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Щодо організації роботи державних нотаріальних 
контор та приватних нотаріусів на час дії карантину

Міністерство юстиції України відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України коронавірусу СOVID-19», з урахуванням 
рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року, у зв’язку із загостренням 
ситуації, пов’язаної з поширенням випадків гострої респіраторної хвороби, 
спричиненої коронавірусом СOVID-19, та з метою своєчасного і повного 
проведення профілактичних і протиепідемічних заходів доводить до вашого 
відома наступну інформацію.

Щодо прийому громадян нотаріусами.
На період дії карантину в усіх державних нотаріальних конторах доцільно 

обмежити прийом громадян, зокрема не допускати скупчення людей у 
приміщенні контори. 

Прийом громадян здійснювати виключно для вчинення невідкладних 
нотаріальних дій, пов’язаних з можливим пропуском передбачених 
законодавством строків, а також порушенням прав громадян, за попереднім 
записом в телефонному режимі. Для здійснення прийому громадян в державних 
нотаріальних конторах за можливості запровадити чергування відповідно до 
встановленого графіку.

Приватним нотаріусам рекомендовано також обмежити прийом громадян 
та вчиняти лише невідкладні нотаріальні дії.

При цьому, як державним, так і приватним нотаріусам слід в 
обов’язковому порядку дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони 
здоров’я України та здійснювати усі можливі профілактичні заходи, як щодо 
себе, так і щодо відвідувачів.
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Надання консультацій та роз’яснень з питань вчинення нотаріальних дій 
має відбуватися дистанційно засобами телефонного зв’язку, або шляхом 
електронного листування.

На час обмеження прийому громадян у всіх державних нотаріальних 
конторах мають бути розміщені скриньки «Для звернень громадян» та 
відповідні оголошення у доступних для цього місцях.

Крім того, з питань організації роботи установ нотаріату в кожній області 
на час дії карантину запровадити «гарячі лінії» у відділах з питань нотаріату.

Також необхідно провести активну інформаційну компанію серед 
населення з рекомендаціями утриматися від звернень до державних 
нотаріальних контор та приватних нотаріусів без нагальної на те потреби на час 
дії карантину. Роз’яснити, що за отриманням консультацій та роз’яснень 
чинного законодавства доцільно звертатися дистанційно засобами телефонного 
зв’язку, або через електронне листування, наголошуючи, що всі ці дії 
спрямовані, перш за все, на захист здоров’я громадян. 

Щодо проведення перевірок.
Проведення планових комплексних перевірок організації нотаріальної 

діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та 
виконання правил нотаріального діловодства має бути перенесено до 
покращення епідеміологічної ситуації в країні. 

Аналогічно слід відкласти проведення запланованих перевірок суб’єктів 
первинного фінансового моніторингу до окремого розпорядження.

В.о. Державного секретаря
Міністерства, директор 
Департаменту публічного права             Людмила КРАВЧЕНКО
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