріалом, для до-
слідження та написання якого ми 
мали дві ночі. До цього часу працюва-
ли разом лише онлайн, зустрічаючись 
у спільних файлах на гуглдиску. Тому, 
з однієї сторони, складність завдання, 
а з іншої — хвилюючі та радісні емо-
ції від довгоочікуваної зустрічі, до-
дали ще більше пам’ятності цій події. 
Найважливішим відкриттям у процесі 
написання листа стало те, що до од-
накового розуміння змін кожен з нас 
дійшов своїм особливим шляхом до-
слідження. Різні аргументи, способи 
тлумачення, але один ключ. Місто, що 
розташоване на обох берегах Дніпра та 
острові Хортиця, ми покидали із радіс-
ним відчуттям виконаного обов’язку, а 
також від того, що наші висновки спів-
пали.

У яких видах нотаріальних дій 
існує найбільш єдина нотаріальна 
практика? 

Можна припустити, що найменш 
дискусійною дією є засвідчення справ-
жності підпису на документах, у тому 
числі коли вони призначені для дії за 
кордоном (афідевіти). Головним орі-
єнтиром для її вчинення є презумпція, 
встановлена статтею 78 Закону Украї-
ни «Про нотаріат», відповідно до якої 
така дія може вчинятися у випадках, 
крім тих, які відповідно до закону або 
за вимогою сторін підлягають нотарі-
альному посвідченню. Таким чином 
законодавець надає свободу вчинення 
такої дії, нормативно встановлюючи 
лише презумпцію та рамкову заборо-
ну, закріплену у частині четвертій за-
значеної статті, яку, сподіваюся, у най-
ближчому майбутньому буде скасова-
но, адже і розвиток процесуального 
законодавства, і міжнародний досвід, і 
війна вказують на важливість запрова-
дження нормативної можливості но-
таріусам забезпечувати докази, нота-
ріально засвідчувати справжність під-
пису свідка чи інших осіб на заявах, в 

яких стверджуються обставини, право 
посвідчення яких належить державно-
му органу, незалежно від того, чи такі 
документи призначені для іноземних 
компетентних органів, чи для націо-
нальних.

А яка сфера найбільш супереч-
лива і чому?

У наших нотаріальних групах вже 
склалося цікаве спостереження, що 
якщо ведеться жвава дискусія щодо 
спільності майна, поділу майна по-
дружжя, шлюбного договору чи інших 
сімейних договорів, отже, непомітно 
для усіх прийшов вечір п‘ятниці, а ви-
глянувши у вікно, можна помітити і 
місяць у повні. У той час, коли місто за-
синає, оживає нотаріальна спільнота.

Це ті теми, які є суперечливими у 
розумінні та, відповідно, практично-
му застосуванні, як через колізійність 
нормативного регулювання, так і че-
рез прогалини у законодавстві. Вод-
ночас це ті питання, які є багатоскла-
довими, глибинними і надзвичайно 
цікавими. Люди навіть не підозрюють, 
скільки часу йде на аналітичне дослі-
дження їх справ. Помиляються ті, які 
вважають, що нотаріус лише прикла-
дає печатку, — за кожною справою, 
особливо коли мова йде про сімейні 
договори, прикрито багато годин під-
готовки, дослідження, аналізу та без-
посередньо видимої роботи.

Сьогодні у ЗМІ часто публічно зне-
цінюється робота нотаріусів, задається 
загальний концепт про нашу незна-
чимість... Якщо коротко – державі так 
вигідно. Але ж важливо, що думає кін-
цевий споживач – народ! А люди, які 
слухають і чують, дивляться і бачать, 
помічають більше, а найголовніше те, 
що наша робота, перш за все — справді 
значима і важлива для них. На прикла-
ді саме посвідчення сімейних догово-
рів найбільш помітно відчувається 
індивідуальність кожного договору, 
масштаб роботи нотаріуса, вдячності 
людей, дорослішання і ріст правової 
свідомості громадян, а також взаєм-
ного задоволення від результату, адже 
домовленість — це завжди про цивілі-
зований світ. 

Війна не завадить реформуван-
ню нотаріату України?

Не думаємо, що завадить. Як пока-
зав важкий та гіркий досвід останніх 

ІНТЕРВ’Ю
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місяців, навіть в умовах війни наші 
громадяни не готові плисти за течією 
та шукати простих шляхів. І, навіть 
якщо в країні війна, кожен, хто має 
найменшу можливість, продовжує ро-
бити свою справу, і навіть більше, що-
сили підтримує тих, хто потребує до-
помоги.     

Країна не має права зупинитися 
та жити лише очікуванням перемоги. 
Для того аби перемога у війні не стала 
поразкою суспільства в економічній 
та інших сферах, має продовжуватися 
систематична робота у всіх найважли-
віших напрямках. Крім того, війна ста-
вить перед нами також і нові виклики, 
оскільки оголюються приховані досі 
проблеми та прогалини, з’являються 
абсолютно нові категорії питань, які 
потребують негайного врегулювання.  

Тож реформи мають тривати. Інше 
питання, що вони мають бути розум-
ними та виваженими, продуманими 
до найменших дрібниць та мати добре 
прогнозовані наслідки.

Як вам вдається знайти час, а го-
ловне – бажання та мотивацію для 
роботи в Комісії?

Враховуючи динаміку змін законо-
давства, працювати доводиться, бук-
вально, в турборежимі, опрацьовуючи 
подекуди декілька різних матеріалів 
паралельно. А оскільки кожен з членів 
Комісії є діючим нотаріусом, охопити 
цей обсяг роботи у робочий час фізично 
неможливо. Тому робота Комісії триває 

і ввечері, і в ночі, і у вихідні, і, навіть, 
на відпочинку. Ноутбук у багажі під час 
будь-якої подорожі є звичною річчю.

Щодо бажання та мотивації – все 
дуже просто. Хтось любить розігрува-
ти шахові партії, хтось читати книги,  
інший займатися спортом. А члени на-
шої Комісії – неперевершені у розкла-
данні правових норм на молекули та 
атоми. І це, мабуть, для кожного члена 
Комісії є найулюбленішим хобі.

Так і народився новий термін для 
цієї спільної для членів Комісії риси – 
«молекулярна юриспруденція».

Людина здатна гори звернути, коли 
вона горить своєю справою, ідеєю. 
Коли робить те, що любить. Коли задо-
волення приносить сам процес. Коли 
бачить результат своєї роботи. 

Інна Бернацька колись поділи-
лася мріями про створення вели-
кого науково-аналітичного центру 
при НПУ. Як ви оцінюєте такі пер-
спективи?  

Світлі ідеї світлих людей почина-
ють реалізовуватися з моменту наро-
дження таких ідей. Тому, незважаючи 
на те, що центр юридично не створено, 
рівень аналітично-методичної роботи 
так стрімко росте, що мова вже йде не 
про перспективу, а про реальність.

Разом з цим, важлива публічність 
напрацювань Комісії, адже сьогодні 
доступ до інформаційних листів та 
аналізів мають зазвичай лише нота-
ріуси. Усі юристи цитують правові по-

зиції суду, але майже ніхто не знає про 
існування правових позицій нотаріату, 
що здійснює превентивне правосуддя, 
і які так необхідні суддям, про що вони 
також публічно зазначають.

Фактично такий центр вже існує, 
потрібно лише усвідомлено вивести 
його в іншу, ціннісну, площину!

Можна виділити спільні риси 
«професійного характеру» членів 
Комісії?

«Справа, якою рухає мрія» — таким 
був заголовок статті про нашу Комісію 
в одному із випусків журналу «Нота-
ріат України». Усі ми в душі трошки 
мрійники. Адже мріємо про правову 
державу, що поважає своїх громадян, 
дбає про їх безпеку та гарантує права. 
Мріємо про досконале законодавство, 
логічно та якісно виписані правові 
норми. Мріємо про розвиток та май-
бутнє нотаріату.

Ця ідеальна картинка світу та ба-
жання втілити її в життя об’єднує чле-
нів Комісії. А небайдужість, активність, 
наполегливість, бажання постійно на-
вчатися та вдосконалюватися, критич-
не та стратегічне мислення, здатність 
до аналізу, самоорганізація, незалеж-
ність думки, вболівання за професію, 
повага до законності, прагнення до 
досконалості – те, що допомагає крок 
за кроком рухатися вперед. Нам усім 
болить нотаріат та його майбутнє. 

«Головне вірити в те, що ти робиш. 
Тоді в це повірять інші». 

Де розміщуються інформаційні матеріали Комісії НПУ  
з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності

Нотаріальна платформа – 
розділ «Єдина нотаріальна практика»

Вебсайт НПУ – розділ «Новини» 
https://npu.ua/news/

ІНТЕРВ’Ю
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ПАЛАТА
Відомості про НПУ, цінності та принципи 
діяльності, основні документи, інформація 
про Раду НПУ, відділення та комісії

НОВИНИ 
Актуальні новини професійного 
самоврядування нотаріусів, НПУ та 
відділень, міжнародного нотаріату

НОТАРІАЛЬНА  
ПЛАТФОРМА
Ресурс, на якому розміщуються 
інформаційні листи НПУ та інші документи, 
працює гаряча лінія для нотаріусів

ПОДІЇ
Анонси заходів НПУ та відділень, заходів  
з підвищення професійного рівня нотаріусів

НОТАРІАТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Інфографіки, анімаційні ролики  
про популярні нотаріальні дії

ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ
Сплатити членські внески до НПУ  
та дізнатися про заборгованість

КОНТАКТИ 
Контактні дані працівників Апарату  
Нотаріальної палати України та відділень НПУ
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БЛАГОДІЙНІСТЬ

ПОРЯТУНОК НОТАРІУСІВ  
ТА ЇХ СІМЕЙ

Нотаріальна палата України у березні 2022 року 
створила Благодійний фонд «Порятунок нотаріусів 
та їх сімей» – для допомоги нотаріусам України, які 
постраждали внаслідок збройної агресії росії.

В час тяжких випробувань і трагедій, свідком яких 
ми стаємо щодня, серед тих, хто потребує допомо-
ги, є  нотаріуси, які втратили своє житло та робочі 
місця, втратили можливість працювати та жити тим 
життям, яке будували як громадяни своєї держави, 
як представники професії, важливої для суспільства. 
До НПУ надходять звернення від  нотаріусів, житло 
та/або приміщення робочих місць яких зазнали зна-
чних руйнувань, та навіть знищені вщент агресором, 
в результаті чого нотаріуси позбавлені місця роботи 
і засобів існування. 

Основною метою Фонду на сьогоднішній день 
є  накопичення коштів на рахунках Фонду, за допо-
могою колег із МСЛН та РНЄС, для подальшого роз-
поділення цієї допомоги постраждалим нотаріусам 
України та членам їх сімей. Ведеться активна робо-
та із міжнародними нотаріальними організаціями 
щодо можливості отримання допомоги. НПУ вдячна 
всім міжнародним партнерам,  які не залишаються 
осторонь та не залишають нас в біді, яка прийшла в 
Україну.

Зі свого боку, нотаріуси України також можуть 
звертатись до усіх осіб і організацій (як за кордо-
ном, так і в межах України), які можуть надати до-
помогу, – для додаткового залучення коштів на ра-
хунках Фонду.

Використання коштів Фонду відбуватиметься 
згідно із прозорими чіткими критеріями, розробле-
ними НПУ, за цільовими напрямками:

— відбудова, ремонт робочих місць, житла нота-
ріусів;

— відновлення здоров’я нотаріуса та членів їх сі-
мей;

— матеріально-технічна допомога у забезпеченні 
робочого місця (офісна техніка, меблі, сейфи, 
програмне забезпечення та інше);

— соціальна підтримка щодо сплати оренди за 
офісне приміщення й житло, комунальних по-
слуг тощо.
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БЛАГОДІЙНІСТЬ

help.npu.ua

РЕКВІЗИТИ
Для переказів в доларах США:

Correspondent bank: 
SWIFT CODE: CHASUS33 JPMORGAN CHASE 
BANK New York

Account With Institution: Acc. 001-1-194057

BIC (SWIFT) CODE: COSBUAUK

Bank name:  
JOINT STOCK COMPANY STATE SAVINGS  
BANK OF UKRAINE

Bank address: KIEV, UKRAINE

Beneficiary (отримувач): ACC:  
UA053123560000026009300940388

Для переказів у гривні:
АТ «Ощадбанк»
Поточний рахунок № UA053123560000026009300940388, який належить  
Благодійній організації «Благодійний фонд «ПОРЯТУНОК  НОТАРІУСІВ ТА ЇХ СІМЕЙ», 
код ЄДРПОУ 44766978

Для переказів у євро:

Correspondent bank: 
SWIFT CODE: COBADEFF COMMERZBANK AG, 
Frankfurt am Main

Account With Institution: Acc. 4008865941/01

BIC (SWIFT) CODE: COSBUAUK

Bank name: JOINT STOCK COMPANY STATE 
SAVINGS BANK OF UKRAINE

Bank address: KIEV, UKRAINE

Beneficiary (отримувач): 
ACC: UA053123560000026009300940388

Name: CHARITY ORGANIZATION  
«CHARITY FUND «SAVING NOTARIES  
AND THEIR FAMILIES»
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КАРІНА ДЕРУН: 
«Як голова відділення НПУ  

в Київській області я пишаюся 
нашими нотаріусами!»

Як особисто для Вас розпочався 
ранок 24 лютого?

Моя родина розуміла, що вже про-
тягом восьми років йде війна на сході 
України. Ми відчували напруженість 
та тривожність у країні, але до остан-
нього ніхто із нас не міг навіть уявити, 
що відбудеться в лютому 2022 року. 
Тому моя особиста історія була трохи 
незвичною – мій чоловік Анатолій до 
Дня закоханих подарував омріяну пу-
тівку на море, тому із 19 лютого у нас 
розпочався чудовий сімейний відпо-
чинок.

Але 24 лютого 2022 року о 5-й ран-
ку пролунав тривожний дзвінок від 
наших дітей, які зі сльозами на очах 
сказали нам: «Мамо, тату! У нас в 
країні розпочалася війна!». Після цих 
слів всередині ніби щось обірвалося…  
Декілька днів ми постійно монітори-
ли інформацію в телефонах та шукали 
безпечні шляхи повернення додому, в 
Україну!

Голова відділення  
Нотаріальної палати України  
в Київській області  
Каріна Дерун із перших днів 
війни докладає максимум 
зусиль, аби допомогти 
колегам. Це складно, зокрема 
психологічно, адже Київщина 
отримала великий удар від 
ворожої окупації та жахливих 
злочинів рф.  
До уваги читачів — надзвичайно 
щира, емоційна, подекуди 
болісна, але оптимістична 
розмова із Каріною Дерун, 
яка є взірцем патріотизму та 
відданості професії.



NPU.UA  |  НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ НОТАРІАТ УКРАЇНИ   |   № 1-2 (44-45) 202223

НА ЗВ’ЯЗКУ З ВІДДІЛЕННЯМИ

Яким чином відбувалася ко-
мунікація із нотаріусами Ки-
ївщини під час активної фази  
війни? 

Звісно, у всіх нас на той час була 
паніка і стрес від того, що коїлося, 
але майже з першої години піс-
ля вторгнення рф в Україну вело-
ся активне листування в основній 
Viber-групі «Нотаріуси Київщини». 
Ділилися своїми емоціями та дум-
ками стосовно подальших дій но-
таріуса в таких умовах, хвилювалися 
за колег з Ірпеня, Бучі, Бородянки, 
Гостомеля, Іванкова, Макарова та ін-
ших міст, де відбувалися бої…

Колеги щиро переймалися тим, 
щоб встигнути всім бажаючим зро-
бити дозволи на виїзд дітей за кор-
дон. Деякі це робили у своїх містах 
практично під обстрілами.

Починаючи з 24 лютого відді-
лення НПУ в Київській області було 
постійно на зв’язку, ми допомагали 
консультаціями, розмовами, від-
шуковували необхідні контакти ко-
лег з інших областей і навіть країн, 
аби вони могли надати тимчасовий 
прихисток нашим нотаріусам.

На той момент мені було важко 
контролювати комунікацію з нота-
ріусами, бо саме в той час, коли всі 
масово продовжували виїжджати з 
України, ми з чоловіком сім днів пе-
ребували в дорозі на Батьківщину, 
але я докладала всіх зусиль, щоб бути 
максимально корисною кожному, хто 
мені телефонував.

Згадую ситуацію, коли один із но-
таріусів зателефонувала з проханням 
за колегу, яка втікала від обстрілів зі 
свого міста разом з дітьми, і на той 
момент терміново потребувала про-
фесійної психологічної підтримки. 
Перебуваючи на кордоні у Польщі, я 
продовжувала робити дзвінки знайо-
мим, шукати варіанти допомоги для 

колеги. Я розуміла, що повинна бути 
готовою до будь-яких дій, аби допо-
могти потребуючим – як голова відді-
лення, як колега і просто як людина.

Один із важливих дзвінків тоді був 
від приватного нотаріуса Обухівсько-
го районного нотаріального округу 
Київської області Тетяни Нещасної, 
яка з сумом повідомила, що крилата 
ракета влучила у будинок, де знахо-
дилося її власне приміщення офісу та 
архіву. Тетяна в подробицях розпові-
ла мені, як власноруч з небайдужими 
під час пожежі виносила архівні пап-
ки, як вона відчувала, що нагріваєть-
ся під ногами підлога від вогню, і що 
в той момент думала про долі інших 
людей, чиї справи зберігалися у неї.

Такі розповіді від наших нота-
ріусів назавжди залишаться в моїй 
пам’яті. Тоді я щодня переконувалася 
в тому, що кожен із них герой та гід-
ний звання нотаріуса!

Надзвичайно вдячна представни-
кам та керівництву іноземних нота-
ріальних палат, адже вони дуже до-
помагали нашим нотаріусам, яким 
довелося втікати від війни до їх країн.

Складною була комунікація із тими 
нотаріусами, які знаходили-
ся на окупованих територіях, 
через загрозу прослуховуван-
ня телефонів, зв’язок зникав 
місцями зовсім, розряджа-
лися телефонні пристрої… В 
такі моменти я просто моли-
лася в думках за кожного, хто 
потрапив під окупацію.

Загалом, намагалася бути 
на зв’язку 24/7 (наскільки це 
було можливо), адже розуміла, 
що нотаріусам потрібно було 
надавати якісну та перевірену 

консультацію, актуальну інформацію 
на той час, а хтось потребував просто 
розмови та моральної підтримки.

Хотілось би зазначити, що нам 
дуже пощастило з начальником від-
ділу нотаріату у Київській області – 
Світланою Марищук, яка також із пер-
ших днів докладала максимум зусиль 
для підтримки нотаріусів, тримала зі 
всіма зв’язок.

В той час, коли всі масово виїж-
джали з України і шукали прихисток 
за кордоном, я всім серцем прагнула 
якнайскоріше дістатися рідного дому. 
У мене всередині все розривалося од-
ночасно від болю та великої сили па-
тріотизму!

Я молилася  
за кожного, хто 

потрапив в окупацію, 
намагалася бути  

на зв’язку 24/7
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Я чітко знала, що моє місце тут! 
Я повинна допомагати нотаріусам! Я 
повинна бути корисною для місцевої 
тероборони! Я повинна докладати 
максимум зусиль для того, щоб вряту-
вати нашу рідну землю!

Чи ведете Ви орієнтовну статис-
тику, скільки нотаріусів працює 
зараз в області, скільки виїхало в 
інші регіони України та за кордо-
ном?

Так, звісно. Дану статистику ми 
цілеспрямовано розпочали актив-
но вести після повномасштабного 
вторгнення рф на територію Украї-
ни – для того, щоб володіти  на той 
момент актуальною інформацією, 
хто із нотаріусів на місцях і може об-
слуговувати громадян, хто тимчасо-
во переїхав в інший регіон країни, а 
хто виїхав за кордон і планує потім 
повернутися, або хто подав заяву 
на зупинення своєї нотаріальної ді-
яльності і не планує повертатися на 
Батьківщину. На той час велася ве-
лика робота зі збору статистичних 
даних нашим відділенням, відділом 
нотаріату у Київській області, для 
пошуку нотаріусів з’явився чатбот в 
Telegram, НПУ створила реєстр нота-
ріусів, які працюють під час воєнного 
стану. 

Як зараз можна оцінювати зага-
лом ситуацію в нотаріаті України у 
зв’язку із війною?

Що таке нотаріат в Україні? Це 
система органів, осіб, які працюють 
на благо нашої держави і громадян. 
Тому, я вважаю, що це одна із гідних 
та престижних професій, яка фор-
мується на основі професійної гра-
мотності, патріотизму та людяності. 
Впевнена, що у кожного з нас є могут-
ня інтелектуальна сила, яка принесе 
велику користь для нашої країни.

Коли прийшла війна і почалася 
окупація в нашій області, ми розуміли 
всю можливу загрозу при подальшій 
роботі з державними реєстрами. Тому 
з боку вищих органів було прийня-
те вірне рішення щодо перевезення 
у безпечне місце головного серверу, 
який зберігав у собі всю роботу дер-
жавних реєстрів. Саме це дало змогу 
уберегти від викрадення та пошко-
дження важливої інформації та вчи-
нення неправомірних дій з боку ро-
сійських окупантів.

Завдяки тісній співпраці Кабінету 
Міністрів, Міністерства юстиції та Но-
таріальної палати України було здій-
снено оперативне та дієве обговорен-
ня всіх постанов, якими керуються 
нотаріуси під час дії воєнного стану. 
На мою думку, це було дуже влучне 

та вірне рішення. На початку війни, 
задля спільної безпеки, нотаріусам 
України обмежили їх повноваження, 
але поступово ми починаємо повер-
татися до повноцінної роботи.

Чи забезпечує зараз та кількість 
нотаріусів, яка працює в країні, 
громадян нотаріальними діями? 

Думаю, що усі нотаріуси, які зараз 
працюють, викладаються на повну 
силу. Це і ті нотаріуси, які продовжу-
вали працювати, не покидаючи свої 
міста, які відновили свою роботу на 
деокупованих територіях (частина 
Харківської, Київської, Запорізької, 
Кіровоградської та інших областей), а 
також ті, що вже повернулися з інших 
регіонів або країн.

Точно можу сказати, що наше від-
ділення готове працювати 24/7! Ми 
намагаємося спільно з відділом нота-
ріату та Міністерством юстиції мак-
симально швидко підключати нота-
ріусів до вже діючих реєстрів, активно 
в даному напрямку співпрацюємо з 
Нотаріальною палатою України.

Особисто я спостерігаю, як нотарі-
уси самі намагаються якнайшвидше 
відновити свою діяльність та працю-
вати на всю потужність, навіть коли є 
велика загроза життю, нотаріус про-
довжує вчиняти нотаріальні дії, і це 
вже перевірено досвідом.

Наприклад, мені неодноразово за 
цей період доводилося шукати дію-
чого нотаріуса у Херсонській області, 
і деякі з них, незважаючи на всю ве-
лику небезпеку (втручання у приват-
ну власність нотаріусів та погрози від 
окупантів, примушування ворогом 
здійснення неправомірних нотарі-
альних дій тощо) героїчно продовжу-
ють працювати на користь громадян 
та держави.

Тому твердо можу сказати, що ко-
жен український нотаріус на сьогодні 
працює гідно та на належному рівні. 
Можна рівнятися на таких хоробрих 
та відважних колег-професіоналів!

Хотілось би відзначити активну 
роботу Комісії НПУ з аналітично-ме-
тодичного забезпечення нотаріусів, 
яка опрацьовує новації законодав-
ства, нотаріуси вирішують робочі пи-
тання в професійних групах та чатах. 
Тому вважаю, що ситуація загалом на 
сьогоднішній день контрольована за-
вдяки професіоналам у нотаріальній 
діяльності.

НА ЗВ’ЯЗКУ З ВІДДІЛЕННЯМИ
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А яка ситуація саме на Київ-
щині?

У нашій області вже відновилися і 
активно працюють дуже багато нота-
ріусів. Значна кількість нотарів без-
перервно працювала з самого почат-
ку воєнного стану в Україні, деяких 
із них під час активних бойових дій в 
області навіть ночували в конторах і 
захищали свої робочі місця.

Київська область працює на на-
лежному рівні, одна із перших актив-
но підключилася до реєстрів і продо-
вжує працювати. 

Як голова відділення НПУ в Київ-
ській області я пишаюся нашими но-
таріусами. Вважаю, що наша область 
є прикладом для багатьох інших! І 
жодним чином мені не соромно за 
будь-якого нашого нотаріуса, тому 
що всі працюють і докладають вели-
ких зусиль для наших громадян і для 
спільної перемоги України!

У яких населених пунктах Ки-
ївщини найбільше постраждалих 
нотаріусів?

Як відомо, найбільше у Київській 
області постраждали Ірпінь, Буча, 
Гостомель, Бородянка, Іванків, Ма-
карів, Славутич, частково Василь-
ків. Майже всі ці міста знаходилися 
в окупації більше місяця. Під час 
того страшного окупаційного пе-
ріоду деякі нотаріуси залишалися у 
своїх містах, оберігаючи свої сім’ї 
на рідній землі. Певні нотаріуси 
змогли виїхати з окупованих те-
риторій, де точилися запеклі бої, 
що було також показником великої 
відваги та хоробрості, адже голов-
ною цінністю людини є збереження 
життя.

Які історії нотаріусів вражають 
найбільше?

Коли я думаю про це, всередині 
відчуваю несамовитий душевний біль, 
адже ті історії нотаріусів, які я знаю, 
неможливо спокійно описати... Згаду-
ючи розмови з колегами та їх оповіді, 
у мені прокидаються сльози, жага до 
боротьби і відстоювання справедли-
вості, почуття гніву і тотального неро-
зуміння – чому це відбувається з нами, 
з українським народом у 21 столітті?! 
Кожна історія болюча та унікальна, 
важко оговтатися від почутого... 

Одним із таких випадків була іс-
торія колеги, яка переховувала свою 

доньку у собачій будці – пояснюючи, 
що саме це може її врятувати від жах-
ливих дій російських окупантів, які 
у сусідньому дворі знущаються над 
людьми. Потім вона під час евакуації 
з Ірпеня їхала в автобусі, стоячи на 
одній нозі (бо транспорт був просто 
переповнений пасажирами з дітьми, 
домашніми тваринами та необхід-
ними речами). На виїзді із міста їм 
перегородив шлях БТР кадировців, 
які взяли автобус під приціл і нака-
зали їм чекати... В той час з’явилися 
російські окупанти, почалися пере-
мовини з кадировцями, після години 
розмов між ворогами автобус про-
пустили, але повідомили, що у них є 
лише 10 хвилин. 10 хвилин – щоб ви-
їхати з пекла! 10 хвилин – щоб вряту-
вати свої життя! Після цього нотаріус 
ненавидить проводити години в тиші 
та очікуванні, тому що це відроджує 
жахливі спогади її життя… 

Мабуть, назавжди у мене перед 
очима буде фото рук в попелі нота-
ріуса Тетяни Нещасної, яка, як я вже 
згадувала раніше, власноруч рятувала 
з вогню свій нотаріальний архів.

Вразив вигляд сейфу нотаріу-
са Руслана Короля із Бородянки, в 
який було випущено більше 50 во-
рожих куль з метою викрадення цін-
них паперів та особистих речей, але 
сейф виявився нашої вдачі – такий 
же міцний та непокірний, ворогам 
не вдалося його відкрити, але всю 
свою лють вони спрямували на по-
шкодження офісного приміщення 
Руслана, яке він потім відновлював 
власними силами.

Зі сльозами на очах згадую долю 
приватного нотаріуса Олени Лєтнє-
вої, яка у 2014 році вже втікала від 
ворожих куль і переїхала з Луганської 
області, в нашу працювати в Ірпінь 

але на превелике нещастя, наприкін-
ці лютого 2022 року російська ракета 
влучила в її офіс, який внаслідок цьо-
го повністю згорів.

Особливе місце у моїй пам’яті за-
йняли державні нотаріуси, які під час 
окупації їх міст не виїжджали у без-
печні краї, а залишалися і оберігали 
тілом і душею свої контори та у над-
складних умовах продовжували пра-
цювати.

Згадується страшна особиста істо-
рія Наталії Микитенко, яка вивозила 
своїх дітей з Бородянки по дорозі, де 
лежали тіла невинних людей та дітей, 
а потім вона дізналася, що від воро-
жої ракети повністю зруйноване її 
офісне приміщення...

Такі історії мають право бути по-
чутими – заради нашої історії! Такі 
історії повинні бути виплаканими – 
заради пам’яті всіх загиблих!

Вам як голові відділення вда-
ється врахувати всі психологічні 
моменти спілкування з постраж-
далими колегами?

Звісно, це все індивідуально. 
У кожного своє особисте 
сприйняття та проживання 
певної стресової ситуації. 

Після нашої поїздки до 
деокупованих міст Київської 
області у деяких нотаріусів 
прослідковувалися випадки 
прояву невдоволення та об-
рази, і це цілком нормальна 
реакція людей, які прожили 
страшні дні у цих умовах. Я з 
розумінням та повагою став-
люся до таких проявів емо-
цій і приймаю це, адже на-
віть уявити важко, що в той 

момент відчували нотаріуси.
Моє особисте правило по життю: 

«Перше – дати можливість людині ви-
говоритись або навіть викричатися, 
друге – уважно вислухати, третє – ре-
тельно подумавши та обговоривши, 
зробити певні висновки та чіткі кроки 
для надання допомоги цій людині». 
Цієї мудрості за роки роботи у відді-
ленні мене навчили наші нотаріуси, 
за що я їм щиро вдячна.

Наша команда в особі голови, чле-
нів правління та голів осередків відді-
лення НПУ в Київській області щодня 
вдосконалює свою емоційну та психо-
логічну рівновагу, адже ми розуміємо, 
що від цього дуже багато залежить 

Нотаріуси Київщини 
працюють  

на належному рівні
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моральний стан всіх нотаріусів, які до 
нас звертаються щодня.

Як самі постраждалі нотаріуси 
сприймають такий поворот своєї 
долі?

Звісно, такого повороту ніхто б 
для себе ніколи не обрав навмисно. Я 
впевнена, що ні один із нотаріусів на-
віть подумати про таке не міг…

Людина живе в прекрасній країні, 
здобуває якісну вищу освіту, займаєть-
ся улюбленою діяльністю і паралельно 
з цим будує свою сім’ю, виховує дітей, 
і облаштовує будинок. Це все було до-
ступно для наших нотаріусів, бо ми 
вміємо якісно і багато працювати. Але 
одного жахливого лютневого ранку де-
яким нотаріусам нашої області все це 
перекреслили і вселили велику зневіру 
у майбутнє. На жаль, хтось із них по-

ніс матеріальні збитки, а хтось втратив 
своїх рідних та близьких…

Одне можу сказати точно, що у 
кожного з нас із 24 лютого відбулася 
кардинальна переоцінка власних цін-
ностей, а саме збереження власного 
здоров’я, збереження власного життя 
та життя рідних і близьких.

Чи є в області нотаріуси, у яких 
офіс було пошкоджено, але вони 
вже відновили свою діяльність на 
новому місці?

Так, наприклад, в Обухівському 
районі, вже згадана нотаріус Тетяна 
Нещасна, яка внаслідок влучання во-
рожої ракети втратила своє власне 
приміщення офісу та архіву, з новими 
силами вже перейшла в орендоване 
приміщення та успішно пройшла сер-
тифікацію.

Схожа ситуація з приватним но-
таріусом Бучанського районного 
нотаріального округу Київської об-
ласті Наталією Микитенко, яка також 
втратила орендоване приміщення, і 
відновила свою діяльність на новому 
місці в оренді.

Приватного нотаріуса з Ірпеня 
Олену Лєтнєву також спіткала ана-
логічна ситуація з втратою власного 
приміщення внаслідок бомбардуван-
ня ворогом, але на даний момент Оле-
на продовжує свою нотаріальну діяль-
ність у новому орендованому офісі.

Під час спільної робочої поїздки 
із президентом НПУ Володимиром 
Марченком у деокуповані міста на-
шої області ми завітали з візитом 
майже до кожного нотаріуса, у кого 
були пошкоджені приміщення. За ре-
зультатами можу сказати, що кожен із 
цих нотаріусів швидко оговтався від 
скоєного, колеги привели свої примі-
щення до ладу, підключилися до реє-
стрів та активно працюють на даний 
момент, бажаючи внести свій вклад в 
економіку держави та пришвидшити 
перемогу.

Нотаріуси Київщини завжди 
активно займалися благодійністю. 
Певно, і для захисників України 
вже зроблено багато?

В даній ситуації потрібно не про-
сто говорити про це, а навіть кри-

НА ЗВ’ЯЗКУ З ВІДДІЛЕННЯМИ
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чати. Кричати зсередини своєї душі 
для того, щоб зробити якнайбільше 
корисного для нашої армії та людей, 
аби пришвидшити нашу спільну пе-
ремогу!

Інколи ми навіть до кінця не 
усвідомлюємо своєї потужної вну-
трішньої сили, яка проявляється у 
відважних вчинках, добрих та таких 
необхідних для людей словах, вмін-
нях за короткі строки організувати 
благодійні збори, гуманітарну допо-
могу і ще багато-багато чого іншого, 
чим сьогодні займається кожен укра-
їнець.

Я з гордістю можу годинами го-
ворити про наших нотаріусів, які ак-
тивно допомагають один одному 
фінансово та морально, у своїх ре-
гіонах проводять дієву роботу під-
тримки тероборони, переселенців 
та інших потребуючих, купують та 
передають на передову все необхід-
не, від пачки макаронів до позашля-
ховиків. Про нотаріусів, які навіть 
перебуваючи за кордоном з дітьми, 
знаходять час бути активістами на 
мітингах у підтримку нашої країни. 
Деякі наші чоловіки-нотаріуси слу-
жать або чекають свого призову до 
лав Збройних сил України. Кожен з 
нас вкладає маленьку, але таку важли-
ву частинку своєї допомоги у спільну 
скарбницю українського неперемож-
ного народу!

Щодо конкретної благодійності 
нашого відділення, можу розпові-
сти про одне із недавніх рішень. Ми 
із членами правління, спільно з від-
ділом нотаріату у Київській області, 
прийняли рішення при таких сер-
йозних воєнних обставинах у нашій 
країні не проводити святкування для 
нотаріусів нашої області Дня нотаріа-
ту, але символічно в цей день зроби-
ти цінний подарунок для військових 
з передової, завдяки яким ми маємо 
можливість сьогодні працювати та 
прокидатися поряд з рідними. Ми 
оголосили збір серед нотаріусів Київ-
щини на придбання квадрооптера DJI 
Mavic 3 у комплектації fly Combo. До 
нас звернулися з офіційним листом 
самі військові і попросили саме такий 
прилад, який їм дуже необхідний на 
передовій. Ми досить вдало стартува-
ли, щодня надходять кошти від нота-
ріусів.

Вагому роль у благодійності сьо-
годні відіграє Нотаріальна палата 

України, яка створила Благодійний 
фонд, даний проєкт підтримують іно-
земні нотаріальні палати та надсила-
ють свої кошти для підтримки укра-
їнських нотаріусів, які постраждали 
внаслідок вторгення рф на територію 
України. Ми розуміємо, що дана фі-
нансова допомога буде розподілятися 
між всіма постраждалими нотаріу-
сами України, і тому започаткували 
свою благодійну традицію серед нота-
ріусів нашої області – двічі на місяць 
ми збираємо детальну інформацію 
разом з фото у нотаріусів, чиї офіси 
були повністю знищені або пошко-
джені, створюємо інформативний до-
пис та розміщуємо в групі нотаріусів 

Київщини разом з банківськими рек-
візитами постраждалого нотаріуса.

Також у нас нещодавно стартува-
ла благодійна акція «Листівка добра». 
Відверто скажу, що ми з помічницею 
трішки вагалися, але все таки виріши-
ли ризикнути – і тепер можу сказати 
точно, що не дарма! Суть даної ідеї 
полягає в тому, що діти нотаріусів, 
чиї офіси були знищені, малюють па-
тріотичні малюнки, з яких ми потім 
створили поштові листівки, які мож-
на надіслати друзям або родичам Ук-
рпоштою. На звороті листівки також 
є QR-код, за яким можна перейти на 
наш офіційний сайт та прочитати осо-
бисту історію нотаріуса разом з фото-

репортажем про руйнацію 
приміщення. Листівки мож-
на замовити онлайн на сайті 
відділення НПУ в Київській 
області і придбати за донат, 
який покупець надсилає на 
особисту банківську картку 
нотаріуса. Після отримання 
скріну проплати ми форму-
ємо посилки та розсилає-
мо листівки. Після запуску 
«Листівки добра» ми кожен 

Серед благодійних 
ініціатив — акція 
«Листівка добра»
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день опрацьовуємо заявки бажаючих 
– листівки розлітаються по всій Укра-
їні, що надзвичайно гріє наші серця.

Також відділення організува-
ло для нотаріусів курси військової 
тактичної медицини – розкажіть 
про це детальніше.

З курсами тактичної медицини 
взагалі все склалося якось випадково, 
але вкотре переконуюся, що випад-
ковості не випадкові. Наш бухгалтер 
Алла Ковальчук, яка працює у мене в 
нотаріальній конторі та за сумісни-
цтвом є бухгалтером відділення НПУ 
в Київській області, натрапила на 
оголошення від Навчального центру 
«Security & military training» про на-
бір групи на навчання тактичної ме-
дицини у нашому місті. Відвідавши 
заняття, вона була настільки задо-
волена та натхненна, що запалила 
і мене, адже великою мрією мого 
дитинства було стати лікарем і до-
помагати людям.

Після початку війни я спіймала 
себе на думці: якщо так складеться 
життя, що мені потрібно буде зали-
шити нотаріат і обрати інший шлях 
заради допомоги та спасіння людей, 
то я точно піду в медицину. Я буду 

готова прикласти максимум зусиль, 
аби бути там корисною для людей і 
нашої країни.

Тоді я зібрала всіх працівників 
контори – і ми записалися на курс. Від 
професіоналізму хлопців та простоти 
донесення інформації ми отримали 
масу задоволення і кілька разів відві-
дали заняття. Отже, подумала я, якщо 
це так цікаво мені, то може бути ціка-
вим, а найголовніше – актуальним, і 
для наших нотаріусів в області. Свою 
пропозицію я донесла до членів прав-
ління, які одразу одноголосно підтри-
мали її, і ми дали оголошення серед 
нотаріусів через голів осередків на-
шої області, розпочалася активність, 
почали швидко набиратися групи по 
всій області. Відгуки свідчать, що но-

таріусам дуже сподобалася дана ініці-
атива.

Навчання проходили безкоштов-
но, але за бажанням вносилися до-
бровільні внески, за які можна було 
придбати листівки або ж брендовані 
шеврони Благодійного фонду «Укра-
їнська освітня фундація», де хлопці є 
волонтерами. Вже протягом багатьох 
років знаю особисто засновницю да-
ного фонду Тетяну Люльку, яка за-
вжди позиціонувала себе як активіст, 
благодійник у нашому місті. Від по-
чатку війни в Україні вони змогли до-
помогти і продовжують допомагати 
як військовим, так і сім’ям з малень-
ким дітьми, які опинилися  у склад-
них умовах через вторгнення рф на 
нашу землю. Тому можемо сміливо 

говорити про ще один корис-
ний та вдалий проєкт нашого 
відділення для нотаріусів.  

Як Вам вдається у ці не-
легкі часи не лише зберіга-
ти оптимізм, а ще й актив-
но працювати як голова 
відділення?

А як же ми без оптиміз-
му, без виважених рішень, 
внутрішнього спокою?  

Оптимізм,  
виважені рішення, 
внутрішній спокій 

допомагають  
рухатись вперед
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На сьогоднішній день нам би було 
важко без цього повноцінно жити та 
працювати. Звісно, зараз усі знахо-
дяться в умовах психологічного стре-
су, але дякуючи Богу та нашим захис-
никам – ми живі, можемо працювати 
на благо нашої країни та допомагати.

Як би мені інколи не було сумно на 
душі, через несправедливе відношен-
ня до мене з боку інших, але не втра-
чаючи свого внутрішнього оптимізму 
я готова кожного вислухати, погово-
рити, а іноді (якщо це потрібно) на-
віть вибачитися. І саме ці якості допо-
магають мені у спілкуванні з людьми, 
відіграють дуже велику роль у моїй 
роботі як голови відділення.

Вважаю себе дуже оптимістичною 
людиною! Можна навіть сказати, що 
це мій основний стан по життю. Бо я 
чітко переконана в тому, що без опти-
мізму просто немає руху, без оптиміз-
му важко працювати, рухатися впе-
ред, будувати цілі на майбутнє. Паніка 
просто з’їсть тебе, а от оптимізм по-
веде вперед.

Зважаючи на Ваш досвід, що 
можете порадити колегам-головам 
відділень постраждалих облас-
тей щодо організації роботи?

Пам’ятаю ті часи, коли мене 
обрали головою відділення НПУ в 
Київській області і я потрапила в 
прекрасний колектив справжніх 
професіоналів своєї справи. Я ба-
чила людей, які вміло керували 
своїми відділеннями, у них було 
безліч ідей та нескінченний потік 
енергії. Можна сказати, що саме 
вони мене багато чому навчили та 
надавали цінні поради щодо робо-
ти як голови.

Тому з приводу надання якихось 
особистих порад, мені важко щось 
сказати, адже зараз настали склад-
ні часи, а особливо для тих голів, чиї 
області знаходяться під постійними 
обстрілами або окупацією. Я впевне-
на, що кожен з них герой, адже вони 
сьогодні докладають титанічних зу-
силь для порятунку своїх територій, 
підтримки колег та відстоюють права 
українського нотаріату.

Але все ж хотілося б від всього сер-
ця підтримати колег та побажати: не 
дивлячись ні на що — не здаватися і 
вірити у нашу перемогу! Пам’ятайте, 
що кожен з вас надзвичайно сильний 
та мудрий! І не даремно колеги колись 

обрали вас головою свого відділення, 
адже впоратися з всіма негараздами 
під час воєнного стану в державі – мо-
жете тільки ви!

Що би Ви хотіли сказати коле-
гам з нагоди Дня нотаріату?

Я надзвичайно пишаюся тим, що 
доля надала мені таку важливу місію і 
право бути нотаріусом саме в Україні! 

Свою діяльність я розпочинала 
у державній конторі, коли все було 
досить стабільно на законодавчому 
рівні. Але із 2003 року почалися впро-
ваджуватися постійні зміни у нотарі-
альному законодавстві, й саме в цей 

період почалася моя практи-
ка як приватного нотаріуса.

Ми з вами працюємо в 
епоху змін і трансформацій, 
які, я впевнена, приведуть 
нас у краще майбутнє. На нас 
з вами покладається дуже 
велика місія: окрім надання 
консультацій та нотаріаль-
них дій, ми повинні дотри-
муватися та захищати закон, 
постійно професійно вдо-
сконалюватися, і при цьому 
просто залишатися людьми, 

від яких можна отримати життєву по-
раду та підтримку.

Користуючись можливістю, хочу 
привітати всіх колег з наступаючим 
професійним святом! Ви надзвичайно 
мужні і щодня це підтверджуєте свої-
ми героїчними вчинками! Ви надзви-
чайно розумні, адже у такий складний 
для всіх час продовжуєте навчатися, 
розвиватися активну участь у напи-
санні роз’яснень. Ви надзвичайно па-
тріотичні, бо несете в собі велику силу 
українського духу у своїх регіонах!

Маю за честь працювати пліч-о-
пліч з такими Професіоналами з ве-
ликої літери! Віват нотаріат!

Не здаватися 
і вірити у нашу 

перемогу!
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОФРІВНЯ

EDU.NPU.UA: 
ІНФОРМАЦІЯ, ПРАКТИКА, ПРОФЕСІЙНІСТЬ

Воєнний стан став причиною суттєвих змін у законодав-
стві та нотаріальній практиці. Нотаріат продовжує працю-
вати під час війни, з тими чи іншими обмеженнями, але і у 
нотаріусів, і у людей одразу почало виникати багато питань. 
Аби надати нотаріусам методологічну допомогу, НПУ навес-
ні відновила безкоштовне дистанційне підвищення профе-
сійного рівня нотаріусів на EDU.NPU.UA.

Перший захід відбувся 31 березня – було вирішено об-
рати актуальну тему  «Нотаріат в умовах воєнного стану: 
податки та звітність». Доповідачем на цю тему традиційно 
виступила Олена Самощенко, член Ради НПУ, голова відді-
лення НПУ в Харківській області. 

ОНЛАЙН-МАРАФОНИ 
Урядова постанова № 480 від 19.04.2022 стала осно-

вною темою не просто вебінару, а Всеукраїнського інформа-
ційного онлайн-марафон «Нотаріат в умовах війни: новації 
постанови № 480, доступ до реєстрів», який був організова-
ний НПУ 4 травня.

Модерував захід президент НПУ Володимир Марченко, 
доповідачами виступили Перший віце-президент НПУ Оле-
на Кирилюк, віце-президент НПУ, голова Комісії НПУ з ана-
літично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності 
Інна Бернацька, заступник голови Комісії Тетяна Кучеренко.

Окрім того, у марафоні взяли участь народний депутат 
України Ігор Фріс, Перший заступник Міністра юстиції Украї-
ни Євгеній Горовець, заступник Голови ФДМУ Юлія Бєлова, 

заступник директора Департаменту ведення державного 
кадастру Держгеокадастру Ігор Кирилюк, директор Депар-
таменту методологічного забезпечення Держгеокадастру 
Антон Тарасенко.

Обговорено новації, внесені постановою КМУ № 480; 
зміни щодо нерухомості, спадщини, довіреностей тощо, пра-
вила використання нотаріальних бланків, особливості від-
новлення доступу нотаріусів до державних реєстрів та інші 
нагальні питання. До заходу онлайн приєдналося сотні нота-
ріусів, відбувалося активне обговорення.
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОФРІВНЯ

Наступний Всеукраїнський інформаційний онлайн-мара-
фон відбувся 4 липня – обговорювались особливості робо-
ти нотаріусів України в умовах воєнного стану, зважаючи на 
новації урядової постанови № 719.

Відкрив захід президент НПУ  Володимир Марченко, 
який окреслив основні аспекти роботи нотаріату України в 
умовах війни, повернення нотаріусам низки повноважень 
згідно із постановою КМУ № 719, яка набула чинності 29 
червня.

Про державне регулювання роботи нотаріату в умовах 
воєнного стану розповіла  Віра Бондаренко, директор Де-
партаменту нотаріату Міністерства юстиції України.

Народний депутат України  Ігор Фріс  висвітлив законо-
давчі ініціативи щодо врегулювання проблемного питання 
оформлення спадщини, організації нотаріальної діяльності 
у зв’язку із воєнним станом

Про особливості відновлення роботи інституту ре-
єстрації місця проживання фізичних осіб розповів  Іван 
Двойленко, заступник Голови Державної міграційної 
служби України.

Окремі питання змін щодо процедур вчинення нотарі-
альних дій згідно із постановою № 719 проаналізувала Інна 
Бернацька, віце-президент НПУ, Голова Комісії НПУ з ана-
літично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності.

Про суб’єктні та територіальні обмеження, а також но-
вовведення щодо кредитних та іпотечних правовідносин 
відповідно до постанови № 719 розповіла Олена Кирилюк, 

Перший віце-президент НПУ, Голова Комісії НПУ з питань 
співробітництва з органами державної влади та місцевого 
самоврядування.

Зміни щодо процедур здійснення реєстраційних дій згід-
но із постановою № 719 стали темою доповіді Тетяни Куче-
ренко, заступника Комісії НПУ з аналітично-методичного за-
безпечення нотаріальної діяльності.

Практичні питання формування за допомогою програм-
них засобів ДРП інформації про проведені нотаріусами 
реєстраційні дії з метою кібербезпеки висвітлила  Наталія 
Козаєва, член Ради НПУ, Голова Комісії НПУ з питань інфор-
матизації, цифрової трансформації та запобігання кіберзло-
чинності.

ЛІТНЯ ПРАКТИКА
Літо-2022 ознаменувалося цілою низкою заходів 

з підвищення професійного рівня. Практично кожно-
го четверга о 14:00 відбувалося професійне спілку-
вання на практичні та цікаві теми.

 30.06 «Особливості держреєстрації речових прав 
на нерухомість в умовах ВС» (Юрій Пилипенко)

  07.07 «Новели та особливості земельних 
правовідносин в умовах війни»  
(Тетяна Кучеренко)

  14.07 «Кібербезпека та кібергігієна робочого 
місця нотаріуса в умовах війни»  
(Наталія Козаєва)

  21.07 «Поділ майна, що є спільною сумісною 
власністю подружжя» (Галина Парусова)

  28.07 «Порядок державної реєстрації ЮО  
та ФОП в умовах воєнного стану»  
(Катерина Бєлінська)

  04.08 «Спадщина в реаліях сьогодення»  
(Олена Чуєва)

  11.08 «Особливості проставлення апостиля на 
документах» (Наталія Саутенко)

  18.08 «Окремі питання фінансового 
моніторингу» (Анна Котляр)

Відеозаписи усіх заходів доступні для перегляду 
та отримання сертифікатів на EDU.NPU.UA

Результат підвищення професійного рівня – якісне вчинення  
нотаріальних дій та виконання соціальної місії нотаріату,  

а отже – вклад кожного нотаріуса у перемогу України.
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Дякуємо, що дбаєте про підвищення 
професійного рівня!

Нотаріальна палата України працює для вас!

..

Як зареєструватися на edu.npu.ua?
edu.npu.ua – платформа для дистанційного підви-

щення професійного рівня нотаріусів України, ство-
рена НПУ.

Поглиблення професійних знань – онлайн, з будь-
якого місця, у зручний для вас час, безкоштовно!

Реєстрація на edu.npu.ua доступна лише нотаріу-
сам України, членам НПУ.

Реєстрація та вхід на сайт здійснюється через 
кнопку «Вхід»

Чому я не можу зайти на edu.npu.ua?
Переконайтеся, що ви вводите правильно свій 

логін та пароль.
Можливо, ви намагаєтеся повторно зареєструва-

тися. В такому разі система вкаже, що такий нотаріус 
вже зареєстрований.

Можливо, ви забули свій пароль. Натисніть кноп-
ку «Забули пароль» та очікуйте посилання для зміни 
пароля на вашу електронну пошту.

Можливо, у вас наразі є заборгованість із член-
ських внесків до НПУ. В такому разі система пові-
домить вам про це та вкаже суму заборгованості. 
Після сплати доступ буде автоматично відновлено.

Як зареєструватися на захід?
Не потрібна реєстрація на кожен окремий захід.
Для того, щоб стати учасником обраного заходу, 

потрібно лише зайти на edu.npu.ua під своїм логіном 
та паролем (якщо кнопка «Вхід») та на сторінці об-
раного заходу натиснути «Почати».

Як переглядати онлайн-захід?
Переконайтеся, що ви зайшли на edu.npu.ua під 

своїм логіном та паролем (в такому разі вгорі від-
бражатиметься кнопка «Профіль»).

На сторінці обраного заходу зайдіть у вкладку 
«Програма» та оберіть «Відеолекція».

Після завершення заходу відеозапис залишаєть-
ся постійно доступний для перегляду та подальшого 
отримання сертифікату.

Чому не відображається відео?
Можливо, обраний вами захід ще не відбувся. 

Посилання на онлайн-трансляцію зазвичай публіку-
ється у день заходу.

Можливо, ви не увійшли на edu.npu.ua – введіть 
ваш логін та пароль через кнопку «Вхід» вгорі. Під-
твердженням того, що ви увійшли, буде відображен-
ня кнопки «Профіль» вгорі.

Як отримати сертифікат?
Учасникам заходів на edu.npu.ua видають-

ся іменні електронні сертифікати, які мають таку 
ж силу, як і паперові, та підтверджують факт під-
вищення нотаріусом професійного рівня та не 
потребують обов’язкового роздруковування  
(підтверджено Мін’юстом). Щоцб отримати серти-
фікат, подивіться обраний відеозапис, натисніть 
кнопку «Завершити» наприкінці відео та «Отримати 
сертифікат». Зверніть увагу, що на сертифікаті відо-
бражатиметься дата саме того дня, коли ви здійсни-
ли вказані дії.

Усі сертифікати зберігаються у вашому  Профілі 
(вкладка Сертифікати / Certificates)

За бажанням ви завжди можете роздрукува-
ти ваші сертифікати. За необхідності (наприклад, 
під час перевірки) можна просканувати QR-код на 
роздрукованому сертифікаті та одразу перейти на 
edu.npu.ua для підтвердження достовірності сер-
тифіката.

Де розміщено інші е-сертифікати?
До запуску edu.npu.ua НПУ провела низку 

онлайн-заходів, за які видавалися групові електро-
нні сертифікати. Такі сертифікати розміщено на сайті 
НПУ https://npu.ua/palata/documents/prof/ 

Вказані сертифікати підтверджують факт підви-
щення нотаріусом професійного рівня та не потре-
бують обов’язкового роздруковування.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ КОРИСТУВАННЯ EDU.NPU.UA

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФРІВНЯ
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ЗАКОНОДАВСТВО

Прийнято Закон «Про гарантування 
речових прав на об’єкти нерухомого майна, 

які будуть споруджені в майбутньому»

15 серпня 2022 року Верховною Радою України прийнято 
Закон України «Про гарантування речових прав на об’єкти не-
рухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому» (зако-
нопроект № 5091).

Закон визначатиме особливості цивільного обороту 
об’єктів незавершеного будівництва і майбутніх об’єктів не-
рухомості та спрямований на гарантування речових прав на 
такі об’єкти.

Прийнятим Законом, зокрема, буде визначено:
– механізм державної реєстрації права власності на об’єкти 

незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості;
– особливості вчинення правочинів з об’єктами незавер-

шеного будівництва, майбутніми об’єктами нерухомості, зо-
крема укладення, виконання та розірвання договорів купівлі-
продажу об’єкта незавершеного будівництва та майбутнього 
об’єктам нерухомості;

– особливості посвідчення нотаріусами правочинів щодо 
об’єктів незавершеного будівництва та майбутніх об’єктів не-
рухомості;

– особливості іпотеки об’єктів незавершеного будівництва 
та майбутніх об’єктів нерухомості.

Відповідно до тексту законопроекту, підготовленого до 
другого читання, серед іншого:

1. Визначено такі поняття: майбутній об’єкт нерухомості, 
спеціальне майнове право на об’єкт незавершеного будівни-
цтва, майбутній об’єкт нерухомості гарантійна частка будів-
ництва об’єкта нерухомого майна тощо.

2. Нотаріальному посвідченню підлягатимуть:
– договір щодо організації та фінансування будівництва 

об’єкта;
– правочин щодо другого та наступного відчуження не-

подільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього 
об’єкта нерухомості;

– договір про відступлення прав за договором купівлі-
продажу неподільного об’єкта незавершеного будівництва/
майбутнього об’єкта нерухомості;

– договір управління нерухомим майном, об’єктом неза-
вершеного будівництва, майбутнім об’єктом нерухомості;

– попередній договір щодо купівлі-продажу об’єкта не-
завершеного будівництва або майбутнього об’єкта нерухо-
мості;

– договір застави предметом якого є нерухоме майно, не-
подільні об’єкти незавершеного будівництва (подільні об’єкти 
незавершеного будівництва у випадках, визначених законом), 
майбутні об’єкти нерухомості, космічні об’єкти;

3. Внесено зміни до Цивільного кодексу України, в тому 
числі визначено, що будь-які платежі на підтвердження 
зобов’язання за попереднім договором щодо купівлі-про-
дажу об’єкта незавершеного будівництва або майбутнього 
об’єкта нерухомості, а також встановлення інших фінансових 
зобов’язань сторін, крім штрафних санкцій, за попереднім до-
говором купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва 
або майбутнього об’єкта нерухомості не допускаються.

4. Викладено в новій редакції статтю 55 Закону України 
«Про нотаріат».

5. Суттєві зміни вносяться до Закону України «Про іпоте-
ку», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону України «Про ви-
конавче провадження».

Передбачено, що Закон набере чинності через один місяць 
з дня його опублікування, але не раніше дня набрання чинності 
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодек-
су України та інших законів України щодо сприяння розвитку 
волонтерської діяльності та діяльності неприбуткових установ 
та організацій в умовах збройної агресії Російської Федерації 
проти України», який також був прийнятий 15 серпня 2022 року, 
та має набрати чинності  з дня, наступного за днем його опу-
блікування, крім пунктів 8-10 статті 21 Закону, які визначають 
обов’язки кооперативів, Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку та Кабінету Міністрів України та набира-
ють чинності з дня, наступного за днем опублікування Закону.

Дія Закону поширюватиметься:
– на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні 

об’єкти нерухомості, які є складовими частинами об’єкта неза-
вершеного будівництва, право на виконання будівельних ро-
біт щодо яких набуте після набрання чинності цим Законом,  
з урахуванням особливостей, визначених цією частиною;

– на майбутні об’єкти нерухомості, які придбаваються на 
підставі договору про участь у фонді фінансування будівни-
цтва та є складовими частинами подільного об’єкта незавер-
шеного будівництва, право на виконання будівельних робіт 
щодо якого набуте після набрання чинності цим Законом.

Більш детально з Порівняльною таблицею, підготовленою 
до другого читання (14.08.2022), можна ознайомитись за по-
силанням: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1437892

15 серпня 2022 року Верховною Радою України 
прийнято Закон України «Про гарантування 
речових прав на об’єкти нерухомого майна, 
які будуть споруджені в майбутньому» 
(законопроект № 5091).



NPU.UA  |  НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИНОТАРІАТ УКРАЇНИ   |  № 1-2 (44-45) 2022 34

ЛЕГЕНДИ НОТАРІАТУ

– Аліно Василівно, як розпочався 
Ваш шлях у державному нотаріаті?

– Із 23 серпня 1973 року моє не-
змінне місце роботи – державна но-
таріальна контора. Хоча нотаріальні 
дії мені доводилось вчиняти ще у се-
лищній раді, а працюючи в суді, вдо-
сконалила свої знання. Також закін-
чила заочне навчання на юридичному 
факультеті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
Тож коли у Старій Вижівці заплану-
вали відкриття нотаріальної контори, 
моя кандидатура підходила якнайкра-
ще. Спершу контора розташовувалась  
у приміщенні суду, а з 2003-го в будівлі 
агробуду.

– Чи не думали перейти у приват-
ний нотаріат, або й взагалі змінити 
роботу? 

– Ще у 90-х розглядала можливість 
стати адвокатом. Поїхала тоді у Луцьк, 
щоб попередити керівництво. Там мене 
переконали, що невдовзі умови робо-
ти державних нотаріусів покращаться, 
зміцниться матеріально-технічна база. 
Тож вирішила залишитись.

Чимало моїх молодших колег стали 
приватними. Скажімо, у Ратному їх чо-
тири, і вже немає державної нотаріаль-
ної контори. Від вчинення приватними 
нотаріусами дій, наприклад, реєстрації 
прав у речовому реєстрі, значний від-
соток коштів надходить безпосередньо 
їм. Ми ж працюємо на поповнення дер-
жавної казни. Але щоб зайнятись при-
ватною практикою, потрібно вкласти 
чимало коштів у приміщення, належ-
но підготувати його, створити умови, 
щоб усе було, як кажуть, з голочки. 
У 2006 році в мене стався інфаркт, по-
чались серйозні проблеми зі здоров’ям. 
Тож на серйозні зміни не відважилась, 
бо хто знає, скільки ще віку мені за-
значено... Дякувати Богу, тримаюсь до 
цього часу.

– Як ставитесь до реформування 
нотаріату? Зокрема, до розширення 
повноважень нотаріусів, переходу на 
Е-нотаріат.

– Про реформування нотаріату в 
Україні доводиться чути практично з 
початку нашої незалежності. В остан-
ній період звучить чимало ідей стосов-

но надання нотаріусам нових повнова-
жень, зокрема щодо реєстрації певних 
актів цивільного стану, а також йде 
мова про повний перехід на електро-
нну форму. У цьому є багато перспек-
тив.

Але, все ж, я дещо критично став-
люсь до електронного нотаріату. Бо де 
гарантія, що з комп’ютерними система-
ми нічого не станеться? У них нерідко 
трапляються різні збої та вірусні атаки. 
І що тоді буде, якщо документи зни-
щаться? Можна вважати мене консер-
вативною, але, на мою думку, коли лю-
дина має паперові документи, — вона 
відчуває себе значно впевненіше.

– Що змінилось у Вашій роботі під 
час війни?

– З початку повномасштабного 
вторгнення росії і до кінця травня ми 
не робили нотаріальних та реєстра-
ційних дій із землею, бо був закритий 
земельний кадастр. Державою було 
продовжено термін оформлення спад-
щини, який раніше становив 6 місяців 
з дня відкриття спадкової справи. Тому 
спадкоємці можуть не хвилюватись 

ПІВСТОЛІТТЯ У ДЕРЖАВНОМУ НОТАРІАТІ —  
З ЛЮБОВ’Ю ДО ЛЮДЕЙ 

Аліна Василівна Хвещук, завідувач Старовижівської державної нотаріальної контори 
Волинської області, може досконало розповісти не лише про розвиток нотаріату,  

а й усього Старовижівського району. 

Аліна Василівна народилася 
25 жовтня 1948 року у 
Старій Вижівці та все життя 
проживає у селищі, а до 
того, як прийшла у нотаріат, 
працювала рахівником у 
відділі соціального захисту, 
діловодом в районному суді, 
обиралась депутатом та 
секретарем селищної ради. 
За 49 років нотаріальної 
практики кільком поколінням 
місцевих родин допомагає 
знайти порозуміння – вчиняє 
нотаріальні дії із терпінням та 
співчуттям до людей.
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цифікою роботи, поки підготуєш якусь 
справу, хочеш не хочеш, але будеш 
змушений фактично дізнатись життєву 
історію заявника. Не раз бувало, що, 
почувши деякі факти, потім важко було 
стримати сльози. Траплялись, звичай-
но, і випадки, коли хтось одразу після 
візиту в нотаріальну контору ображав-
ся. Зате потім ми ледь не товаришувати 
починали. 

Кожному нотаріусу потрібно бути 
ще й неабияким психологом. Часто 
кажу відвідувачам, що ви заходите на 
прийом до мене майже, як до священ-
ника на сповідь, розказуєте, усе, як є, 
адже доводиться виясняти і делікатні 
питання. Я пропоную, як вчинити най-
краще. Але людина сама вирішує, який 
варіант їй підходить. Ніхто за мою прак-
тику не сказав, що я когось підвела, не 
поінформувала про можливості зако-
нодавства. За увесь час роботи жодна 
моя нотаріальна дія не була скасована 
судом. Думаю, і молодим юристам вар-
то стояти на таких позиціях. 

– Як вдалось за увесь цей час збе-
регти любов до своєї професії та ба-
жання працювати?

– Мені подобається вчиняти нотарі-
альні дії. А ще радує, коли допомагаєш 
знайти порозуміння між людьми, не до-
пустити між ними сварок за майно.

Я ж за 49 років добре вивчила вже 
не лише родини старовижівчан, а й по 
кілька поколінь у цих родинах, знаю, 
хто з яким питанням стикається. Чи-
мало було клієнтів, котрі оформлюють 
спадщину, яка дісталась їм не тому, що 
вона чимось цінна. А насамперед, що 

вони проявили милосердя, доглянули 
якусь зовсім чужу важкохвору жінку чи 
чоловіка, які хотіли їм хоч чимось від-
дячити після своєї смерті.

Натомість нерідко доводиться бачи-
ти і конфлікти між рідними. І чогось у 
заможніших вони виникають частіше. 

Пригадую, як ще десь на початку 
90-х років держава почала виплачу-
вати компенсацію незаконно репресо-
ваним громадянам. За свого покійно-
го батька приїхали її отримувати брат 
із сестрою – люди вже також старшого 
віку. Чоловік мав семеро дітей, був ху-
дорлявим, бідовим. А його сестра ви-
глядала огрядною і бравою сільською 
господинею. Компенсація становила 
на той час 600 тисяч карбованців. 
Брат при мені кілька разів просив від-
дати усі гроші йому, але сестра напо-
лягала розділити їх наполовину. Тоді 
була шалена інфляція і кошти знеці-
нювались практично щодня, тих 600 
тисяч практично нічого не становили 
– наприклад, я перед цим на базарі у 
Ковелі придбала за 300 тисяч костюм, 
тканина на якому вже десь після дру-
гого чи третього прання почала скру-
чуватись і облазити. І таки мені вда-
лось переконати цю жінку, що шмат 
нікчемного матеріалу не вартий того, 
щоб псувати на все життя стосунки з 
рідним братом.

А загалом подібних історій за 49 
років роботи було дуже багато. Людей 
примирюєш, намагаєшся знайти слова, 
аби не допустити того, щоб останньою 
інстанцією у розгляді їхнього спору 
став суд. І коли це вдається – відчува-
єш натхнення, яке й додає сил у роботі.

і зайнятись цим питанням вже після 
припинення воєнного стану. Втім, тре-
ба зазначити, що людям зараз і так не 
до оформлення прав на майно. Тож 
кількість їх звернень у нотаріальну кон-
тору помітно зменшилась. 

– До Вас звертаються громадяни 
різного віку, часто досить поважного, 
які не орієнтуються у законодавстві. 
Для роботи із ними треба неабияке 
терпіння…

– Безумовно. Людям доводиться 
буквально розжовувати кожен крок. 
Буває, що приїжджають із села оформ-
лювати продаж будинку чи спадщину. 
Візьмуть із собою якийсь один доку-
мент, а, скажімо, на землю – ні. І тоді 
виходить, що просидять у черзі під две-
рима півдня, а виявиться, що даремно. 
Тому я завжди кажу, щоб, коли зверта-
ються, готували усі документи. Взяти 
папери – це ж не цеглу везти. Краще 
вже тут на місці усе передивитись, а не 
зайвий раз витрачати час.

У роботі нотаріусу потрібні висока 
відповідальність та виваженість. Хоті-
лося б, щоб наші клієнти це розуміли і 
самі також їх демонстрували.

– Як зазвичай проходить Ваш ро-
бочий день? 

– Я здебільшого обходжусь без обі-
ду, бо як бачиш, що людина приїхала 
із села і їй часто немає як потім уве-
чері додому добратися, то мусиш йти 
назустріч. Коли під дверима черга, то 
працюєш, як кажуть, до останнього клі-
єнта. До того ж, якщо бланк документа 
підготовлений, то ми зобов’язані за-
реєструвати його того ж дня. У вихідні 
не маємо права вчиняти нотаріальні 
дії. Але все одно буває, що доводиться 
йти, щоб передивитись архів, вивчити 
якусь справу. 

– А як любите відпочивати?
– У колі своїх рідних, поруч з ними 

шукаю розраду. Моя донька Аня, до 
речі, також вирішила стати юристом, 
здобула дві вищі освіти, нині трудить-
ся головним спеціалістом в Департа-
менті персоналу Міністерства юстиції 
в Києві.

– Що порадите молодим юристам, 
насамперед тим, хто хоче стати нота-
ріусом?

– Терпіння, співчуття до людей. 
Адже люди приходять різні. А за спе-
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СПОРТ

OLIMPIADA  
NOTARIALNA 2022

Збірна команда нотаріусів України взяла участь у традиційному міжнародному спортивному заході —  
XVIII Olimpiada notarialna, яка відбулася в місті Новий Тарг (Польща) на початку червня 2022 року.
Зважаючи на війну в Україні, місія нашої збірної була не лише спортивна, а й наповнена більш широкими, важливими 
сенсами. Польща зустріла українців надзвичайно гостинно, також протягом змагань постійно відчувалася потужна 
підтримка з боку колег із різних країн.
Зауважимо, що на заклик НПУ Польща заблокувала участь в олімпіаді нотаріусів з рф та білорусі.
НПУ дякує організаторам Олімпіади за теплий прийом, а кожному члену української збірної нотаріусів – за достойну 
презентацію нотаріату України на міжнародній спортивній арені!
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Команда
Олена Верповська (Київ),  
капітан команди
Олена Стрельченко (Київ)
Ольга Прокоф’єва (Чернігів)
Вікторія Тарасенко (Київська обл.)
Володимир Коваленко (Чернігів)
Олександр Оксентюк  
(помічник нотаріуса, Київ)
Олена Бірюкова (Чернігів)
Ольга Баршацька (Київська обл.)
Руслана Ричок (Київ)
Світлана Процюк (помічник нотаріуса, 
Запоріжжя)
Сергій Матвієнко (Чернігів)
Тетяна Марчук (Київська обл.)

Результати 
Золото (шахи) – Світлана Процюк
Золото (перетягування канату) –  
Сергій Матвієнко, Олена Верповська, 
Ольга Прокоф’єва, Олександр Оксентюк, 
Володимир Коваленко
Срібло (гантелі) – Ольга Прокоф‘єва
Срібло (настільний теніс) –  
Руслана Ричок
Срібло (стрибки у висоту) –  
Ольга Баршацька
Срібло (великий теніс) –  
Олександр Оксентюк
Бронза (біг 100 м) – Олена Верповська
Бронза (штовхання ядра) –  
Сергій Матвієнко
Бронза (стрибки у довжину) –  
Вікторія Тарасенко
Бронза (великий теніс) –  
Володимир Коваленко
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Анатолій Поліщук, капітан команди 
попередніх років, голова Комісії НПУ 
з розвитку фізичної культури, спорту, 
творчості та мистецтва, приватний 
нотаріус Білоцерківського районного 
нотаріального округу Київської 
області

Дякую нашій нотаріальній команді, яка 
взяла участь у XVIII  Olimpiada notarialna та 
достойно презентувала нотаріат України, 
дякую Польщі за теплий прийом та усім ко-
мандам за підтримку. Звісно, наша участь 
цього року була не лише спортивною, а й політичною. Знаю, що учасни-
кам команди було морально непросто, але я пишаюсь кожним! Мислення 
спортсмена особливе тим, що ми розуміємо, наскільки сила тіла та духу 
взаємопов’язані. Адже часто вибороти перемогу вдається завдяки вірі, 
впевненості, характеру. Тому ми віримо в перемогу України та у безліч 
майбутніх спортивних перемог українських нотаріусів!  
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ОСОБЛИВІ НАГОРОДИ

Зараз час непростих рішень… Саме одне 
з таких рішень – чи брати участь у змаган-
нях   серед нотаріусів Європи – приймали і 
члени Комісії НПУ з розвитку спорту (пла-
нове засідання котрої так і не відбулося 25 
лютого, але відбулося 12 травня), і я особисто 
(оскільки незмінний капітан Анатолій По-
ліщук позбавлений можливості цього року 
очолити спортсменів-нотаріусів), і ще 11 
членів цьогорічної збірної нотаріусів Укра-
їни, розкидані по всьому світу.

Зазвичай ми формуємо склад команди 
вже на початку березня. Кожен посилено 
готується, тренується, налаштовується — 
бо кожен має принести свою перемогу в 
загальнокомандний залік. Саме тому ми 
стільки раз поспіль привозили до України 
переможне перше місце. Але цього року – 
все інакше…

Місія нашої команди цього року була та-
кож зовсім іншою – не здобути переможне 
перше місце, ні. Кожен з нас чітко усвідомлював: ми ма-
ємо донести всім учасникам правду про те, що зараз від-
бувається в Україні, в нотаріаті, а також подякувати народу 
Польщі та кожному колезі за ту допомогу, яку ми отримує-
мо від них з першого дня війни.

Обличчя команди було жіноче, але чоловічу частину 
збірної гідно представили три чоловіки.

Я вперше з 24 лютого поїхала з дому – хвилювання було 
неймовірним: за дорогу, команду, за те, чи вийде замінити 
капітана хоча б частково… Дивно, але вже з перших хви-
лин, коли ступаєш на польську землю, відчувається під-
тримка. Всюди!

Зустріч із кожним учасником збірної викликала сльози, 
особливо тих, хто зараз живе за кордоном. Розповідь кож-
ного – ціла історія… На жаль, не дуже весела. Але всі ми 
так раді були бачити один одного, що вже відчували себе 
переможцями.

Цього року, крім дев’яти польських команд, були колеги 
з Чехії, Словаччини, Болгарії та Угорщини, і від кожної ко-
манди ми чули слова підтримки на кожному кроці. І якщо 
польським колегам не потрібно було нічого розповідати – 
вони все знають про нашу біду у подробицях, то команди з 
інших країн задавали багато питань.

Найбільше мене вразив наш чеський колега — нотарі-
ус із Праги, який дуже чекав Івана Усіка, оскільки щоро-
ку вони зустрічаються на стрибках у висоту та довжину, 
та щоразу на майданчиках розгорається запекла битва за 
кожен сантиметр результату. Іван не приїхав, але прислав 

фото та відео переможцю. У формі, зі зброєю… Коли я зга-
дую сльози на очах чеського колеги, розумію – поїхали ми 
недарма.

Творчий конкурс цього року давався непросто. Наша 
вокалістка – Олена Бірюкова, нотаріус із Чернігова, зали-
шилися без домівки, її донька зараз в іншій країні. Олена 
мала співати про війну і їй було дуже складно. Але ми мали 
донести свої почуття зі сцени. Завдяки хореографії Ольги 
Баршацької, нотаріуса з Київської області,  яка вийшла на 
сцену у вишиванці, номер вийшов досить потужним. Вра-
зило й те, що дві польські команди присвятили свої висту-
пи Україні. Звичайно, ми аплодували їм стоячи.

Протягом усіх змагань кожен член команди викладався 
на повну. І додому нагороди повезли усі члени команди! 
Наш творчий номер отримав окрему номінацію, а нашу 
невеличку команду нагородили кубком «Чесної гри».

У вечір нагородження ми подарували кожній польській 
команді футболку, на якій зображені польська та українські 
жінки із надписом польською мовою «Не плач, сестро, я за-
вжди буду на твоєму боці». Це викликало сльози і у них, і у 
нас. Ми дякували братам та сестрам полякам за все, що вони 
для нас роблять, та, впевнені, ще зроблять. Польські колеги, 
в свою чергу, запевнили нас, що готові бути поряд завжди.

Підсумовуючи результати нашої участі у Olimpiada 
notarialna 2022, хочу подякувати організаторам за щирий 
та гостинний прийом, кожному члену команди за віддану 
працю, а кожному, хто за нас вболівав, сказати, що це дуже 
відчувалося та допомагало!

Олена Верповська, капітан команди 
2022 року, секретар Комісії НПУ  
з розвитку спорту, приватний 

нотаріус Київського МНО
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10 червня виповнилося 9 років з моменту заснування 
Комісії Нотаріальної палати України з розвитку фізичної 
культури, спорту, творчості та мистецтва. Протягом всьо-
го часу всі члени великої спортивної нотаріальної родини 
працювали на створення позитивного іміджу нотаріату 
України на міжнародній арені, через участь в спортивно-
юридичних заходах, а також через організацію подій ви-
сокого рівня на території нашої держави.

Зараз Комісія змінила пріоритети своєї роботи – має 
на меті, передусім, донести іноземним колегам інфор-
мацію про події, що відбуваються в Україні, налагодити 
співпрацю щодо надання допомоги нашим військовим та 
нотаріусам, які постраждали внаслідок збройної агресії 
росії. Той міжнародний соціальний капітал, який роками 
напрацювала спортивна спільнота нотаріусів України, 
вдається використовувати в умовах війни.  

Спортивний рік для Ukrainian Notary Team виявився 
нестандартним, адже не вдалося взяти участь в турні-
рі Mundiavocat (Марракеш, Марокко), European Notary 
Football Championship (Познань, Польша), у обмежено-
му складі наша команда таки долучилася до Olimpiada 
notarialna (Новий Тарг, Польша). 

Члени UNT, які багато сил та часу присвятили підго-
товці до вищезазначених спортивних подій, все ж таки 
змогли переорієнтуватися та по-іншому, ніж зазвичай, 
приносять користь нотаріальній спільноті України. Здій-
снюється потужна допомога військовослужбовцям ЗСУ, 
НГУ, зокрема нотаріусам, які служать на захисті України.

Складні часи спонукають на нестандартні, але ефек-
тивні рішення. Тому UNT, незважаючи на те, що не змогла 
взяти безпосередню участь у футбольному турнірі в Поль-
щі, онлайн організувала благодійний аукціон.

На аукціон члени Комісії виставили свої колекції ра-
ритетів, які стосуються зірок світового та європейського 
спорту (футбол, бокс, теніс тощо). А також кожна із вось-
ми команд-учасниць зробила пожертву 1 000 євро. В ре-
зультаті було зібрано та перераховано до Благодійного 
фонду НПУ 26 435 євро (1 млн 60 тис грн).

Дякуємо Ukrainian Notary Team за єдність та патріотизм! 

БЛАГОДІЙНІСТЬ

ДОПОМОГА ВІД СПОРТИВНОЇ 
НОТАРІАЛЬНОЇ РОДИНИ
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Рік роботи ринку землі 
продемонстрував професійність 

нотаріусів України

Під час брифінгу обговорювали-
ся основні показники ринку землі за 
перший рік його функціонування, най-
важливіші новації у сфері землеустрою, 
робота ринку в умовах воєнного стану, 
питання оптимізації взаємодії між гро-
мадянами й нотаріусами під час укла-
дення угод, можливості електронних 
аукціонів та подальші етапи в розвитку 
земельної реформи.

Нотаріат як учасник ринку землі 
протягом року гідно виконує завдання, 
покладені на нього державою та зако-
ном.

Із орієнтовно 6600 нотаріусів до 
НКС ДЗК підключено близько 4150. Це 

демонструє повну готовність нотаріату 
продовжувати належне забезпечення 
роботи ринку землі.

За цей рік розвиток ринку землі 
можна умовно поділити на три етапи, 
розповіла Інна Бернацька.

Перший етап з 01 липня 2021 року по 
23 лютого 2022 року відзначається пла-
номірним розвитком ринку землі. Нота-
ріат продемонстрував якісну роботу та 
безпеку правочинів із землею. Кількість 
операцій зростала, відповідні тенденції 
спостерігалися і щодо вартості землі.

На другому етапі, з 24 лютого 2022 
року по першу декаду травня 2022 року, 
існувала «сіра зона» для операцій із зем-

лею. Через неможливість посвідчення 
правочинів із землею та державної ре-
єстрації прав з’явилися розписки, по-
передні договори, нікчемні договори 
щодо передачі права власності на землю 
у простій письмовій формі. Відновлення 
роботи нотаріату в єдиних та державних 
реєстрах зупиняє хибну практику і на-
дає правові інструменти для належного 
оформлення прав.

Третій етап розпочався із другої де-
кади травня 2022 року. Відбулося повно-
цінне відновлення роботи ринку землі, 
з урахуванням процедурних та безпеко-
вих обмежень під час дії воєнного стану. 
Нотаріат реалізував завдання держави 
завдяки кадровому потенціалу профе-
сії, якісній матеріально-технічній базі, 
загартованості та мобільному опрацю-
ванню змін, зазначила Інна Бернацька.

Окремо важливо відзначити продук-
тивну комунікацію Нотаріальної палати 
України та Мінагрополітики, Мін’юсту, 
Держгеокадастру, Центру ДЗК, ФДМУ, 
USAID, ВАГ, ВАР, учасників ринку землі, 
що є прикладом для реалізації інших 
реформ.

Рік роботи ринку землі в Україні 
продемонстрував високу професійність 
нотаріусів як у мирний, так і у воєнний 
час.

Віце-президент Нотаріальної 
палати України Інна Бернацька 
1 липня 2022 року взяла 
участь у брифінгу на тему 
«Основні показники ринку 
землі за перший рік його 
функціонування: новації у 
сфері землеустрою».
Також учасниками заходу 
виступили Міністр агрополітики 
Микола Сольський та його 
заступники, Міністр юстиції 
України Денис Малюська та 
інші стейкхолдери.
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З перших днів повномасш-
табного вторгнення російських 
військ нотаріуси допомагають 
Збройним Силам України, нада-
ють прихисток внутрішньо пе-
реміщеним особам. Жінки пле-
туть сітки, готують їжу, ши ють 
ноші, опікуються поране ними, 
передають посилки. Чо ловіки 
із початку війни копали окопи, 
будували захисні спору ди разом 
з тероборонівцями у своїх насе-
лених пунктах. 

У родинах нотаріусів чоло-
віки, сини пе ребувають в лавах 
ЗСУ, ТРО, добровольчих форму-
ваннях. Зокрема, нотаріус Ро-
ман Хо дачинський несе службу 
в ТРО ЗСУ.

 В лютому-березні цього 
року нотаріуси відділення Но-
таріальної палати України у Во-
линській області підтримали ініціативу Ради Нотаріальної 
палати України та перерахували на підтримку ЗСУ 457 000 
гривень за рахунок членських внесків.

 Також було прийняте рішення долучитися до волон-
терського проекту «Авто для ар мії», адже одна з основних 
проблем на війні – це спеціальна техніка та автомобілі, які 
дуже потрібні. Нотаріуси займаються підбором, придбан-
ням та до ставкою машин на Схід України.

У березні за спільні 
кошти був придба ний ін-
касаторський (броньова-
ний) авто мобіль Мерсе-
дес Спрінтер для 14 ОМБ. 
Це була перша машина, 
яку колеги доставили та 
передали військовим, по-
вністю завантажену до-
помогою: 100 пар взуття, 
медикаменти, продукти 
тощо. 

В квітні до м. Крама-
торськ та м. Слов’янськ 
доставили на передову 
два автомобіля: повно-
привідний Мерседес ML 
та вантажний бус-пікап 
Мерседес Спринтер, які 
були також придбані за 
спільні кошти. 

Пізніше, відповідно 
до рішення правління відділення НПУ, спільно із Ковель-
ською міською радою в Польщі було при дбано рамний 
джип NISSAN TERRANO. Автомобіль був якісно відремон-
тований, технічно обслужений, докуплений новий причіп, 
електростанція, повніс тю завантажений всім необхідним 
для військових та на початку травня доставлений бійцям 
14 ОМБР, які знаходяться на передовій. Оскільки цей авто-
мобіль ішов на місця боїв, були певні труднощі з достав-

НОТАРІУСИ ВОЛИНІ ВОЛОНТЕРЯТЬ 
ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

Нотаріальна спільнота Волині є одним із прикладів активної дієвої допомоги захисникам України, 
успішної організації й координації волонтерського руху серед нотаріусів області. 
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БЛАГОДІЙНІСТЬ

кою. Допомогли колеги-нотаріуси з Дні-
пра. Зараз машина, хоч і побита осколка-
ми, та ще служить в бойовому підрозділі. 

Під час нещодавньої чергової поїзд-
ки на Схід України волиняни доставили 
три автомобілі, за вантажені за запитами 
військових: два автомобілі придбали но-
таріуси, третій хлопці доставили на про-
хання іншої волонтерської організації. 

Всього з початку війни нотаріуси 
Воли ні зібрали майже 2 000 000 гривень 
та вже придбали і відправили на передо-
ву 12 автомобілів, ще 2 автомобілі готу-
ються до відправки. Четверо нотаріусів 
пере дали власний транспорт для потреб 
військових. 

Кожна поїздка для волинських но-
таріусів до прифронтових областей 
– це в сукупності 5-6 тисяч кілометрів. Всі автомобілі, 
відповідно, мають бути у доброму технічному стані, за-
правлені, перефарбовані, для кращого маскування в 
«зеленці». Бувало, що крім гуманітарної допомоги, но-
таріуси брали з собою по 300 літрів пального, а у зво-
ротному напрямку солдати, в знак вдячності, заправля-
ли автомобілі нотаріусів дизельним пальним з танків. 
 Всі матеріальні витрати нотаріуси області брали і беруть 
на себе, а повноваження щодо самої відправки автомобі-
лів були делеговані чоловікам-нотаріусам Волині, двічі до 
яких, у міста Слов’янськ, Краматорськ та Бахмут, приєдну-
валися колеги з Дніпра.

Разом із транспортом волонтери-нотаріуси везуть на 
передову багато особистого та особливого: медикаменти 
до взуття, ліхтарики, всмоктуючий подрібнювач сміття 
для госпіталя, сухпайки до триног для приготування їжі, 
таблетки для очистки води, окопні свічки. І, звичайно, сало 
та інші домашні смаколики під замовлення.

«Автомобільний» проект триває. 

Волонтерська робота 
Нотаріуси Волині організували волонтерську роботу в 

своїх округах, територіальних громадах за місцем прожи-
вання. 

Нотаріуси в селищі Турійськ Ковельського району ра-
зом з адміністрацією міста Хелм, «Карітас Польський» та 

безпо середньо громадянином Поль-
щі Норбертом Ванарським перевез-
ли в Україну 33 гуманітарні вантажі, 
загальною вагою в межах 60 тон, до 
яких входили ліки та медичне облад-
нання, продукти, одяг, постіль, вій-
ськова форма, мате ріал для пошиття 
«розгрузок» та інше. Переважна час-
тина вантажу перевозилась за кошти 
родини турійських нотаріусів Василя 
та Анатолія Гутів, Юлії Стасюк. 

До речі, ще в перші дні війни Ва-
силем та Анатолієм було організо-
вано озброєне чергування колишніх 
праців ників МВС та «Варти порядку» 
на блокпостах, роботу груп швидко-
го реагування під час комендантської 
години, на лежну комунікацію зі всіма 

місцевими блокпостами. 
Нотаріуси Волині всіляко допомагали вимушеним пе-

реселенцям зі всіх регіонів України – житлом, одягом та 
продуктами.

 Не тільки на Волині знають про Наталію Ариванюк, яка 
почала волонтерити у 2014-му році, коли вперше пересту-
пила поріг одного з місцевих військових госпіталів. Тоді 
туди привезли перших поранених бійців, перший її візит 
до госпіталю був із смаколиками, щоб просто підтримати 
хлопців. Згодом співпраця із медичними закладами змі-
нилася: Наталя як волонтерка допомагала облаштовувати 
їдальні, шукала фінансування на медичне обладнання, ме-
дикаменти та ремонт операційних і палат. Після 24 лютого 
вона зрозуміла: потрібно повертатись до активного волон-
терства. Вже вранці до неї почали телефонувати і просити 
про допомогу. Спочатку Наталя волонтерила самостійно, 
потім вирішила об’єднати зусилля з БФ «Волинь SOS».

 Окрім медицини, нотаріуси працюють у напрямку до-
помоги, який називають «воєнщина». Це збір на бронежи-
лети, шоломи та іншу амуніцію. Також купують термобі-
лизну, взуття і форму для військових.

 Таких історій та здобутків багато. Наприклад, нотарі-
ус з родиною організували виготовлення тушкованок для 
військових, інший нотаріус шиє ноші для евакуації пора-
нених, ще один самотужки придбав оргтехніку для одного 
з підрозділів.

 Надія Кузьміч, голова 
відділення НПУ у 
Волинській області: 

«Я пишаюся волонтерською 
роботою волинських нотаріусів! 
Коли ми збираємо кошти на авто 
для військових – ми знаємо, що 
інвестуємо в майбутнє України. 
Кожен із нас розуміє, що до-
помагаючи нашим військовим, 

ми не стаємо якимись особливими чи кращими – ми 
просто залишаємось людьми. Дякую кожному, хто до-
помагає нашим військовим. Слава ЗСУ, які боронять 
нашу землю і яким ми зобов’язані нашим майбутнім!» 
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РАЗОМ ВІДБУДУЄМО НОТАРІАТ 
ТА ПЕРЕМОЖЕМО!

РОБОЧЕ МІСЦЕ НОТАРІУСА

Таких світлин ніколи не повинно було з’явитися 
у рубриці «Робоче місце нотаріуса». Адже ми 
хотіли розповідати про затишні нотаріальні офіси, 
організацію роботи, цікаві елементи дизайну та 
облаштування, речі, які відкривали душі нотаріусів, 
наповнені любов’ю до професії.
Але зараз нам варто бачити ці втрати.  
Адже це наше життя, наші колеги, наш нотаріат. 
Важливо те, що нотаріуси, офіси яких постраждали, 
готові продовжувати працювати та відновлювати 
нотаріат у своїх героїчних містах. Дякуємо 
нотаріусам за відданість професії, допомогу 
людям, збереження архіву! 
Фото зроблені під час робочих поїздок президента 
НПУ Володимира Марченка, здійснених задля 
напрацювання матеріалів для роботи НПУ із 
іноземними колегами та організаціями щодо 
стимулювання наповнення Благодійного фонду 
«Порятунок нотаріусів та їхніх сімей».

Київщина
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РОБОЧЕ МІСЦЕ НОТАРІУСА
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РОБОЧЕ МІСЦЕ НОТАРІУСА

Харків
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РОБОЧЕ МІСЦЕ НОТАРІУСА
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РОБОЧЕ МІСЦЕ НОТАРІУСА

Чернігів
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РОБОЧЕ МІСЦЕ НОТАРІУСА
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ІСТОРІЯ ОДНОГО 
БУДИНКУ 

МИНУЛЕ ТА СУЧАСНЕ  

Будинок на Собранецькій, 17, за даними архіву БТІ, був 
зведений ще далекого 1840 року. Є дані, що цей будинок три-
валий час був канцелярією та службовим житлом комітат-
ського королівського нотаріуса (там проживала відома міс-
цева родина Баноці, два покоління якої займали цю посаду).

Інші дані свідчать, що у кінці ХІХ століття будівлю ви-
купив молодий юрист Ігор Петрик. Він походив із відомої 
родини, його батько багато років працював юристом у Сло-
ваччині. Після здобуття у Будапешті юридичної освіти Ігор 
працював спершу в адвокатській канцелярії свого батька, 
а у 1902 році був призначений королівським окружним 
прокурором. Газети писали, що такий стрімкий ривок у 
кар’єрі став можливим через те, що Ігор Петрик мав плани 
балотуватися до угорського парламенту. Оскільки він був 
дуже активним і популярним молодим юристом, це ціл-
ком могло йому вдатися, однак угорській владі невигідно 
було мати яскравих парламентарів з «руських», тож йому 
дали  високу державну посаду, що обмежувала його право 
займатися політичною діяльністю.

У 1921 році Ігор Петрик отримав нове призначення – 
став головним нотаріусом Ужанської жупи. Саме тоді сім’я 
Петриків переїхала остаточно до Ужгорода і оселилася в 
будинку на вулиці Собранецькій. Спершу Ігор Петрик за-
ймав посаду головного жупного нотаріуса, а після скасу-
вання жуп став головним державним нотаріусом ужгород-
ського округу.

На той час будинок на куті вулиць Собранецької та Ба-
лудянського завжди був повен людей. Вдень до канцелярії 
нотаря приходило безліч відвідувачів – Ігор Петрик був ві-
домий розсудливістю та щирістю, знав кілька мов, тож міг 
без проблем поговорити з кожним, хто до нього приходив. 
А вечері в будинку часто бували гості, Петрики мали вели-
чезну кількість друзів, яких радо приймали.

У місті Ужгород на вулиці Собранецькій 
є старовинний будинок, історія якого 
пов’язана із нотаріатом.

Нотаріус Ігор Петрик
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МИНУЛЕ ТА СУЧАСНЕ  

На своїх посадах в Ужгороді 
Ігор Петрик загалом пропрацював  
15 років, не вийшов на пенсію на-
віть тоді, коли почав хворіти. У 
травні 1936 року він помер після 
тривалої хвороби у палаті ужгород-
ської лікарні, у віці 69 років.

Будинок на Собранецькій успад-
кувала дружина Ольга. Канцелярія 
теж залишилася на старому місці, 
адже новим окружним нотарем став 
зять Петриків – молодий юрист Гав-
рило Чопей.

Гаврило був родом з-під Мука-
чева, рано став сиротою, але зумів 
вивчитися, заробляючи тим, що до-
помагав навчатися слабшим учням. 
Сам поїхав до Праги, вступив на 
юридичний факультет Карлового 
університету, був головою студент-
ського гуртка, який створили сту-
денти з Підкарпатської Русі. Після 
навчання повернувся на рідну зем-
лю, працював у фінансовій проку-
ратурі, а потім – помічником Ігоря 
Петрика.

Отже, саме Гаврило Чопей у 
1936-му став наступним головним 
нотарем ужгородського округу.

Через два роки ужгородський 
округ розділили, тож у канцелярії 
з’явився також нотаріус Іван Жи-
довський.

Обидва нотаріуси у 1939 році, 
після зміни влади на угорську, при-
йняли присягу Угорщині та продо-
вжили працювати в нових умовах 
аж до кінця Другої світової війни.

Нововстановлена радянська 
влада організувала на Собранець-
кій державну нотаріальну контору 
– Гаврило Чопей працював там ще 
деякий час. Втім, у радянські часи 
родині Петриків-Чопеїв було не-
просто. Коли нотаріальну контору в 
їхньому будинку закрили, вони зро-
били все, аби зберегти дім у влас-
ності своєї родини. Доньки та їхні 
сім’ї зберігали старовинний родин-
ний будинок у такому вигляді, яким 
він був ще за їхнього дідуся. Нині 
частина будівлі вже родині не на-
лежить.

Будете в Ужгороді – завітайте на 
це історичне місце, де старі стіни 
говорять голосом минулого про лю-
бов до нотаріальної професії.

За матеріалами uzhgorod.net.ua

Нотаріус Гаврило Чопей
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Щодо припинення нотаріальної 
діяльності в умовах воєнного стану

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України 
частина робочих місць приватних нотаріусів України опинилася на території 
ведення активних бойових дій або на території, яка перебувала або перебуває в 
тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), в результаті чого 
знищено/пошкоджено приміщення, в якому розташоване робоче місце 
(контора) приватного нотаріуса, або відсутня можливість передати документи 
нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса до державного 
нотаріального архіву.

Вказані обставини створюють як постійний ризик для життя нотаріусів, 
так і неможливість повноцінного здійснення нотаріальної діяльності на таких 
територіях. Крім того, наказом Міністерства юстиції України від 01.04.2022 
№ 1307/5 затверджено Перелік адміністративно-територіальних одиниць, в 
межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних 
реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного 
стану (зі змінами), який постійно оновлюється в залежності від наявності 
загрози несанкціонованого доступу до єдиних та державних реєстрів.

Враховуючи це зазначаємо, що приватний нотаріус відповідно до       
статті 30 Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон) має право припинити 
свою приватну нотаріальну діяльність в одному нотаріальному окрузі та 
відповідно зареєструвати її в іншому нотаріальному окрузі на підставі 
письмової заяви про припинення нотаріальної діяльності. Така заява може бути 
подана відповідному територіальному органу Міністерства юстиції в паперовій 
формі особисто, надіслана поштою або на електронну адресу.

Копія наказу про припинення нотаріальної діяльності передається особі, 
нотаріальна діяльність якої припинена, особисто, надсилається поштою або на 
її електронну адресу, зазначену в заяві про припинення нотаріальної діяльності.

Начальникам міжрегіональних 
управлінь Міністерства юстиції
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У разі неможливості в умовах воєнного стану внаслідок воєнних 
(бойових) дій, тимчасової окупації, оточення (блокування) території, де 
розташоване робоче місце (контора) приватного нотаріуса, здійснити передачу 
документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса, така 
передача здійснюється після усунення цих обставин протягом строку, 
визначеного частиною п'ятою статті 301 Закону, про що приватний нотаріус 
зазначає у заяві про припинення нотаріальної діяльності.

Неможливість передачі приватним нотаріусом документів нотаріального 
діловодства та архіву у зв’язку з вищевикладеними обставинами, не є 
підставою для відмови у реєстрації приватної нотаріальної діяльності такої 
особи в іншому нотаріальному окрузі.

У той же час звертаємо увагу, що у разі наявності у нотаріуса інформації 
про факти викрадення, знищення або пошкодження документів нотаріального 
діловодства та архіву, він має негайно повідомити про це відповідний 
територіальний орган Міністерства юстиції та Національну поліцію.

Територіальний орган Міністерства юстиції, до якого звернулася особа, 
яка має намір зареєструвати приватну нотаріальну діяльність у зв’язку з 
припиненням нотаріальної діяльності на території ведення активних бойових 
дій або на території, яка перебуває в тимчасовій окупації, оточенні 
(блокуванні), запитує у територіального органу Міністерства юстиції за 
попереднім місцем реєстрації нотаріальної діяльності такої особи відомості та 
документи, необхідні для подальшої реєстрації. 

При цьому реєстрація приватної нотаріальної діяльності здійснюється з 
дотриманням вимог, встановлених статтею 24 Закону та Положенням про 
порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного 
нотаріуса, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22.03.2011 
№ 871/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.03.2011 за 
№ 388/19126.

Слід зазначити, що у разі втрати або пошкодження свідоцтва про право на 
зайняття нотаріальною діяльністю, особа, яка бажає зареєструвати приватну 
нотаріальну діяльність, може звернутися до Міністерства юстиції України для 
отримання повторного свідоцтва.

Крім того, звертаємо увагу на необхідності виконання особою, 
нотаріальна діяльність якої припинена, наступних положень законодавства:

1. Пункту 17 Порядку використання, зберігання, обігу спеціальних 
бланків нотаріальних документів і звітності про їх витрачання, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 № 1290 (у разі 
припинення нотаріальної діяльності особа, нотаріальну діяльність якої 
припинено, протягом десяти календарних днів передає невикористані 
спеціальні бланки нотаріальних документів (далі – бланки) постачальнику у 
порядку, затвердженому Мін’юстом).
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У разі знищення, неправомірного вилучення чи втрати бланків до 
державного підприємства «Національні інформаційні системи» або його філії 
відповідно до підпункту 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 164          
(далі – Постанова 164) подаються (надсилаються) документи у порядку та 
строки, визначені Постановою 164.

Разом з тим до припинення нотаріальної діяльності у приватного 
нотаріуса є можливість передати невикористані бланки іншому нотаріусу поза 
межами нотаріального округу. 

Крім того, якщо нотаріус, який припинив нотаріальну діяльність у зв’язку 
з веденням активних бойових дій, тимчасовою окупацією, оточенням 
(блокуванням) території, протягом десяти календарних днів зареєструє 
нотаріальну діяльність в іншому нотаріальному окрузі, невикористані бланки 
він може не передавати ДП «НАІС», а звернутися до територіального органу 
Міністерства юстиції з листом щодо можливості їх використання при вчиненні 
нотаріальних дій в новому нотаріальному окрузі, про що територіальний орган 
невідкладно повідомляє Міністерство юстиції України.

Окремо наголошуємо, що у разі відсутності у нотаріуса доступу до 
бланків, необхідно звернутися до ДП «НАІС» з листом щодо анулювання 
невикористаних спеціальних бланків нотаріальних документів.

2. Пункту 3.2 Порядку виготовлення та знищення печатки приватного 
нотаріуса, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 24.12.2012 
№ 1924/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за                         
№ 2184/22496 (особа, нотаріальна діяльність якої припинена, зобов’язана 
протягом одного місяця з дня отримання копії наказу передати до 
територіального органу Міністерства юстиції печатку приватного нотаріуса 
(далі – Печатка), про що складається відповідний акт про прийняття 
Печатки, який зберігається в реєстраційній справі нотаріуса).

За наявності обставин, пов’язаних з воєнними (бойовими) діями, 
тимчасовою окупацією, оточенням (блокуванням) території, де розташоване 
робоче місце (контора) приватного нотаріуса, Печатка передається до 
територіального органу Міністерства юстиції за наявності такої можливості 
після усунення вказаних обставин, про що приватний нотаріус зазначає в заяві 
про припинення нотаріальної діяльності.

У разі знищення, неправомірного вилучення чи втрати Печатки до 
територіального органу Міністерства юстиції відповідно до підпункту 5               
пункту 1 Постанови 164 подаються (надсилаються) документи у порядку та 
строки, визначені Постановою 164. 

3. Пункту 7 Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з 
обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, 
реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу 
Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, 
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НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

24 березня набрав чинності Закон України «Про організацію трудових 
відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-IX (далі – 
Закон № 2136-ІХ), яким визначаються особливості трудових відносини 
працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за 
трудовим договором з фізичними особами, на період дії воєнного стану, 
введеного відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану” 
(воєнний стан). 

 
На період дії воєнного стану норми законодавства про працю в частині 

відносин, врегульованих Законом № 2136-ІХ не застосовуються. 
 

Укладення трудового договору в умовах воєнного стану 
1. Форма трудового договору визначається за згодою сторін. Таким 

чином не застосовуються норми статті 24 Кодексу законів про працю 
України (далі – КЗпП), відповідно до якої трудовий договір укладається, 
як правило, в письмовій формі, а також визначає перелік випадків в яких 
дотримання письмової форми правочину є обов'язковим. 

2. Випробувальний термін може бути встановлений для будь-якої категорії 
працівників. 

3. Роботодавці можуть укладати з новими працівниками строкові трудові 
договори на період: 
- період дії воєнного стану; 
- на період заміщення тимчасово відсутнього працівника. 

 
Зміна істотних умов праці 

Згідно з частиною 2 статті 3 Закону № 2136-ІХ, на період дії воєнного стану 
норми статті 32 Кодексу законів про працю України про двомісячний строк 
попередження працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються. 

Істотними умовами праці є умови щодо: 
- системи та розмірів оплати праці, пільг; 
- режиму роботи; 
- встановлення або скасування неповного робочого часу; 
- суміщення професій; 
- зміну розрядів і найменування посад; 
- інші. 
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Розірвання / призупинення трудового договору 
Розірвання трудового договору: 
- Працівник може розірвати трудовий договір за власною ініціативою 

без двотижневого строку попередження якщо в районах, в яких 
розташоване підприємство, установа, організація, ведуться бойових дій 
та існує загроза для життя і здоров’я працівника (ч. 1 ст. 4 Закону № 
2136-ІХ). 

- На період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з 
ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності, а 
також у період перебування працівника у відпустці, крім відпустки у 
зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною, із 
зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним 
за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у 
документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем 
після закінчення відпустки. 

При цьому введено нове поняття – призупинення дії трудового договору, 
порядок призупинення визначається статтею 13 Закону № 2136-ІХ відповідно 
до якої призупинення дії трудового договору – це тимчасове звільнення 
роботодавця від обов'язку забезпечувати працівника роботою і тимчасове 
звільнення працівника від обов'язку виконувати роботу за укладеним трудовим 
договором. 

Дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою 
агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи. 
Призупинення дії трудового договору можливе як за ініціативою роботодавця 
так і за ініціативою працівника. 

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення 
трудових відносин! 

Призупинення дії трудового договору роботодавець та працівник за 
можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб. 

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат 
працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі 
покладається на державу, що здійснює військову агресію. 

Таким чином, у випадку відсутності можливості здійснювати нотаріальну 
діяльність, нотаріус як роботодавець по відношенню до найнятих співробітників 
може обрати один із таких варіантів продовження або припинення дії трудового 
договору з працівниками: 

1. Звільнення на загальних засадах КЗпП. 
2. Призупинення дії трудового договору. 
3. Можлива зміна суттєвих умов договору – в тому числі переведення 

на неповний робочий день, зміна розміру заробітної плати. 
Дотримання двомісячного терміну попередження в такому випадку 
не вимагається. 

4. Надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати. 
Керуючись частиною 3 статті 12 Закону № 2136-ІХ, на прохання 
працівника протягом періоду воєнного стану можу бути надана 
працівнику без врахування норм частини першої статті 26 Закону 
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України «Про відпустки», тобто на будь який строк в періоду 
воєнного стану. 

В кожному з цих випадків необхідним є оформлення відповідного наказу по 
особовому складу та ознайомлення з ним співробітників. 

Враховуючи обставини воєнного стану такий наказ може бути оформлений 
доступними засобами. 

Законодавство воєнного стану не містить спеціальних способів 
ознайомлення або передачі інформації від роботодавця до співробітника, окрім  
повідомлення про призупинення дії трудового договору, у випадку якого прямо 
передбачено, що повідомлення надсилається будь яким доступним способом. 

 
Щодо повідомлення органів державної податкової служби про прийняття 

на роботу/звільнення працівників, то відповідно до підпункту 1 пункту 1 1 
Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших 
документів у період дії воєнного стану або стану війни» фізичні особи подають 
облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які 
інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного 
законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох 
місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за 
весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи. Обов’язок 
повідомлення органів державної податкової служби встановлений статтею 24 
КЗпП, таким чином термін такого повідомлення становить три місяці після 
припинення чи скасування воєнного стану або стану війни. 

 
Встановлення та облік часу роботи та часу відпочинку 

Тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може 
перевищувати 60 годин на тиждень (скорочена (працівники віком 16-18 років, 
шкідливі умови праці) 50 годин на тиждень). 

П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється 
роботодавцем за рішенням військового командування разом із військовими 
адміністраціями (у разі їх утворення). 

Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначається 
роботодавцем. 

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 
24 годин. 

На період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53 (тривалість 
роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів), частина перша статті 
65, частини третя - п'ята статті 67 та статті 71 - 73 (святкові і неробочі дні) КЗпП. 

 
Оплата праці 

Відповідно до статті 10 Закону № 2136-ІХ. 
Заробітна плата виплачується на умовах визначених трудовим договором. 
Роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення 

реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати. 
Відповідно до частини 3 статті 10 Закону № 2136-ІХ, роботодавець 

звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків 
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оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових  
дій або дії інших обставин непереборної сили. 

Звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не 
звільняє його від обов’язку виплати заробітної плати. 

У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення 
бойові дії, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до 
моменту відновлення діяльності підприємства. 

 
Відпустки 

Щорічна - на період воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка 
надається працівникам тривалістю 24 календарних дні. 

За власний рахунок - протягом періоду воєнного стану роботодавець на 
прохання працівника може надавати відпустку без збереження заробітної плати 
без врахування норм частини першої статті 26 Закону України «Про відпустки». 

У зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною – 
надається на загальних підставах 

Інші відпустки – роботодавець може відмовити у наданні такої відпустки, 
якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах віднесених до 
критичної інфраструктури. 

 
Додатки: 
1. Зразок наказу про призупинення дії трудового договору. 
2. Зразок наказу про відпустку без збереження заробітної плати. 

 
29 березня 2022 року 

 
Комісія Нотаріальної палати України 
з аналітично-методичного забезпечення 
нотаріальної діяльності 
Відділ методичного забезпечення та інформаційно- 
аналітичної роботи НПУ 
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Додаток 1 
 

Бланк 
 
 

НАКАЗ № ___ 

 
“ ” березня  2022 р. * м.    

 
 

По особовому складу 
 

У зв'язку з військовою агресією проти України, що виключає 
можливість надання та виконання роботи, відповідно до статті 13 Закону 
України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 
березня 2022 року № 2136-IX, 

 

НАКАЗУЮ: 
1. Призупинити дію трудового договору з 

 
  (назва посади, ПІБ 

працівника)___ з «_   » 2022 року до закінчення дії 
воєнного стану, введеного відповідно до Закону України "Про 
правовий режим воєнного стану". 

2. Відповідно до ч. 3 ст. 13 Закону України «України «Про організацію  
трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 
року № 2136-IX, відшкодування заробітної плати, гарантійних та 
компенсаційних виплат   (ПІБ)  на час 
призупинення дії трудового у повному обсязі покладається на 
державу, що здійснює військову агресію проти України. 

Підстава: Заява ПІБ від .03.2022р.** 
 

Приватний нотаріус підпис 

Примітки: 
* дата наказу не може бути раніше 24 березня 2022 року; 
** призупинення дії трудового договору може бути як за ініціативою 
працівника так і за ініціативою роботодавця. Якщо має місце ініціатива 
роботодавця підстава не зазначається. 

 
До наказу додаються докази доведення його змісту до працівника, ними 
можуть бути як квитанція про відправку, або особистий підпис працівника так 
і відмітка в якій буде вказано спосіб, дату та час повідомлення працівника. 
Наприклад: «Наказ доведено до відома   (ПІБ працівника)  « » 
   2022 року о год хв шляхом направлення текстового 
повідомлення   та   фото   наказу   на   мобільний   телефон _ з 
використанням месенджера Viber». 
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Додаток 2 
Бланк 

 
 

НАКАЗ № ___ 
 
 

“ ” березня  2022 р. * м.    
 
 

По особовому складу 
 

У зв'язку з військовою агресією проти України, на прохання _(ПІБ 
працівника)__ відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про 
організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», 

 

 
1. Надати 

НАКАЗУЮ: 
  (назва посади, ПІБ працівника)  

 
відпустку без 

збереження заробітної плати з « » 2022 року до 
закінчення дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону 
України "Про правовий режим воєнного стану". 

Підстава: Заява ПІБ від .03.2022р.** 
 

Приватний нотаріус підпис 

Примітки: 
* дата наказу не може бути раніше 24 березня 2022 року; 
** відпустка без збереження заробітної плати без обмеження строку (більше 
15 днів) може бути надана лише за ініціативою (на прохання) працівника, тому  
наявність заяви як підстави видачі наказу є обов’язковим. 

 
До наказу додаються заява на підставі якої він виданий та докази доведення 
його змісту до працівника, ними можуть бути як квитанція про відправку, або 
особистий підпис працівника так і відмітка в якій буде вказано спосіб, дату та 
час повідомлення працівника. Наприклад: «Наказ доведено до відома (ПІБ 
працівника)_           «    _» _ 2022 року о год хв шляхом 
направлення текстового повідомлення та фото наказу на мобільний телефон 
  з використанням месенджера Viber». 
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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 
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ШАНОВНІ НОТАРІУСИ!
Нотаріальна палата України звертає вашу увагу на те, що своєчасна 

сплата членських внесків та відсутність заборгованості сприяє здійсненню 
всіх ініціатив та заходів НПУ, спрямованих на захист професії та 

підвищення професійного рівня нотаріусів. 
Дякуємо за підтримку і розуміння!
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Отримувач: Нотаріальна палата України
ЄДРПОУ: 38684025

Банк-отримувач: АТ «Укрексімбанк» м.Київ
у гривнях: UA87 3223 1300 0002 6003 0100 85291

Призначення платежу: код платника податку____________ , 
ПІБ_________________________,  

членські внески за (вказати період)

Розмір членських внесків нотаріусів:

2022 рік
6500,00 грн (541,67 грн щомісяця) — для приватних нотаріусів;
3250,00 грн (270,83 грн щомісяця) — для державних нотаріусів. 

2021 рік
6000,00 грн (500,00 грн щомісяця) — для приватних нотаріусів;
3000,00 грн (250,00 грн щомісяця) — для державних нотаріусів. 
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