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

Міністерство юстиції України у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в 
країні, пов’язаною з поширенням хвороби COVID-19, враховуючи постанову 
Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Постанова           
№ 1236), повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, 
Міністерство юстиції України серед іншого організовує роботу нотаріату.

З метою забезпечення роботи органів нотаріату, але недопущення 
скупчення людей, у тих регіонах, де наразі встановлено, або у майбутньому 
буде встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки, в 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 та 
вчиняти лише невідкладні нотаріальні дії за попереднім записом громадян в 
телефонному режимі.

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.

Начальникам 
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Надання консультацій та роз’яснень з питань вчинення нотаріальних дій 
має відбуватися дистанційно засобами телефонного чи іншого зв’язку, або 
шляхом електронного листування.

Принагідно інформуємо, що нотаріус не є суб’єктом господарювання 
відповідно до Господарського кодексу України, а також не є учасником на 
ринку товарів.

Нотаріус вчиняє нотаріальні дії та виконує делеговані державою функції, 
тому дія Постанови № 1236 щодо заборони роботи суб’єктів господарювання, 
крім певного переліку, на нотаріусів не поширюється.

Крім того, у разі запровадження обмежувальних заходів щодо 
користування громадським транспортом, з метою забезпечення безперебійної 
роботи органів нотаріату, просимо звернутися до відповідних органів місцевого 
самоврядування для забезпечення нотаріусів та працівників нотаріальних 
контор спеціальними перепустками пасажирів.
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