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Про розгляд листа

Міністерством юстиції України розглянуто лист Нотаріальної палати України            
від 25.10.2022 № 48/6 (вх. № 126245-33-22 від 25.10.2022) щодо внесення інформації про 
використання спеціальних бланків нотаріальних документів та повідомляється.

Пунктами 2.8-2.10 Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків 
нотаріальних документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України                    
від 04.11.2009 № 2053/5 (далі – Порядок), передбачено, що територіальні органи 
Міністерства юстиції щомісяця не пізніше 10-го числа наступного за звітним місяця за 
даними Єдиного реєстру здійснюють перевірку щодо несвоєчасного внесення або 
невнесення до Єдиного реєстру відомостей про витрачання бланків або недійсні бланки.

За несвоєчасне внесення або невнесення відомостей про витрачання бланків або 
недійсні бланки, втрату або викрадення бланків, що сталося з вини державних  та  приватних 
нотаріусів, відповідний територіальний орган Міністерства юстиції відповідно до  пункту 3 
частини першої  статті 29¹ Закону України «Про нотаріат» зупиняє діяльність приватного 
нотаріуса або притягує до дисциплінарної відповідальності державного нотаріуса. 

За систематичне невжиття заходів, передбачених пунктом 2.9 цього Порядку, 
начальник відповідного територіального органу Міністерства юстиції несе персональну 
відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Слід зазначити, що відповідальність за несвоєчасне внесення або невнесення 
відомостей про витрачання бланків або недійсні бланки, втрату або викрадення бланків, 
може наставати лише у разі, якщо зазначені факти виникли з вини державних та приватних 
нотаріусів.

Таким чином, перед застосуванням відповідних заходів реагування, територіальними 
органами Міністерства юстиції України здійснюється встановлення факту наявності або 
відсутності вини державного, приватного нотаріуса.

Додатково повідомляємо, що до Міністерства юстиції України не надходило скарг від 
державних та приватних нотаріусів щодо незаконного вжиття заходів, передбачених  
пунктом 2.9 Порядку, пов’язаного з енергетичною ситуацією в Україні.
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