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На 27-ми и 28-ми май 2022 г.
присъствено в Мюнхен, както и чрез
дистанционна връзка, се проведоха
ръководните срещи на Генералния
съвет на UINL. Събранието бе открито с
реч на председателя на UINL, г-жа
Кристина Армела, като след това
председателят
на
Германската
федерална нотариална камара, г-н Йенс
Борман,
също
приветства
присъстващите.
Фокус на събитието бе речта на
председателя на украинския нотариат, гн Володимир Марченко, който успешно
пристигна в Мюнхен след трудно 30часово пътуване с кола. Г-н Марченко
благодари на UINL за оказаната до
момента политическа подкрепа, като
също обясни, че ситуацията в Украйна
на този етап остава критична и войната
продължава. Размерът на щетите е
трудно да бъде оценен, тъй като всеки
ден
важни
инфраструктурни
и
промишлени
предприятия,
къщи,
училища, лечебни заведения в цялата
страна са разрушени, като също така
липсва водоснабдяване, електричество
и газ, в резултат на което населението
страда от хуманитарни бедствия.
Домовете и канторите на много
нотариуси съответно също са физически
унищожени. От началото на май 2022 г.
от общия брой 6600 нотариуси в Украйна
само около 2500 нотариуси извършват
нотариални действия. В момента е
трудно да се определи точният брой на

действащите
нотариуси
поради
постоянното изменение на оперативната
обстановка по отношение на военните
действия, масовото преместване на
населението в по-безопасни райони на
Украйна, както и извън Украйна. В
заключение на речта, която бе
съпроводена от видео със снимков
материал от войната, председателят
Марченко призова UINL заедно с всички
нотариуси за финансова подкрепа.
Създаден е благотворителен
фонд на украинския нотариат под името
„Спасение на нотариусите и техните
семейства”.
Средствата
по
него
съответно ще бъдат използвани в
определени области:
- реконструкция, ремонт на работни
места, жилища на нотариуси;
- подпомагане на здравното състояния
на нотариусите и членовете на техните
семейства;
- материално-техническо съдействие
при осигуряване на работно място (офис
техника, софтуер, мебели,
и др.);
- социално подпомагане за наем на офис
площи и жилища, комунални услуги и др.
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Сметката, по която могат да се
изпратят средства за благотворителния
фонд е:

Банкова смета :
UNION INTERNATIONALE DU NOTARIAT
- FONDS SOLIDARITE
IBAN: CH9000766000U3526041 9
SWIFT: BCNNCH22
BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE (BCN)
PLACE PURY 4, CH 2001
NEUCHÂTEL - SWITZERLAND
Ръководните срещи приключиха
през май със заключителна реч на
председателя Армела, в която тя
благодари на всички нотариати за
активното участие в инициативите на
UINL. Призова всички да продължат
добрата работа на национално ниво,
като наблегна на важността на
предстоящите законодателни срещи на
Международния съюз на латинския
нотариат
(UINL)
едновременно
с
провеждането на 30-ти Международен
конгрес на нотариусите в Мексико през
ноември 2022 г.
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