
НОТАРІАТ 
В УМОВАХ ВІЙНИ

практичний посібник 

Загальна інформація про воєнний стан 

Особливості вчинення нотаріальних дій 
в умовах воєнного стану 

Зразки нотаріальних документів 
з урахуванням останніх змін законодавства

Київ,
ОВК,
2022

О. В. Коротюк



УДК 347.961»364»:355.01](477-651.2)(07)
        К68

Автор:
Коротюк Оксана Вікторівна,

доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу 
Університету державної фіскальної служби України,

приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

Коротюк О. В.
К68    Нотаріат в умовах війни: практичний посібник / О. В. Коротюк, д. ю. 

н. – К. : ОВК, 2022. – 112 с.

ISBN 978-617-7931-31-6

У даному виданні розкрито питання діяльності нотаріату у період воєнного 
стану. Зокрема, до книги автором включено узагальнену інформацію про воєнний 
стан, а також особливості вчинення нотаріальних дій у цей період. Наведено зразки 
документів, а саме – повідомлення про зупинення нотаріальної дії, постанову про 
відмову у вчиненні нотаріальної дії у разі звернення громадянина Російської Феде-
рації, акти про знищення нотаріальних бланків і печатка нотаріуса у разі наявності 
загрози їх незаконного вилучення, зразки довіреності, заповіту, що посвідчуються 
без використання нотаріальних бланків тощо. Зразки можуть використовуватися у 
нотаріальній практиці.  

Видання розраховане на державних і приватних нотаріусів, помічників нота-
ріусів та інших працівників нотаріальних контор і органів нотаріату, працівників 
органів юстиції, юристів, а також може бути цікавим широкому колу осіб, які ці-
кавляться складанням нотаріальних документів.

Без письмового дозволу видавництва забороняється відтворення цієї книги 
повністю або частково будь-якими способами та в будь-якій формі, 

у тому числі в мережі Інтернет.
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