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НОТАРІАТ
ОБЛИЧЧЯМ ДО СЕЛА

27 відділень Нотаріальної палати України 
організують безкоштовні консультації та прийом 
нотаріусів для громадян, що проживають 
сільських населених пунктах.

Графік виїздів буде доведено 
до відома населення в кожній області України.

Нотаріат завжди на захисті
прав та інтересів громадян!
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Слово редактора

СВІТЛА СТОРОНА СИЛИ
Те відчуття, коли завжди знаходишся 
на стороні добра. Те відчуття, коли 
не потрібно йти на компроміси з со-
вістю. Те відчуття, коли можеш ке-
руватися лише правилами закону та 
етики, без подвійних стандартів, 
без сумнівного вибору між різними 
видами зла. Нотаріусам пощастило, 
адже усі ці відчуття їм добре знайомі.

Нотаріус — унікальна правнича про-
фесія, найбільш об’єктивна, надзви-
чайно людяна, чітко орієнтована на 
захист прав та законних інтересів громадян.

2018 рік, а особливо його останні місяці, видалися для нотарі-
альної спільноти України непростими, наповненими бурхли-
вими емоціями та певними побоюваннями за майбутнє про-
фесії. На жаль, зважаючи на наближення виборчого процесу, 
політики намагаються використати у своїх інтересах також 
і нотаріат.

На сторінках грудневого номеру журналу «Нотаріат України» 
ми зафіксували для історії нещодавні події (лише вершину ай-
сберга — адже команда НПУ зробила дуже багато в умовах 
досить обмежених ресурсів), а також згадуємо усі основні мо-
менти із життя нотаріальної спільноти за 2018 рік. Окрім 
цього, до вашої уваги інтерв’ю, фоторепортажі, відповіді на пи-
тання нотаріальної практики та інші цікаві матеріали.

Розвиток та зростання найчастіше відбуваються болісно, 
через подолання безлічі внутрішніх та зовнішніх конфліктів. 
Сподіваємось, що нотаріат України у 2019 році стане ще більш 
згуртованим та сильним, продовжуючи успішно діяти на 
світлій стороні сили, виконуючи місію захисту прав громадян.

Юлія Шешуряк, 
головний редактор
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Ретроспектива

2018: РІК ЗМІН
Жити в часи змін — найважче, казали  мудреці. Разом з тим, 
різноманітні зміни та потрясіння додають сили, стійкості, досвіду. 
2018 рік став для нотаріату України роком змін, роком нового 
досвіду, роком відчуття ще більшої єдності та усвідомлення спільної 
мети. Основні події в житті нотаріальної спільноти та професійного 
самоврядування — у ретроспективі.

30 СІЧНЯ
Представники НПУ — приватні нотаріуси Київського 
міського нотаріального округу Олена Кирилюк, На-
талія Козаєва, Андрій Сидоренко та Гліб Леонтьєв — 
взяли участь у Міжнародному форумі «Захист персо-
нальних даних у сфері цифрової економіки».

20 ЛЮТОГО
Презентовано оновлений стиль НПУ та сайт npu.org.ua.  
На сайті публікуються новини українського та міжна-
родного нотаріату, анонси заходів, розміщено відо-
мості про НПУ, її органи, комісії та апарат, основні до-
кументи тощо.

8 ЛЮТОГО 
Підписано Меморандум про співробітництво між Но-
таріальною палатою України та Міністерством юстиції 
України. У документі, зокрема, йдеться про коорди-
націю зусиль задля реформування нотаріату, спільну 
роботу над вдосконаленням законодавства.

21 ЛЮТОГО
Відбулося фінальне засідання нагля-
дової ради Проекту Ради Європи «По-
силення захисту прав людини вну-
трішньо переміщених осіб в Україні», 
представлено звіт про діяльність. Ке-
рівництво Проекту висловило вдяч-
ність Нотаріальній палаті України за 
плідну співпрацю.
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1 БЕРЕЗНЯ
Нотаріальна палата України та Державна служба фінан-
сового моніторингу України підписали Меморандум 
про загальні засади співробітництва в сфері протидії ле-
галізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового знищення.

3 КВІТНЯ
НПУ підписала Договір про співробіт-
ництво із Київським національним  
торговельно-економічним універси-
тетом — з метою розширення та по-
глиблення наукової, освітньої та прак-
тичної діяльності. 

20 КВІТНЯ 
Відбувся черговий З’їзд нотаріусів України. Заслухано 
та затверджено звіти президента НПУ, комісій НПУ — 
ревізійної та з питань професійної етики нотаріусів. 
До Статуту НПУ внесено ряд змін та доповнень, зо-
крема, введено посаду першого віце-президента. Від-
повідно, першим віце-президентом НПУ обрано Ольгу 
Оніщук, а віце-президентом НПУ — Олену Кирилюк. 
Президентом НПУ вдруге поспіль обрано Володи-
мира Марченка. Важливим рішенням стало прийняття 
Кодексу професійної етики нотаріусів України. При-
йнято резолюцію щодо необхідності придбання свого 
приміщення для НПУ та резолюцію про визначення 
одним з пріоритетних напрямків роботи НПУ питання 
контролю у сфері держреєстрації.

23 БЕРЕЗНЯ
У зв’язку зі змінами в законодавстві припинено 
прийом заявок від нотаріусів України на постачання 
спеціальних бланків нотаріальних документів. НПУ 
відреагувала на це листом до ДП «НАІС», в якому вка-
зала на порушення умов публічного договору та за-
кликала оперативно організувати процес постачання 
бланків. Окрім того, НПУ ініціювала створення «інфор-
маційного банку даних» — щоб акумулювати інфор-
мацію про наявність бланків у кожного нотаріуса  та за 
необхідності передавати колегам для вчинення соці-
ально важливих нотаріальних дій. Згодом постачання 
бланків було відновлено.

17 КВІТНЯ
ДП «НАІС» затвердило сигнальні примірники спе-
ціальних бланків нотаріальних документів нового 
зразка.

24 КВІТНЯ
Президент НПУ взяв участь у  Міжна-
родній конференції, присвяченій темі 
юридичної освіти, та розповів колегам-
правникам, як НПУ сприяє підвищенню 
професійного рівня та кваліфікації но-
таріусів України. Володимир Марченко 
акцентував, що важливими є не лише 
професійні знання, а й дотримання 
етичних норм.
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25 КВІТНЯ
Актуальні питання законодавчого регулювання функ-
ціонування ринку с/г земель в Україні розглядалися 
під час XXIII Міжнародної науково-практичної конфе-
ренції. Оскільки НПУ приділяє значну увагу захисту від 
аграрного рейдерства, на цей захід були запрошені 
Володимир Марченко та Ольга Оніщук.

27 ТРАВНЯ 
ХVI Міжнародна нотаріальна олімпіада 
відбулась у Польщі. Команда Нота- 
ріальної палати України була представ-
лена 27-ма учасниками та виборола II 
місце серед 11 країн.

1 ЧЕРВНЯ 
В Одесі відбувся ІV щорічний форум 
«Медіація і право», партнером якого ви-
ступила Нотаріальна палата України. На 
заході іноземні та українські експерти 
обговорювали питання ефективності 
медіації, зокрема, в контексті нотаріату. 
Спікерами від НПУ виступили Ольга 
Оніщук та Юрій Орзіх.

19 ЧЕРВНЯ
Президент НПУ взяв участь у заході, присвяче-
ному запуску Проекту ЄС «Право-Justice». Одна 
із цілей Проекту — посилення ролі професій-
ного самоврядування, в тому числі нотаріусів. 
НПУ очікує від співпраці з новим Проектом ЄС 
сприяння у прийнятті необхідних нотаріату за-
конодавчих змін, отримання технічної та екс-
пертної підтримки.

27 КВІТНЯ
Набув чинності наказ Мін’юсту від 24.04.2018 № 1247/5, 
яким внесено зміни до Порядку вчинення нотарі-
альних дій нотаріусами України — стосовно передачі 
спадкових справ та оцінки земельних ділянок.

31 ТРАВНЯ
Оновлено склад комісії НПУ з питань 
професійної етики нотаріусів. На орга-
нізаційному засіданні головою комісії 
обраний Андрій Спірідович.

6 ЧЕРВНЯ
Підписано Меморандум про співробітництво між Нота-
ріальною палатою України та Острозькою академією, 
спрямований на розвиток професійного спілкування, 
співробітництва науковців, студентів та нотаріусів.

17 ЧЕРВНЯ 
Набув чинності Закон України «Про това-
риства з обмеженою та додатковою від-
повідальністю», відповідно до якого Закон 
України «Про господарські товариства» пе-
рестав діяти в частині, що стосується ТОВ 
та ТДВ; внесені зміни до статті 78 Закону 
України «Про нотаріат» щодо засвідчення 
справжності підпису на документах.
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20 ЧЕРВНЯ
Відповіді на низку питань щодо здійснення державної 
реєстрації, сформульованих НПУ від імені нотаріальної 
спільноти, знайшли відображення у листі Міністерства 
юстиції, який було презентовано в ході круглого столу 
«Особливості роботи нотаріуса-реєстратора. Проект 
НПУ та Мін’юсту «Питання-відповіді».

6 ЛИПНЯ
Визначено переможців конкурсу «Кращий нотаріус 
року» у номінаціях «Професіонал в сфері нотаріату», 
«Опора і авторитет для нотаріальної спільноти», «Май-
бутнє нотаріату», «Нотаріус-науковець»,«Легенда но-
таріату України», «Кращий керівник».

18 ЛИПНЯ
В Україні почала працювати 
нова Єдина база звітів про 
оцінку та модуль електро-
нного визначення оціночної 
вартості.

28 СЕРПНЯ
Набрали чинності зміни до 
Порядку вчинення нота-
ріальних дій нотаріусами 
України (наказ Мін’юсту від 
27.08.2018   № 2785/5), які 
стосуються посвідчення пра-
вочинів з нерухомістю та ви-
дачі свідоцтв про придбання 
арештованого нерухомого 
майна з прилюдних торгів.

1 ЛИПНЯ
Доступ до Єдиних та Державних реє-
стрів Міністерства юстиції України став 
можливим виключно з використанням 
захищених носіїв особистих ключів 
електронного цифрового підпису.

22 ЧЕРВНЯ 
Порядок ведення Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно викладено у новій редакції (поста-
нова КМУ від 06.06.2018 № 484).

12 ЛИПНЯ
НПУ організувала першу всеукраїнську конференцію 
«Основні засади забезпечення кібербезпеки в нота-
ріальній діяльності». Доповідачами стали представ-
ники Нотаріальної палати України, Міністерства юс-
тиції України, Кіберполіції, СБУ, ДП «НАІС», проекту ЄС 
«Право-Justice», Microsoft та інших IT-компаній.

26 ЛИПНЯ
В Міністерстві юстиції стартували кваліфікаційні іспити на право 
зайняття нотаріальною діяльністю, які проходили до 9 серпня, 
шляхом електронного анонімного тестування. Проведення іс-
питу забезпечила Вища кваліфікаційна комісія з питань нота-
ріату. Свідоцтва в результаті отримали більше 200 осіб.

28 СЕРПНЯ 
Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо створення економічних передумов 
для посилення захисту права дитини на належне утримання», 
відповідно до якого змінено процедуру виїзду за кордон дитини, 
батьки якої проживають окремо; розширено перелік випадків, 
передбачених статтею 8 Закону України «Про нотаріат», коли на-
дання нотаріусом інформації не є порушенням нотаріальної таєм-
ниці, а також  розширено перелік підстав для відмови у вчиненні 
нотаріальної дії; розширено коло обов’язків державного реєстра-
тора та скориговані підстави для відмови у державній реєстрації.
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7 ВЕРЕСНЯ
З нагоди 25-річчя прийняття Закону України «Про но-
таріат» Нотаріальною палатою України була організо-
вана ІІ Міжнародна конференція «Стратегія розвитку 
нотаріату в Україні як нотаріату латинського типу». 
Основою заходу став обмін досвідом із представни-
ками нотаріатів Німеччини, Угорщини, Грузії, Литви, 
Латвії, Естонії, Білорусі та Казахстану, доповіді міжна-
родних експертів на актуальні теми щодо розвитку са-
моврядування та перспектив Е-нотаріату.

7 ЖОВТНЯ
Команда НПУ взяла участь у 9th 
WizzAirKyivCityMarathon 2018 —  
популярному спортивному заході, 
який відбувся у Києві.

7 ЛИСТОПАДА
Набув чинності наказ Мін’юсту від 
12.06.2018   № 1827/5 щодо змін до 
деяких наказів Міністерства юс-
тиції України, зокрема до Порядку 
вчинення нотаріальних дій нота-
ріусами України, у зв’язку з при-
йняттям Закону України «Про елек-
тронні довірчі послуги».

6 ЛИСТОПАДА
Президент НПУ Воло-
димир Марченко звер-
нувся до Президента 
України Петра По-
рошенка та Міністра 
юстиції України Павла 
Петренка із закликом 
невідкладно залу-
чити представників 
НПУ та міжнародних 
експертів до робочої 
групи, яка готує зміни 
у законодавство про 
нотаріат.

1 ЖОВТНЯ
В парламенті зареєстровано законопроект № 9140, 
яким пропонувалось створення «уповноважених осіб 
юстиції» — по суті, квазінотаріату. НПУ оперативно від-
реагувала, опублікувавши експрес-експертизу законо-
проекту, та розпочавши масштабну інформаційну 
кампанію, спрямовану на порятунок професії та недо-
пущення прийняття загрозливих змін.

25 ЖОВТНЯ
Нотаріальна палата України запустила проект «Нотаріат 
обличчям до села», в рамках якого організовуються без-
коштовні виїзні консультації нотаріусів для громадян, що 
проживають у сільських населених пунктах.

2 ЛИСТОПАДА
Президент НПУ Володимир Мар-
ченко у інтерв’ю під час прямого 
ефіру парламентського телеканалу 
«Рада» розповів про загрози зако-
нопроекту № 9140 та перспективи 
розвитку нотаріату.
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19 ЛИСТОПАДА
На прес-конференції в уряді презентовано законо-
проект, який передбачає суттєві зміни для нотаріату 
(зареєстрований у парламенті під № 9311).

9 ЛИСТОПАДА
Відбулося організаційне засідання ре-
візійної комісії НПУ. Головою комісії пе-
реобрали Мирославу Навальковську.

20 ЛИСТОПАДА
Нотаріальна палата України провела прес-
конференцію із онлайн-трансляцією, присвячену за-
конопроекту № 9311. Також згодом НПУ опублікувала 
детальний аналіз законопроекту із зазначенням його 
загроз.

30 ЛИСТОПАДА
Апарат Нотаріальної 
палати України роз-
почав роботу за новою 
адресою: 01001, м. 
Київ, вул. Хрещатик, 6, 
4-й поверх, офіс 5а.

5 ГРУДНЯ
В Києві відбувся Антирейдер-
ський форум «Бізнес проти 
знищення держави». У про-
фесійній дискусії, метою якої 
було напрацювати реальні 
шляхи подолання рейдерства, 
взяли участь представники 
НПУ — Ольга Оніщук, Наталія 
Козаєва, Інна Бернацька.

23 ЛИСТОПАДА
Завершилась чотириденна серія без-
коштовних майстер-класів «Енцикло-
педія нотаріату від А до Я», організо-
ваних НПУ. Майстер-класи мали на меті 
напрацювання єдиної нотаріальної 
практики, надання методичної та прак-
тичної допомоги молодим нотаріусам.

1 ГРУДНЯ
В газеті «Дзеркало тижня» (№ 46) опу-
бліковано статтю президента НПУ Во-
лодимира Марченка про законопроект  
№ 9311 «Знищити нотаріат. Кому вигідно?»

1 ГРУДНЯ
Опубліковане інтерв’ю з 
президентом НПУ Володи-
миром Марченком щодо 
законопроекту № 9311 
у парламентській газеті 
«Голос України» (№ 230). 3 ГРУДНЯ

НПУ звернулася до Міністерства юстиції 
України із немайновим позовом про за-
хист ділової репутації. НПУ просить ви-
знати неправдивою певну інформацію, 
розповсюджену Мін’юстом, яка під-
риває довіру до нотаріату України, шко-
дить діяльності усіх нотаріусів та була 
спрямована на дезінформацію громад-
ськості.

20 ГРУДНЯ
В парламенті розглядався законопроект № 8121, у який 
шляхом правок з голосу планувалося «протягнути» за-
грозливі рейдерські зміни. Завдяки резонансу, створе-
ному НПУ, такі правки не було ухвалено, законопроект 
спрямовано на повторне друге читання.
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«Хай буде з тобою сила!» — ця популярна фраза із культової саги 
«Зоряні війни» відома не лише її фанатам. Існують дві філософії 
використання цієї сили — світла і темна сторони. Світла сторона 
підтримується  джедаями — лицарями-миротворцями, та 
відображена в їх кодексі честі.

Юлія Шешуряк, прес-служба Нотаріальної палати України

Справжніми джедаями ста-
ли цього року нотаріуси, які про-
демонстрували сміливість, силу 
духу, мудрість та єдність у захисті 
професії, та довели усім, що но-
таріат України знаходиться на 
світлій стороні — стороні захисту 
прав.

Коли Міністерство юстиції 
України ще на початку лютого 
оголосило 2018-й «роком нота-
ріату» — це стало визначною 
подією у стосунках нотаріальної 
спільноти та регулятора. На пер-
ший погляд, здавалося, що но-
таріат очікують якісні реформи 
— зокрема, реалізація Концепції 
розвитку, запропонованої Нота-
ріальною палатою України ще 
влітку 2017 року (запроваджен-
ня Е-нотаріату), усунення зако-
нодавчих колізій та інші справді 
позитивні зміни.

У квітні на черговому З’їзді 
нотаріусів України представни-
ки Міністерства висловлювали 
свою прихильність до нотаріату 
та сподівання на конструктивну 
співпрацю. Влітку відбулась важ-
лива подія — спільний круглий 
стіл НПУ та Мін’юсту, присвяче-
ний вирішенню проблемних пи-
тань у сфері державної реєстра-
ції. Відповіді на ці питання були 
зафіксовані у листі Міністерства 

— для використання нотаріуса-
ми у роботі.

«У особі Міністерства юсти-
ції і в моїй особі ви завжди мати-
мете надійного партнера, адже 
сильний український нотаріат 
— це сильна правова система, 
це сильна Україна», — зізнавав-
ся у любові до нотаріату Міністр 
Павло Петренко, виступаючи на 
міжнародній конференції з наго-
ди 25-річчя Закону України «Про 
нотаріат». А потім, як кажуть, 
щось пішло не так…

ЕПІЗОД I:  
АТАКА КЛОНІВ

1 жовтня у Верховній Раді 
України було зареєстровано за-
конопроект № 9140 «Про вне-
сення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо ство-
рення передумов для захисту 
економічних та спадкових прав 
громадян в сільській місцевості». 
Ініціаторами вказали народних 
депутатів (Андрій Іванчук, Ірина 
Луценко та кілька інших), але 
законопроект почало активно 

НА СВІТЛІЙ СТОРОНІ: 
НОТАРІУСИ УКРАЇНИ 
ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ ЄДНІСТЬ ТА СИЛУ 
В БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОФЕСІЇ
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просувати Міністерство юстиції 
України.

Враження нотаріальної та 
усієї правничої спільноти від 
9140 можна було охарактери-
зувати банальним «і смішно, і 
грішно»: законопроект пропо-
нував створити таких собі «кло-
нів» нотаріусів, «уповноваже-
них осіб юстиції», яким надаєть-
ся право вчиняти практично всі 
нотаріальні дії та здійснювати 
державну реєстрацію прав на 
майно і бізнес. Згодом у соціаль-
них мережах з’явилося багато 
жартівливих зображень на тему 
некомпетентності «уповноваже-
них», які із «мобільними валізка-
ми» поїдуть на село.

Цього ж дня, 1 жовтня, Нота-
ріальна палата України оприлюд-
нила експрес-експертизу законо-
проекту 9140, зазначивши, що 
запропоновані зміни руйнують 
основи децентралізації в Україні, 
призведуть до значних корупцій-
них ризиків та зловживань,  від-
кривають великі можливості для 
рейдерських захоплень, ставлять 
під сумнів безспірність вчинення 
нотаріальних дій та їх якість, су-
перечать принципам діяльності 
Міжнародного союзу латинсько-
го нотаріату, Угоді про асоціацію 
України з ЄС.

МСЛН, а також нотаріаль-
ні палати Литви та Німеччини у 
своїх зверненнях до НПУ розкри-
тикували зміни, запропоновані 
законопроектом 9140, особливо 
акцентуючи на неприпустимос-
ті допуску в професію некомпе-
тентних осіб та створення «квазі-
нотаріату».

Народним депутатам, Мі-
ністерству юстиції, Президенту 
України НПУ направила листи, в 
яких детально роз’яснила усі не-
безпеки, приховані в законопро-
екті 9140.

Рада НПУ провела позачер-
гове засідання, на якому визна-
чила офіційну позицію: прийнят-
тя законопроекту 9140 є катего-
рично неможливим.

Таку ж позицію висловила 
Асоціація правників України, за-
кликавши депутатів не допуска-
ти створення в державі «квазі-
нотаріату» та не приймати 9140, 
оскільки цей проект зовсім не 
вирішує питання захисту еко-
номічних та спадкових прав 
сільського населення. Коаліція 
громадських організацій «Реані-
маційний Пакет Реформ»   (РПР) 
також звернулась до депутатів з 
вимогою негайно відкликати за-
конопроект як такий, що містить 
численні загрози корупції та по-
рушень прав власності в Україні. 
До речі, свій підпис під законо-
проектом відкликав один із на-
родних депутатів, який був вка-
заний серед ініціаторів, — Віктор 
Бондар.

Проти 9140 активно ви-
словлювались народні депутати, 
різноманітні громадські орга-
нізації, виник значний інтерес 
ЗМІ — про законопроект писали 
статті, НПУ надавала коментарі, 
інтерв’ю, відбувалися виступи на 
телебаченні та радіо.

Для кращого інформування 
громадськості та парламентарів 
НПУ підготувала низку інфогра-
фік щодо загроз законопроекту, 
навівши реальні факти проти ма-
ніпуляцій Мін’юсту. Львівським 
та Рівненським університетами 
проведено науково-правові екс-
пертизи законопроекту.

Антикорупційна експерти-
за, проведена «Інститутом зако-
нодавчих ідей», виявила низку 
корупціогенних факторів у зако-
нопроекті 9140. 

Вирувала боротьба і у со-
ціальних мережах — нотаріуси 
ставили тематичні написи («стоп 
9140», «ні рейдерству» тощо) на 
свої фото, розміщували дописи 
із поясненнями небезпечності 
запровадження «квазінотаріа-
ту». Президент НПУ Володимир 
Марченко  розпочав челендж  
#стоп9140, в рамках якого най-
компетентніші фахівці запису-
вали відеозвернення. До челен-

джу, зокрема, приєдналися пре-
зидент Литовської нотаріальної 
палати, член Комісії з міжнарод-
ного нотаріального співробітни-
цтва Міжнародного союзу нота-
ріату Марюс Страчкайтіс, профе-
сор, адвокат Данило Гетманцев, 
член правління Асоціації прав-
ників України Юліан Хорунжий, 
провідний юрист у галузі неру-
хомості Владислав Кисіль.

Що робило в цей час Мініс-
терство юстиції? Розміщувало 
дезінформацію щодо діяльності 
нотаріусів, акцентувало на без-
лічі вакансій у держнотконторах 
(замовчуючи про те, що за остан-
ні два роки по всій Україні було 
ліквідовано більше 40 ДНК), при-
водило дані з невідомих джерел 
про «122 райони без нотаріусів» 
(за статистикою НПУ — 1 район 
на всю країну) та продовжува-
ло наполягати на тому, що мета 
9140 — порятунок селян, які за-
знають нестерпних страждань 
без присутності нотаріуса за два 
кроки від кожної хати.

Управління юстиції, зловжи-
ваючи владними повноваження-
ми, здійснювали шалений тиск 
на державних нотаріусів, при-
мушуючи їх проводити «інфор-
маційні та правороз’яснювальні 
заходи, направлені на інформу-
вання населення щодо переваг 
законопроекту». НПУ з цього 
приводу звернулась з відкритим 
листом до Міністра юстиції, за-
кликавши провести спільну ро-
бочу зустріч, розробити альтер-
нативний законопроект, разом 
працювати задля покращення 
доступу селян. Але знову — жод-
ної реакції з боку Міністерства.

Зате не забарилась реакція 
свідомих нардепів — у Верховній 
Раді було зареєстровано аж чо-
тири альтернативні законопро-
екти, якими пропонуються різні 
варіанти розвитку державного 
нотаріату та поліпшення доступу 
громадян до нотаріальних дій.

Черговим кроком Мін’юсту 
стало оголошення про прове- 
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дення опитування жителів 
сільської місцевості щодо до-
ступу до нотаріальних послуг. 
Обов’язок здійснити опитуван-
ня сільського населення чомусь 
було покладено на державні но-
таріальні контори — із викорис-
танням адмінресурсу окремими 
територіальними управліннями 
юстиції. У відкритому листі до 
Міністра юстиції НПУ вимагала 
припинити здійснення тиску на 
державних нотаріусів та вико-
ристання їх з метою просування 
законопроекту № 9140.

Щоб показати, що на-
справді думають люди, НПУ ор-
ганізувала експрес-опитування 
селян, яке продемонструвало — 
вони не хочуть довіряти свою 
власність некомпетентним, за-
лежним чиновникам, та кажуть 
#стоп9140. Відповідне відео, як і 
окремі відеоролики від імені се-
лянина, підприємця та вчитель-
ки, отримали значний резонанс 
в соцмережі Facebook.

Важливим етапом донесен-
ня до суспільства об’єктивної ін-
формації про 9140 стали сюже-
ти на телеканалі «1+1» — випуск 
спецпроекту «Гроші»  та «ТСН.
Тиждень». Блискуча журналіст-
ська аналітика та компетентні 
думки експертів остаточно ніве-
лювали можливості прийняття 
законопроекту.

Нотаріальна палата Украї-
ни не лише виступала «проти», 
а й вирішила діяти задля реаль-
ної допомоги селянам. Успішно 
стартував проект НПУ «Нота-
ріат обличчям до села», в рам-
ках якого усі обласні відділення 
НПУ організовують безкоштов-
ні виїзні консультації нотаріусів 
для громадян, що проживають 
у сільських населених пунктах. 
Втім, варто зазначити, що такі 
виїзди та консультування здій-
снювались нотаріусами вже 
давно.

Окрім того, НПУ почала пу-
блікувати анімаційні ролики, у 
яких на конкретних прикладах 
розповідається про найпоши-

реніші нотаріальні дії. Таким 
чином НПУ здійснює просвіт-
ницьку місію та інформує гро-
мадян про їх права, способи 
захисту законних інтересів, осо-
бливості вчинення правочинів, 
можливості та переваги нотарі-
ату, який гарантує безспірність 
нотаріальних дій.

ЕПІЗОД II: ІМПЕРІЯ 
ЗАВДАЄ УДАРУ

Законопроект 9140 вий-
шов справді провальним та 
отримав величезний спротив 
з боку нотаріальної спільноти, 
правників, народних депутатів, 
громадських організацій тощо. 
Але можливість зняття мора-
торію на продаж сільськогос-
подарської землі ставала все 
реальнішою, тому незабаром 
Міністерство юстиції завдало 
нового удару.

31 жовтня стало відомо, що 
на засіданні Кабінету Міністрів 
обговорювалась необхідність 
відміни Указу Президента Укра-
їни від 10 липня 1998 року № 
762 «про 1%». Того ж дня Петро 
Порошенко на напівзакритій 
зустрічі з представниками біз-
несу висловився щодо якнай-
швидшого внесення змін до за-
конів, що регулюють нотаріаль-
ну діяльність, а Павло Петренко 
повідомив, що найближчим ча-
сом буде готовий законопроект 
«Антирейдерський №3».

НПУ звернулась з відкри-
тими листами до Президента 
України Петра Порошенка та 
Міністра юстиції України Павла 
Петренка, закликаючи залучи-
ти представників Нотаріальної 
палати України до робочої гру-
пи, яка готує дані зміни до за-
конодавства. У своєму відеоз-
верненні президент НПУ зазна-
чив: «Ми закликаємо владу  до 
відкритого діалогу та залучення 
Нотаріальної палати України, 
міжнародних експертів до роз-
робки проекту змін до Закону 
України «Про нотаріат», який 
має базуватися на європей-

ських стандартах латинського 
нотаріату».

Але вже 19 листопада «Ан-
тирейдерський-3» було презен-
товано на прес-конференції в 
уряді. Виступи Павла Петренка, 
Олени Сукманової та Ірини Лу-
ценко нотаріуси, як то кажуть, 
розбирали на цитати. Неприєм-
но вразило те, що Міністерство 
юстиції позиціонує нотаріат як 
сферу послуг, сервіс. Розробни-
ки заявили, що хочуть створи-
ти для нотаріусів конкуренцію, 
вочевидь, не знаючи, що це 
суперечить природі нотаріату і 
нотаріус не може працювати за 
правилами ринку.

Свої зауваження щодо чер-
гових «антирейдерських змін» 
Нотаріальна палата України ви-
словила під час прес-конференції 
20 листопада. Законопроект 
передбачає безліч серйозних 
змін у регулюванні нотаріаль-
ної діяльності, і незважаючи на 
те, що нотаріальна спільнота є 
одним зі стейкхолдерів такої ре-
форми, представників НПУ не 
було включено до робочої гру-
пи. Основні зміни, передбачені 
законопроектом, та їх загрози 
прокоментували президент НПУ 
Володимир Марченко, віце-пре-
зидент НПУ Олена Кирилюк, 
члени Ради НПУ Наталія Козає-
ва та Дмитро Кирилюк, а також 
співзасновник ГО «Бізнес-Варта» 
Тетяна Козаченко.

Кому вигідне реформуван-
ня нотаріату без нотаріусів? — 
таке питання закономірно ви-
никло у громадськості.

Законопроект № 9311 «Про 
внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо 
посилення гарантій захисту 
державою права власності» 
було зареєстровано 21 листопа-
да, його ініціаторами виступи-
ли, знову ж таки, Андрій Іванчук 
та Ірина Луценко. А 23 листо-
пада під час «години уряду» в 
парламенті проект презентував 
Павло Петренко, який знову 
говорив про міфічні «122 райо-

Нотаріат у фокусі
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ни», озвучив неправдиву інфор-
мацію щодо відсутності нотаріу-
сів у певних населених пунктах 
кількох областей (при тому, що 
достеменно відомо — нотаріуси 
там працюють). Чому Міністру 
надали для виступу неправди-
ву інформацію? Можливо, хтось 
хотів його підставити? Питання 
залишається відкритим.

Але зважаючи на те, що 
дана інформація підриває до-
віру до нотаріату України і 
шкодить діяльності усіх нота-
ріусів, та була спрямована на 
дезінформацію  громадськості, 
міністрів, народних депутатів 
України щодо прийняття зако-
нопроекту 9311, Нотаріальна 
палата України   звернулася до 
Міністерства юстиції України із 
немайновим позовом про за-
хист ділової репутації.

НПУ просить суд визнати 
неправдивою певну інформа-
цію, розповсюджену Мін’юстом  
на прес-конференції, засідан-
нях Верховної Ради та Кабміну. 
Вимога немайнового позову 
— зобов’язати Мін’юст спросту-
вати недостовірну інформацію 
шляхом публічного виступу.

Також НПУ підготувала де-
тальний експертний аналіз за-
конопроекту та оприлюднила 
свою офіційну позицію, згідно 
якої закликає народних депута-
тів передати законопроект 9311 
на доопрацювання та залучити 
до подальшої роботи над ним 
представників НПУ і міжнарод-
них експертів — задля ґрунтов-
ного, об’єктивного дослідження 
та удосконалення положень, 
що стосуються сфер нотаріату 
і державної реєстрації, з метою 
прийняття найбільш ефектив-
них рішень для захисту права 
власності в Україні.

Додали резонансу темі пу-
блікації у ЗМІ, а особливо стаття 
президента НПУ Володимира 
Марченка в газеті «Дзеркало 
тижня» та інтерв’ю у парламент-
ському виданні «Голос Украї-
ни».

«Інститут законодавчих 
ідей» провів антикорупційну 
експертизу законопроекту 9311 
та виявив низку корупціоген-
них факторів.

Не забарилась і реакція 
Міжнародного союзу латин-
ського нотаріату — президент 
МСЛН Хосе Маркеньо де Йано 
висловив застереження щодо 
положень законопроекту 9311 
у листі до Президента, Прем’єр-
міністра, голови Верховної Ради 
та Міністра юстиції України. Зо-
крема, МСЛН зазначає, що пев-
ні положення законопроекту 
можуть вплинути на юридичну 
визначеність угод — через від-
сутність спеціалізації та квалі-
фікації осіб, які вчинятимуть 
нотаріальні дії. «Ці положення 
є проблематичними з огляду 
на міжнародні стандарти нота-
ріату, представленого МСЛН, а 
також з урахуванням європей-
ських директив та нормативних 
актів», — акцентує Хосе Марке-
ньо де Йано. МСЛН повідомляє, 
що разом із НПУ готовий обмі-
нюватися досвідом та допома-
гати у якісному вдосконаленні 
законодавства, орієнтуючись 
на стандарти латинського нота-
ріату.

Одним із напрямків діяль-
ності команди НПУ стало доне-
сення об’єктивної та правдивої 
інформації про загрози зако-
нопроекту 9311 до народних 
депутатів — як осіб, які безпосе-
редньо можуть вирішити долю 
одіозних змін.

Незабаром у парламенті 
було зареєстровано п’ять аль-
тернативних законопроектів, 
якими пропонуються справді 
антирейдерські механізми за-
хисту власності.

Розуміючи, що істинна 
мета законопроекту 9311 вже 
зрозуміла громадськості та 
шанси на його прийняття ні-
кчемні, лобісти небезпечних 
змін вирішили «протягнути» 
новації шляхом правок з голо-
су під час голосування за «зе-

мельний» законопроект 8121 
(який був прийнятий у першо-
му читанні за основу ще у липні 
та саме готувався до розгляду в 
другому).

Команда НПУ почала діяти, 
як тільки стало відомо про новий 
план внесення законодавчих 
змін. Було підготовлено безліч 
листів та звернень до народних 
депутатів, різноманітних інфор-
маційних матеріалів. Нотаріаль-
ну спільноту підтримали депута-
ти, бізнес-асоціації, аграрії.

Розгляд законопроекту 
8121 відбувся 20 грудня та супро-
воджувався бурхливим обгово-
ренням на ранковому засіданні 
Верховної Ради. Завдяки резо-
нансу, створеному НПУ, загроз-
ливі правки не було ухвалено.

ЕПІЗОД III: 
ПРОБУДЖЕННЯ СИЛИ

Згідно філософії «Зоряних 
воєн», темна сторона є абсо-
лютною протилежністю світлій. 
Темна сторона підживлюється 
емоціями гніву та страху, егоїз-
мом та жадобою влади. Особли-
во помітними такі тенденції в 
Україні стають перед виборами.

Втім, вічне питання бо-
ротьби добра і зла завжди під-
кріплюється вірою в те, що до-
бро переможе. Якщо уявити но-
таріусів у світі «Зоряних воєн» 
— можна стовідсотково ствер-
джувати, що вони є джедаями, 
які захищають світлу сторону, 
зберігають спокій та мир, ви-
користовують свої знання для 
захисту, прагнуть до самовдос-
коналення.

Події, пов’язані із законо-
проектами 9140, 9311 та 8121, 
показали, що нотаріальна 
спільнота в критичні моменти 
здатна оперативно об’єднатися 
та показати справжню єдність і 
креативність в боротьбі за збе-
реження професії та захист при-
ватної власності громадян.

Залишаймося на світлій 
стороні сили!

Нотаріат у фокусі
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Нотаріальна палата України 
реалізує проект «Нотаріат обличчям 
до села»

Нотаріальна палата України запустила проект «Нотарі-
ат обличчям до села», в рамках якого усі обласні відділення 
НПУ організовують виїзні безкоштовні консультації нотарі-
усів для громадян, що проживають у сільських населених 
пунктах.

Варто зазначити, що нотаріуси вже довгий час систе-
матично організовують виїзди в села, зокрема, беруть актив-
ну участь в загальнонаціональному правопросвітницькому 
проекті «Я маю право!».

Окрім того, варто зазначити, що Законом України «Про 
нотаріат» передбачено можливість виїзду нотаріуса  у будь-
який населений пункт (в тому числі й село) до громадянина 
за його викликом. Тобто, у законодавстві вже давно наявні 
умови, що забезпечують доступ до нотаріальних дій та ро-
блять нотаріат доступним для всіх категорій населення, в 
тому числі й для тих, хто з певних причин не може виходити 
за межі своєї домівки чи доїхати до робочого місця нотаріуса.

Нотаріат завжди на захисті прав та інтересів громадян!

Антирейдерський форум: НПУ 
пропонує ефективні механізми 
подолання рейдерства

5 грудня в Києві відбувся масштабний актуальний за-
хід - Антирейдерський форум «Бізнес проти знищення дер-
жави». У професійній дискусії, метою якої було напрацювати 
реальні шляхи подолання рейдерства, взяли участь пред-
ставники Нотаріальної палати України.

Серед основних причин рейдерства в Україні перший 
віце-президент НПУ Ольга Оніщук назвала неякісне зако-
нодавство (зокрема, недосконала реформа в сфері держре-
єстрації), проблеми правової системи (корупція, правовий 
нігілізм, безкарність рейдерів тощо), технічні недоліки (на-
приклад, відсутність надійного захисту держреєстрів, відпо-
відальності технічного адміністратора).

Рейдерство це наслідок бездіяльності держави у сфері 
безпеки використання реєстрів — такою була основна дум-
ка доповіді члена Ради НПУ Наталії Козаєвої. Вона розповіла 
про механізми захисту робочого місця нотаріуса та озвучила 
необхідні антирейдерські заходи в сфері нотаріату та дер-
жавної реєстрації — зокрема, це двофакторна автентифікація 
входу до державних реєстрів, можливість негайного цілодо-
бового блокування ключа доступу тощо.

Член Ради НПУ Інна Бернацька переконана: потрібно 
реанімувати українське законодавство, адже воно є склад-
ним, іноді двозначним, — чим і користуються рейдери. Окрім 
того, самі юрособи мають ретельно перевірити свої установ-
чі документи, довіреності, адже дуже часто там є багато по-
милок, які одразу помічають злочинці. Також Інна Бернацька 
розповіла про особливості аграрного рейдерства.

Нотаріуси допомагають захисникам 
України

Нотаріальна палата України організувала збір коштів 
серед нотаріусів для допомоги захисникам на сході нашої 
держави.

На зібрані нотаріусами кошти було придбано теплові-
зійний приціл PULSAR APEX LRF XQ50, який вже вручено вій-
ськовослужбовцям батальйону, що базується у Донецькій 
області.

Решту коштів передано для допомоги у купівлі анало-
гічного приладу для іншої бригади військовослужбовців, а 
також на потреби будівництва бліндажів і укріплень, допо-
могу полоненим українцям (одяг, продукти, ліки).

Усі ми маємо можливість жити в мирі та працювати за-
вдяки нашим захисникам, героям, які щоденно відстоюють 
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незалежність України на передовій. Запорука нашого спокою 
- оснащеність українських воїнів. Від того, наскільки вони бу-
дуть забезпечені усім необхідним, залежить наше майбутнє. 
Особисто дякуємо кожному, хто долучився до збору коштів!

«Серед нотаріальної спільноти 
багато молоді, це стимулює постійно 
розвиватися», — Володимир 
Марченко на Форумі молодих 
юристів

Президент Нотаріальної палати України Володимир 
Марченко 21 листопада взяв участь у відкритті IX Форуму мо-
лодих юристів України.

«Серед нотаріальної спільноти багато молоді, це сти-
мулює постійно розвиватися. В команді Нотаріальної палати 
України поряд із нотаріусами з багаторічним досвідом — та-
кож багато молодих. Вони працюють в комісіях НПУ, долуча-
ються до законотворчого процесу. Це наша гордість! Щороку 
ми проводимо конкурс «Кращий нотаріус», однією із номіна-
цій якого є «Майбутнє нотаріату» — молоді нотаріуси, які вже 
встигли зробити свій значний внесок у розвиток професії», 
— розповів Володимир Марченко.

«Поки ви молоді — ви можете абсолютно все! — звер-
нувся президент НПУ до молодих юристів. — Щоразу підви-
щуйте планку власних можливостей. Вірте в себе. Ризикуйте. 
Реформуйте. Але пам’ятайте: якщо хочете змінити світ, спер-
шу потрібно змінити себе».

НПУ просить суд зобов’язати 
Мін’юст спростувати недостовірну 
інформацію

Нотаріальна палата України звернулася до Міністер-
ства юстиції України із немайновим позовом про захист ді-

лової репутації. Позовну заяву зареєстровано в суді 3 грудня 
2018 року.

У позовній заяві НПУ зазначає, що певна інформація, 
публічно поширена відповідачем (в особі Міністра юсти-
ції України) на прес-конференції в уряді, засіданнях ВРУ та 
КМУ, є неправдивою, підриває довіру до нотаріату України 
і шкодить діяльності усіх нотаріусів, та була спрямована на 
дезінформацію громадськості, міністрів, народних депутатів 
України щодо прийняття законопроекту № 9311.

Зважаючи на це, НПУ просить визнати неправдивою 
цю інформацію, зокрема, щодо підтримки законопроекта  
№ 9311 всіма бізнес-асоціаціями; відсутності доступу селян 
до нотаріусів; відсутності нотаріусів у 122 районах України; 
«сірого псевдоподатку» в 1%, який десятиріччями стягували 
приватні нотаріуси з українського бізнесу і українських гро-
мадян, не маючи на це жодних підстав» тощо. Вимога позову 
— зобов’язати Міністерство юстиції  України спростувати не-
достовірну інформацію шляхом публічного виступу.

Перспективи розвитку нотаріату 
обговорили в Харкові

Актуальні питання нотаріату обговорювалися 27 лис-
топада у Харкові на заході «Розвиток нотаріату в Україні: ви-
клики і перспективи», організованому Проектом ЄС «ПРАВО-
Justice» спільно з Нотаріальною палатою України та Асоціаці-
єю правників України.

Голова відділення НПУ у Харківській області  Олена 
Самощенко  розповіла про еволюцію професії нотаріуса в 
Україні.   Юлія Лучнікова підняла питання державного регу-
лювання нотаріальної діяльності, а Олена Чуєва висвітлила 
особливості вчинення окремих видів нотаріальних дій.

Експерти «ПРАВО-Justice» розповіли про електро-
нне правосуддя і роль нотаріусів, досвід запровадження 
е-нотаріату у Литві, нотаріат у Франції та самоврядування 
нотаріусів.

«Незалежність нотаріусів можна гарантувати тільки 
шляхом розвитку приватної професії. Сильне самоуправлін-
ня у будь-якій галузі — це ключовий спосіб протистояти за-
йвому зарегулюванню», — зауважив Довидас Віткаускас.
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«Антирейдерський-3: реформування 
нотаріату без нотаріусів»:  
НПУ провела прес-конференцію

Оперативно зреагувавши на презентацію зако-
нопроекту під умовною назвою «Антирейдерський-3», 
20  листопада НПУ провела прес-конференцію з онлайн-
трансляцією.

Незважаючи на те, що нотаріальна спільнота є одним зі стейк-
холдерів такої реформи, представників Нотаріальної палати України 
не було включено до робочої групи, яка займалась розробкою законо-
проекту. Отже, «Антирейдерський-3» передбачає реформування нота-
ріату без нотаріусів — а значить без фахового погляду на доцільність та 
системність законодавчих змін, зазначили під час заходу представники 
НПУ.

Основні зміни, передбачені законопроектом, та їх загрози про-
коментували президент НПУ Володимир Марченко, віце-президент 
НПУ Олена Кирилюк, члени Ради НПУ Наталія Козаєва та Дмитро Ки-
рилюк, а також співзасновник ГО «Бізнес-Варта» Тетяна Козаченко.

«Знищити нотаріат. Кому вигідно?» 
Стаття президента НПУ в «Дзеркалі 
тижня»

Законопроект № 9311 під умовною назвою «Антирей-
дерський №3» руйнує засади нотаріату та нівелює право 
власності в Україні. Про це йдеться у статті президента Нота-

ріальної палати України Володимира Марченка, опублікова-
ній в газеті «Дзеркало тижня» (№ 46).

Володимир Марченко наголошує, що НПУ підтримує 
прагнення боротися з рейдерством, до того ж, нотаріат на 
сьогодні — це єдина правова інституція в державі, яка спро-
можна захистити власність в Україні.

«Попри це, поточна редакція законопроекту № 9311 
не містить системного та ефективного вирішення проблеми 
рейдерства. Навпаки, він містить великі корупційні ризики, 
загрожує руйнівними наслідками для власності громадян, 
нівелює конституційні права та підриває основи не лише 
нотаріату, а й усієї правової системи України», — зазначив 
президент НПУ.

Дмитро Кирилюк під час круглого 
столу АПУ розповів про особливості 
іпотеки

Комітетом Асоціації правників України з цивільного, 
сімейного та спадкового права 14 листопада проведено кру-
глий стіл на тему «Право іпотеки: практика нового Верховно-
го Суду», в якому взяв участь член Ради Нотаріальної палати 
України, приватний нотаріус Дмитро Кирилюк.

Під час заходу обговорювалися питання щодо визна-
чення предмету іпотеки, практики визнання іпотечного до-
говору недійсним, реєстрації прав на іпотечне майно, звер-
нення стягнення, новели процедур банкрутства тощо.

Дмитро Кирилюк, виступаючи на круглому столі, ви-
світлив особливості реєстрації нотаріусами іпотечних дого-
ворів, перешкоди у реєстрації прав на іпотечне майно, пер-
спективи розвитку права іпотеки в Україні.

Звернувши увагу на нерівність становища між іпотеко-
давцем та іпотекодержателем, Дмитро Кирилюк акцентував 
на необхідності захисту прав громадян та важливій ролі но-
таріату цьому процесі.
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Відбулося організаційне засідання 
ревізійної комісії НПУ

Організаційне засідання ревізійної комісії Нотаріальної 
палати України відбулося 9 листопада.

Головою ревізійної комісії НПУ переобрали приватно-
го нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу 
Львівської області  Мирославу Навальковську, заступником 
— приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріаль-
ного округу Світлану Стафійчук, секретарем обрано держав-
ного нотаріуса Варвинської державної нотаріальної контори 
Чернігівської області Сергія Зеленського.

Мирослава Навальковська представила нових членів 
ревізійної комісії та побажала усім плідної роботи задля роз-
витку професійного самоврядування.

«Нотаріус не може і не повинен 
працювати за законами ринку і 
бізнесу», — Володимир Марченко у 
інтерв’ю «Голосу України»

Законопроектом № 9311 для створення конкуренції 
пропонується скасувати мінімальну межу плати за вчинення 
нотаріальних дій приватними нотаріусами (1% від суми дого-
вору) — і це свідчить про абсолютну необізнаність ініціаторів 
законопроекту з природою нотаріату, зазначив  президент 
Нотаріальної палати Володимир Марченко у інтерв’ю газеті 
«Голос України».

«Розробники проекту заявили, що таким чином хо-
чуть надати приватним нотаріусам можливість працювати 
в умовах конкуренції. Але нотаріус при здійсненні своєї ді-
яльності повинен залишатися неупередженим і гарантувати 
законність та безспірність вчиненої ним нотаріальної дії, що 
є неможливим за наявності конкуренції, — акцентував Во-
лодимир Марченко. – Нотаріус — не бізнесмен! Він виконує 
функції, делеговані державою, і при виконанні цих функцій 
не може бути впроваджена конкуренція, як вона не може 
бути впроваджена для суддів, прокурорів та інших суб‘єктів, 
що виконують державні функції. Нотаріус не може і не пови-

нен працювати за законами ринку та бізнесу».
При цьому варто звернути увагу, що законопроект не 

скасовує 1% державного мита за вчинення нотаріальних дій 
державними нотаріусами, до яких звертаються соціально не-
захищені верстви населення.

Отже, скасування мінімальної межі плати за вчинення 
нотаріальних дій приватними нотаріусами спрямоване не на 
захист малозабезпечених українських громадян, а на заоща-
дження коштів великого бізнесу при проведенні операцій з 
майном.

На семінарі в Черкасах розглянули 
актуальні питання державної 
реєстрації

У м. Черкаси відбувся безкоштовний семінар-практи-
кум для нотаріусів, організований Нотаріальною палатою 
України. Тему «Законодавчі зміни державної реєстрації. Но-
вий порядок ведення державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно» висвітлив Анатолій Лещенко, заступник 
директора Департаменту приватного права — начальник 
управління нормативно-правового забезпечення державної 
реєстрації Міністерства юстиції України, співавтор більшості 
законодавчих і підзаконних актів з питань державної реє-
страції.

Зокрема, розглядалися наступні питання:
— алгоритм проведення державної реєстрації прав з 

урахуванням всіх законодавчих змін;
— коментар до роз’яснень Міністерства юстиції України 

щодо деяких актуальних питань у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

— алгоритм проведення державної реєстрації прав за-
лежно від способу набуття права та об’єкта нерухомого майна.

Учасники семінару отримали сертифікати про підви-
щення професійного рівня.

Питання забезпечення населення 
нотаріальними діями обговорили в 
Рівному

Відділенням Нотаріальної палати України у Рівненській 
області та Національним університетом «Острозька акаде-
мія» 8 листопада було проведено круглий стіл «Проблемні 
питання забезпечення населення вчинюваними нотаріаль-
ними діями згідно вимог Конституції України та міжнародних 
стандартів. Антирейдерська роль нотаріату».

Науковці, адвокати та нотаріуси ставили акценти на 
захисті та гарантії права власності, забезпеченні рівня про-
фесійності правничої допомоги, належного рівня фахівців, а 
також відмітили характерну рису нотаріату України — неза-
лежність.
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Один із основних висновків експертного обговорення: 
оптимальне та достатнє розміщення робочого місця нотарі-
уса — районний центр (місто, смт). Адже розміщення нотарі-
ального офісу/контори у селі не позбавить потреби грома-
дян неодноразово відвідувати районний центр та обласний 
центр при підготовці документів, небхідних для вчинення 
нотаріальних дій.

Окрім того, під час заходу було презентовано Науково-
правову експертизу законопроекту № 9140, проведену на-
уковцями Острозької академії.

Питання кібербезпеки нотаріусів – 
на порядку денному

Захищеність нотаріусів та реєстраторів від атак хакерів 
залишається на недостатньому рівні, незважаючи на певні 
заходи із захисту державних реєстрів, – про це йшла мова 
в ході круглого столу на тему «Кібербезпека нотаріусів і 
державних реєстрів України: ризики, інструменти та методи 
вирішення проблеми», який відбувся 11 грудня в Києві. До 
участі в заході була запрошена член Ради Нотаріальної 
палати України, голова комісії НПУ з питань протидії 
кіберзлочинності Наталія Козаєва.

Під час обговорення проблем входу зловмисників у 
реєстри Наталія Козаєва зазначила, що на даний момент 
не існує єдиних правил сертифікації робочого місця 
реєстратора. Звичайно ж, деякі вимоги до програмного 
забезпечення та техніки присутні, але на практиці дуже 
часто нотаріуси використовують один комп’ютер і для 
роботи в реєстрах, і для користування електронною 
поштою, Інтернетом тощо.

З позитивних тенденцій можна відзначити, що після 
переходу реєстраторів у 2017 році на захищені ключі кількість 
випадків несанкціонованого доступу зменшилася в рази, і 

вже у 2018 році такі випадки були поодинокими. Важливо і те, 
що багато нотаріусів зараз переходять на постійні IP-адреси. 
Але проблематика і ризики залишаються, адже реєстратори і 
нотаріуси – юристи, а не «айтішники», звернула увагу Наталія 
Козаєва.

Нотаріальна палата України і, зокрема, комісія НПУ 
з питань протидії кіберзлочинності, з метою покращення 
обізнаності нотаріусів у способах захисту свого робочого 
місця проводить різноманітні семінари та інші заходи, 
готує роз’яснення, але в цьому діалозі не вистачає держави, 
регулятора, який буде пропонувати нотаріусам надійні 
шляхи забезпечення кібербезпеки, з яким можна буде 
знаходити спільні рішення. Перш за все, варто хоча б 
впровадити двофакторну автентифікацію входу в реєстри, а 
також механізм «єдиного циклу», на чому давно наполягає 
НПУ.

Ще одна суттєва проблема – коли нотаріуси виявляють 
незаконні реєстраційні дії, вчинені третіми особами, у них 
немає законодавчого механізму для захисту власника. На 
думку Наталії Козаєвої, цю проблему варто вирішувати якісно 
та безболісно, щоб не збільшувати ланцюжок постраждалих 
людей.

Учасники круглого столу дійшли спільної думки, що 
для забезпечення кібербезпеки нотаріусів та належної 
організації захисту їх робочих місць потрібні комплексні 
рішення з чіткою позицією держави.

Нотаріат на шляху реформ: Інна 
Бернацька проаналізувала ситуацію 
для «ЗіБ»

Реалії та перспективи реформування нотаріату висвіт-
лила у  статті для видання «Закон і Бізнес»  Інна Бернацька, 
член Ради НПУ, голова комісії НПУ з аналітично-методичного 
забезпечення нотаріальної діяльності.

Зробивши ретроспективу основних законодавчих змін 
у нотаріальній діяльності, Інна Бернацька звертає увагу на 
те, що нотаріальна спільнота зараз здатна забезпечити на-
лежний рівень та об’єм вчинення нотаріальних дій навіть 
при відкритті ринку землі.

Аналізуючи резонансний законопроект № 9140, ав-
тор акцентує, що ситуація навколо внесення цього доку-
менту дозволила нотаріату України яскраво проявити його 
характерну рису — незалежність, та висловити аргументо-
ваний юридичний протест проти ризикованих нововве-
день.

«Жодна політична чи ситуаційна доцільність не може 
керувати запровадженням змін, які руйнують правову сис-
тему України! Розумні люди з державницькою позицією по-
винні сісти за стіл переговорів, залучивши науковців, юрис-
тів, міжнародних фахівців, та вирішити усі питання на благо 
України. Не на час до виборів — а на десятки років у майбут-
нє», — зауважила Інна Бернацька.



21

Нотаріат України / № 4 (31) / грудень / 2018

Дайджест новин

В Запоріжжі обговорили питання 
професійної взаємодії нотаріусів та 
адвокатів

За спільною ініціативою відділення Нотаріальної 
палати України у Запорізькій області та організації 
адвокатського самоврядування на базі юридичного 
факультету Запорізького національного університету 7 
грудня відбувся круглий стіл, на якому обговорювались 
питання взаємодії нотаріусів та адвокатів при виконанні 
ними своїх професійних обов’язків. На зустрічі були присутні 
представники адвокатської та нотаріальної спільноти, ГТУЮ 
у Запорізькій області.

Обговорювалась проблематика адвокатських запитів 
до нотаріусів у розрізі ст. 84 ЦПК та з огляду на ст. 8 Закону 
України «Про нотаріат», виконавчі написи, можливості та 
неможливості винесення постанов про відмову у вчиненні 
нотаріальних дій в певних випадках, охорона спадкового 
майна, захист прав нотаріуса у судовому процесі тощо.

За наслідками зустрічі було досягнуто розуміння 
у багатьох питаннях та запропоновано підготувати 
проведення семінару для більш детального розгляду питань, 
що стосуються захисту нотаріуса при виконанні ним своїх 
повноважень та у судовому процесі.

На семінарі у Івано-Франківську 
аналізували нюанси спадкування

8 грудня у м. Івано-Франківськ відбувся безкоштовний 
семінар-практикум «Поняття та порядок спадкування», 

організован нотаріуси Івано-Франківської, Львівської, 
Чернівецької та Тернопільської областей.

Приватний нотаріус Миронівського районного 
нотаріального округу Київської області Валентина Шепітко 
проаналізувала, зокрема, наступні питання:

– поняття спадкування і спадкового права;
– підстави і порядок спадкування за Цивільним 

кодексом 1963 року та ЦК 2003 року;
– особливості спадкування за законом та за заповітом;
– позбавлення спадщини, усунення від права на 

спадкування, прийняття спадщини, відмова від прийняття 
спадщини тощо;

– відмова у видачі свідоцтва про право на спадщину;
– спадкування земель та права на оренду земель 

державної та комунальної власності;
– видача свідоцтва про право власності на частку в 

спільному майні подружжя;
– поняття відумерлої спадщини;
– внесення змін до свідоцтва про право на спадщину.
Учасники семінару отримали сертифікати про 

підвищення професійного рівня.

Голова відділення НПУ в Львівській 
області Юрій Пилипенко у 
радіоефірі роз’яснив особливості 
окремих нотаріальних дій

Голова відділення Нотаріальної палати України в 
Львівській області Юрій Пилипенко у листопаді та грудні 
взяв участь в прямих ефірах Львівського Радіо 103.3 FM.

Під час радіопрограми «Суспільне право з Ярославом 
Жукровським» відбулося обговорення особливостей оформ-
лення спадщини. Юрій Пилипенко розповів, як ефективно 
реалізувати своє право на спадкування. Також експерти 
з’ясовували, чи можуть окремі законодавчі ініціативи вирі-
шити проблеми людей.

У наступній програмі обговорювався порядок укла-
дення спадкового договору та договору утримання. Голова 
відділення НПУ в Львівській області роз’яснив нюанси но-
таріального посвідчення даних видів договорів та порадив 
громадянам, як ефективно захистити свої права.
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ПРАВИЛА ЖИТТЯ  
МАРІЇ ШАПЧЕНКО
Журнал «Нотаріат України» продо-
вжує серію публікацій у форматі 
«Правила життя». Про особливості 
роботи нотаріуса, професійні та осо-
бисті життєві принципи розповідає 
Марія Іванівна Шапченко — леген-
дарна особистість, вчитель та на-
ставник молодих нотаріусів, людина 
прекрасної душі.

З 1984 року Марія Шапченко працює державним 
нотаріусом в Києві, у 1992-1994-х роках працюва-
ла у відділі нотаріату Управління юстиції міста 
Києва. З 1994 року і по теперішній час — незмінний 
завідувач Шістнадцятої київської державної но-
таріальної контори. Бере активну участь у роз-
витку нотаріального самоврядування, постійно 
виступає доповідачем на семінарах для нотаріу-
сів, є членом правління відділення НПУ в м. Києві, 
членом Комісії НПУ з питань професійної етики но-
таріусів. Має безліч професійних нагород.

Нотаріат став моєю долею. В нотаріат я при-
йшла в 1984 році як молодий спеціаліст після 
закінчення юридичного факультету Київського 
державного університету імені Тараса Шевчен-
ка. Моє уявлення про професію нотаріуса на той 
час було мінімальним. В мої студентські роки був 
спецкурс «Нотаріат», який налічував лише 16 го-
дин, практику в нотаріальній конторі ми не про-
ходили…
Коли я стала державним нотаріусом 11-ї  Київ-
ської державної нотаріальної контори, спочатку 
професія нотаріуса мені здавалася нудною, я на-
віть плекала надію в майбутньому перейти пра-
цювати в прокуратуру. Пройшов певний промі- 
жок часу — і з кожним днем і роком робота става-
ла все цікавішою.

Державний нотаріат — це ті люди, які стояли 
біля витоків впровадження електронних реє-
стрів, які своєю титанічною працею створили 
Спадковий реєстр та Реєстр заборон. В держав-
них нотаріальних конторах пройшли стажування 
більшість приватних нотаріусів, особливо важли-
вим є досвід з питань оформлення спадщини.

Робота нотаріуса постійно пов’язана з людь-
ми. Нотаріус в багатьох життєвих ситуаціях — 
перший юридичний радник для людей, допома-
гає в оформленні їх майнових прав, є гарантом 
достовірності та правомірності певних дій.
З прийняттям Закону «Про власність» сфера ді-
яльності нотаріусів значно розширилась, оскіль-
ки суттєво збільшилась кількість об’єктів приват-
ної власності.

Моя улюблена нотаріальна дія — видача сві-
доцтва про право на спадщину. Не існує двох 
однакових спадкових справ. Кожна спадкова 
справа — це конкретна життєва ситуація. Люди 
приходять зі своїм горем до мене як до нотаріу-
са — і від моєї юридичної грамотності залежить 
правильність оформлення майна. Дуже важливо, 
щоб у процесі оформлення спадкових прав між 
нотаріусом і спадкоємцем існувала довіра і взає-
моповага. В своїх діях при оформленні спадщини 
нотаріус має бути об’єктивним і займати позицію, 
яка ґрунтується лише на законі, а не на симпатії 
до когось із спадкоємців.
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Люблю нотаріат за те, що він змушує мене по-
стійно слідкувати за законодавством, освоювати 
все нові нотаріальні дії. З кожним днем повно-
важення нотаріуса розширюються, і це свідчить 
про те, що нотаріат потрібен суспільству.

Я би хотіла сказати дякую Галині Максимівні 
Колодій — державному нотаріусу, яка була моїм 
наставником в 11-й  Київській державній нота-
ріальній конторі, яка навчила мене всім «азам» 
нотаріату, а також Ларисі Семенівні Рибачок, з 
якою я працювала у відділі нотаріату Київського 
міського управління юстиції.

Завжди відчуваю відповідальність за людей, 
яким передаю знання та досвід. В той час, коли 
з’явився інститут приватного нотаріату, в мене 
були перші стажисти, які потім стали одними з 
перших приватних нотаріусів. Керівник стажу-
вання — велика відповідальність, адже хотілося 
передати всі ті знання, які сам уже маєш. Завжди 
радію успіхам своїх учнів і хвилююся за їх роботу.

Молодь — майбутнє нотаріату. Останні два 
роки постійно читаю лекції в Інституті права та 
післядипломної освіти Міністерства юстиції Укра-
їни. З радістю ділюся своїми знаннями та прак-
тичними навиками зі слухачами цього інституту. 
Коли я бачу допитливі очі молодих людей, які вже 
в нотаріаті, а також тих, хто тільки готується до 
складання кваліфікаційного іспиту, то мені стає 
легко на душі. Це наше майбутнє! Дуже приємно, 
що молоді люди прагнуть до отримання знань і 
в професію приходять свідомо, пропрацювавши 
помічником нотаріуса і пізнавши цю діяльність 
зсередини.

На сьогодні вже настав той час, коли нотарі-
ат України має бути єдиний. Існування інсти-
туту державного нотаріату, яке на сьогодні ще 
передбачено в Законі України «Про нотаріат», 
підходить до кінця. Необхідно прийняти концеп-
цію переходу до єдиного нотаріату та встановити 
квоти, як це передбачає латинський нотаріат. 

Питання етики для нотаріату є дуже акту-
альними. На сьогодні я є членом Комісії НПУ з 
питань професійної етики нотаріусів і вважаю, 
що Нотаріальна палата України має належним 
чином реагувати на випадки порушення нота-
ріусами правил професійної етики. Але нотаріус, 
перш за все, сам повинен дотримуватись правил 
етичної поведінки при здійсненні своїх професій-
них функцій, а також бути етичним у спілкуванні 
зі своїми колегами.

Кожного ранку я прокидаюсь і дякую Богу за 
подарований мені день. В голові відразу проно-
ситься безліч питань, які треба вирішити протя-
гом робочого дня.

Підтримка рідних — надзвичайно важли-
ва. На сьогодні я вже майже 35 років в нотаріа-
ті. Жодного разу я не пошкодувала, що обрала 
цю професію. Вся моя сім’я — юристи, тому ми 
завжди гаряче дискутуємо за сімейним столом. 
Приємно, що вдома маю однодумця по професії 
— це моя невістка. Досить часто спілкуюся з ко-
легами в телефонному режимі задля вирішення 
спірних питань в нотаріаті.

Окрім роботи, я знаходжу радість в подоро-
жах. Для мене не має значення, куди їхати — на 
море чи в похід по горах. Головне, змінити атмос-
феру міської метушні на тишу природи. Особли-
во люблю подорожувати зі своїми внуками.

В майбутньому я би хотіла бачити нотаріат 
успішним, з могутньою самоврядною орга-
нізацією. Нотаріальна палата України має пе-
ребрати на себе функції допуску до професії та 
самостійно здійснювати перевірку професійної 
діяльності нотаріусів. На мою думку, питаннями 
підвищення професійної кваліфікації нотаріусів 
має займатися лише НПУ.

Бути професіоналом в нотаріаті для мене зна-
чить: мати фундаментальні знання в галузі пра-
ва; тримати високий професіональний рівень; 
ділитися своїми знаннями з колегами.
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Практикум

«ЕНЦИКЛОПЕДІЯ НОТАРІАТУ ВІД А ДО Я»:  
НПУ ОРГАНІЗУВАЛА БЕЗКОШТОВНІ 
МАЙСТЕР-КЛАСИ ДЛЯ НОТАРІУСІВ 
Нотаріальна палата 
України 20-23 листопада 
провела в м. Києві серію 
безкоштовних майстер-
класів  «Енциклопедія 
нотаріату від А до Я».

Майстер-класи організову-
валися з метою напрацювання 
єдиної нотаріальної практики, 
надання нотаріусам, які роз-
починають свою нотаріальну 
діяльність, методичної та прак-
тичної допомоги,  а нотаріусам 
з досвідом — можливості погли-
бити свої знання. На прикладах 
конкретних кейсів у форматі ін-
терактивного спілкування роз-
биралися практичні ситуації.

20 листопада  на відкрит-
ті майстер-класів з вітальним 
словом до учасників звернувся 
президент Нотаріальної палати 
України  Володимир Марчен-
ко, висловивши сподівання, що 
нотаріуси під час майстер-кла-
сів зможуть отримати комплек-
сні практичні знання, «від А до 
Я», а також обміняються влас-
ним досвідом.

Тетяна  Єресько, секретар 
Комісії НПУ з питань професій-
ної етики, приватний нотаріус, 
детально висвітлила особли-
вості ведення нотаріального 
діловодства та архіву нотаріуса.

Про основні види догово-
рів та  правила їх посвідчення 
розповіли  Дмитро Кирилюк, 
член Ради НПУ, голова Комі-
сії НПУ з питань зовнішнього 
представництва, приватний 

нотаріус, к.ю.н., та  Ірина Пе-
трова, секретар Комісії НПУ з 
питань інформаційної політики 
та протидії корупції, приватний 
нотаріус, к.ю.н. Також допо-
відачі зробили огляд останніх 
актуальних змін законодавства 
і висвітлили особливості право-
вого регулювання   майнових 
правовідносин  подружжя.

21 листопада  учасників 
привітала  Олена Кирилюк, ві-
це-президент НПУ, приватний 
нотаріус, к.ю.н., звернувши 
увагу на важливу роль кожно-
го нотаріуса у розвитку про-
фесійного самоврядування. 
Доповідь віце-президента НПУ 
стосувалась процедури оформ-
лення спадщини, ведення спад-
кових справ.

Марія Шапченко, член 
Комісії НПУ з професійної ети-
ки, завідувач Шістнадцятої ки-
ївської державної нотаріальної 
контори, висвітлила проблемні 
питання, які  виникають під час 
оформлення  спадщини.
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Тема наступної доповіді 
Олени Кирилюк стосувалась 
новел процесуальних кодек-
сів  та їх впливу на нотаріуса 
як учасника судового проце-
су.

Судову практику з різних 
питань проаналізувала  Га-
лина Юровська, заступник 
начальника відділу підго-
товки   викладачів (тренерів) 
Національної школи суддів 
України, суддя ВССУ у відстав-
ці, заслужений юрист Украї-
ни, к.ю.н.

22 листопада  з віталь-
ним словом до нотаріусів 
звернулась перший віце-пре-
зидент Нотаріальної пала-
ти України  Ольга Оніщук. 
Юрисконсульт Нотаріаль-
ної палати України, к.ю.н., 
доцент  Володимир Бірю-
ков  висвітлив питання нота-
ріальної таємниці, тимчасо-
вого доступ до речей і   доку-
ментів, обшуку та виїмки, а 
також захисту професійних та 
соціальних прав нотаріусів.

Про вимоги до робочого 
місця  нотаріуса розповів Кири-
ло Міненко, начальник Управ-
ління з питань нотаріату Голов-
ного територіального управлін-
ня юстиції в місті Києві.

Темою доповіді  Віта-
лія  Желінського, начальни-
ка відділу з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців 
Шевченківської районної в м. 
Києві державної адміністра-
ції, державного реєстратора, 

були проблемні питання дер-
жавної реєстрації юридичних 
осіб та корпоративні права.

23 листопада на захід заві-
тав президент НПУ Володимир 
Марченко, який подякував но-
таріусам та доповідачам за 
участь в майстер-класах.

Наталія Козаєва, член 
Ради НПУ, голова Комісії НПУ 
з питань запобігання та про-
тидії кіберзлочинності, при-
ватний нотаріус, висвітлила 
питання кібербезпеки та   за-
хисту робочого місця  нотарі-
уса, технічні нюанси ведення   
реєстру та складнощі дер-
жавної реєстрації. Також спі-
кер узагальнила проблемні   
питання, які виникають при   
здійсненні   контролю у сфері   
держреєстрації.

Про особливості опо-
даткування нотаріусів роз-
повів  Костянтин  Чарторий-
ський, експерт Taxlink.

Віктор Савчук, заступ-
ник директора Департаменту 
— начальник відділу стратегії 
розвитку системи фінансо-
вого моніторингу Департа-
менту координації системи 
фінансового моніторингу 
Державної служби фінансово-
го моніторингу, прокоменту-
вав законодавчі положення 
щодо обов’язків нотаріуса як 
суб’єкта первинного фінансо-
вого моніторингу.

Усі нотаріуси, які відвіда-
ли майстер-класи, отримали 
сертифікати про підвищення 
кваліфікації.



26

Нотаріат України / № 4 (31) / грудень / 2018

Інтерв’ю

ОЛЕНА ТА ДМИТРО КИРИЛЮКИ: 
«НОТАРІАТ БУВ, Є І БУДЕ!»
Сімейну пару Олени та 
Дмитра Кирилюків на-
зивають унікальною, 
адже вони вже давно 
займають активну та 
творчу позицію у роз-
витку професійного 
самоврядування, очо-
люють комісії Нотарі-
альної палати України, 
а Олена із квітня 2018 
року обрана віце-пре-
зидентом НПУ. Часу ви-
стачає на все — і на нор-
мотворчу та наукову 
роботу, і на виступи 
на семінарах та про-
фесійних заходах, і на 
відстоювання інтересів 
спільноти. Більше того, 
розмови про шляхи роз-
витку нотаріату України 
тривають і вдома. Як 
їм це вдається, у чому 
секрет успіху сімейної 
пари Кирилюків? Відпо-
відь проста — сил та на-
тхнення надає відчуття 
безмежної любові до 
професії.

— Олено, Дмитре, ваша 
сімейна пара унікальна не 
лише тим, що ви працюєте 
нотаріусами, але й спільною 
активною позицією щодо 
розвитку професійного само-
врядування. Все ж таки, хто з 
вас першим розпочав діяль-
ність у активі НПУ?

Олена: — Наша активна ді-
яльність на благо нотаріаль-

ного самоврядування розпо-
чалася абсолютно одночасно. 
Ми з Дмитром помітили, що ми, 
навіть не змовляючись, досить 
часто приходимо до однієї і тієї 
ж самої думки. І в якийсь мо-
мент ми чітко зрозуміли, що не 
можемо залишатися пасивни-
ми спостерігачами процесів, які 
відбуваються в нотаріаті. Також 
ми дотримуємося думки, що 

треба бути господарями свого 
життя, а не чекати, поки хтось 
щось зробить для тебе. Якщо 
хочеш змін — йди і роби! 

Дмитро: — Я маю визнати і 
наголосити, що саме Олена по-
чала виявляти активний інтерес 
до нотаріального самовряду-
вання. Вона ще у 2013 році бра-
ла участь в установчому З’їзді 
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Інтерв’ю

нотаріусів України, на якому 
розглядалося питання про ство-
рення професійної організації. 
На жаль, я певний час був зосе-
реджений на практичному нота-
ріаті, адже вважав, що самовря-
дування і те, що з ним пов’язано, 
поки що мене не цікавлять, і це 
прерогатива нотаріусів старшо-
го віку та більшого досвіду. Моя 
думка щодо цього не була без-
підставною — у 2008-2015 роках 
верхівка нотаріального само-
врядування не зовсім сприйма-
ла молодих нотаріусів як актив-
них учасників самоврядних про-
цесів у нотаріаті.

Проте, як бачимо, в умовах 
сьогодення ситуація змінилася. 
Сьогодні нотаріус, який тільки 
отримав свідоцтво, може стати 
активістом НПУ. І Нотаріальна 
палата зацікавлена в таких но-
таріусах, адже саме молоді ко-
леги можуть мати нетривіаль-
ний і незаангажований погляд 
на проблеми нотаріату. 

Олена: — Коли в нотаріаль-
ному самоврядуванні відбулася 
системна криза у 2014-2015 ро-
ках, ми зрозуміли, що з таким ста-
ном речей миритися не варто, і 
вирішили взяти активну участь 
у виході із кризи. Приємно, що 
спільними зусиллями цілої нота-
ріальної команди нам вдалося її 
подолати. Також ми пишаємося, 
що стали причетними до цієї де-
мократичної перемоги.

Ми щасливі, що стали части-
ною команди активу Нотаріаль-
ної палати України. Президент 
палати обраний демократич-
ним шляхом та відкритий до 
кожного нотаріуса. Треба бути 
сильною людиною, щоб зібрати 
таку команду різних, але допо-
внюючих одна одну особистос-
тей, та надати зелене світло для 
усіх, хто конструктивно хоче 
щось зробити для нотаріату.

Результатом наших зусиль 
є те, що сам по собі факт необ-

хідності існування Нотаріальної 
палати України підтримується 
абсолютною більшістю наших 
колег, з нами почали рахувати-
ся усі гілки влади, а суди навіть 
посилаються в своїх рішеннях 
на експертні висновки НПУ.

— Чи пам’ятаєте ви, про 
що мріяли, коли лише розпо-
чали навчатися на юридич-
ному факультеті? Що би Ви 
могли зараз порадити тим 
юним Олені та Дмитру?

Олена: — На початку на-
вчання я уявляла юридичний 
світ як захоплюючий детек-
тивний сюжет. Першою моєю 
мрією було стати адвокатом в 
кримінальних справах. З рока-
ми навчання я почала надиха-
тися досягненнями видатних 
вчених-цивілістів, прагнула 
в майбутньому стати одним з 
них, тому одразу після закін-
чення ВНЗ вступила до аспі-
рантури.

Проте час і реалії життя вне-
сли свої корективи. На остан-
ніх курсах мрія стати нотарі-
усом повністю витіснила усі 
інші плани. Але в житті нама-
гаюся доводити усе до кінця, 
тому дисертацію все ж таки за-
хистила. Щодо поради… Важко 
сказати… Можливо, я б пора-
дила юним Олені та Дмитру не 
переставати мріяти, вірити та 
працювати — і усе вийде! 

Дмитро: — Я мав досить 
широкі і доволі несформовані 
погляди на майбутню кар’єру 
юриста. До всіх предметів я 
ставився з однаковою уваж-
ністю. А порадити юним Дми-
тру та Олені, та й всім іншим 
майбутнім юристам я можу на-
ступне: менше дивитися гол-
лівудські фільми про юристів. 
Точніше, не вірити в те, що в 
житті все відбувається так, як і 
в сценаріях цих фільмів. А що 
стосується майбутніх наукових 
звершень — у нас вони ще бу-

дуть. Маємо з Оленою надію 
приємно здивувати юридич-
ний світ. 

— Ваші історії любові до 
професії схожі?

Дмитро: — Історії любові до 
нотаріату у нас зовсім не схожі. 
Я прийшов в нотаріат завдяки 
Олені — саме вона поділилася 
зі мною своєю мрією і розумін-
ням високої мети нотаріату у 
суспільстві. Саме Олена «за-
разила» мене нотаріатом. Я не 
буду приховувати — мій прихід 
у нотаріальну професію був до-
сить випадковим. Проте, біль-
шість позитивів, які ми зустрі-
чаємо у житті, є результатом ви-
падковостей (насправді, я вірю, 
що випадковостей у житті не 
буває).

Олена, яка вже мала свідо-
цтво про право на зайняття 
нотаріальною діяльністю, за-
пропонувала мені скласти іспит 
для проходження стажування 
(був такий порядок у 2007 році). 
І дуже дякую колезі, чудовому 
нотаріусу і красивій жінці Олені 
Миколаївні Мармазовій — за те, 
що взяла мене до себе на ста-
жування та передала мені час-
тину своїх знань. 

Олена: — На останніх курсах 
навчання на юридичному фа-
культеті КНУ імені Тараса Шев-
ченко (де ми навчалися разом 
з Дмитром) я вже мала чітко 
окреслене бажання стати нота-
ріусом. До формування такого 
бажання призвело знайомство 
з нашою колегою і легендою 
нотаріату — Марією Іванівною 
Шапченко. Саме їй я вдячна за 
досвід і знання, якими вона по-
ділилася зі мною. І мій чоловік 
Дмитро завжди вказує на ви-
слів, з яким я повністю згодна: 
«Якщо на казуїстичне нотарі-
альне питання Марія Іванівна 
не знає відповіді, то такої відпо-
віді не існує в природі».
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Свідоцтво про право на за-
йняття нотаріальною діяльніс-
тю я отримала ще в 2005 році. 
Потім працювала у Відділі нота-
ріату Головного територіально-
го управління юстиції у м. Києві, 
а у 2007 році зареєструвала при-
ватну нотаріальну діяльність. 

«Затягнути» Дмитра в но-
таріат мені вдалося не одразу, 
перша спроба була невдалою, 
він категорично відмовився, 
оскільки для стажування по-
трібно було звільнитися та зу-
пинити практичну юридичну 
діяльність, якою дуже успішно 
займався. Однак, за цей час 
Дмитро отримав безцінний 
практичний досвід, який досі 
допомагає йому в нотаріаті. 
Коли вдруге я запропонувала 
піти на стажування, була навіть 
здивована, що Дмитро одразу 
погодився. І як відчував — че-
рез місяць відкрили квоту... Я, 
до речі, була однією з перших, 
хто зареєстрував приватну но-
таріальну діяльність в Києві піс-
ля скасування квоти.

 
— Часто у вас вдома під час 

сімейної вечері можна почути 
суперечки щодо шляхів роз-
витку нотаріату? Можливо, 
траплялись навіть серйозні 
філософські непорозуміння?

Олена та Дмитро: — Під час 
вечері розмови про нотаріат 
для нас — сувора щоденна дій-
сність. Тільки мова йде скоріше 
про дискусію, а не про супереч-
ку. Ми навіть ставимо собі запи-
тання, про що може розмовля-
ти подружжя, яке не є нотаріу-
сами? У нас завжди дуже багато 
тем — вечерю починаємо з об-
говорення нагальних проблем 
нотаріату. А коли переходимо 
до келиха вина, як правило, го-
воримо вже про перспективи 
розвитку і про світле майбутнє 
нотаріату під патронатом НПУ.

В будь-якому випадку, ми 
обоє помічали, що наша оцінка 

деяких подій в нотаріаті є іден-
тичною. Тобто, ми як сімейна 
пара маємо злагоджені погляди 
на нотаріат.

 
— Хто для вас в житті став 

найбільшим взірцем, авто-
ритетом?

Дмитро та Олена: — Ми 
щасливі, адже можемо сказа-
ти, що найголовнішим взірцем 
у нашому житті є батьки. Вва-
жаємо, що саме батьківський 
авторитет  та виховання визна-
чають подальшу долю людини. 
Наші батьки здійснили фунда-
ментальний вплив на форму-
вання нашого характеру та осо-
бистісних якостей.

— Олено, як обрання віце-
президентом НПУ змінило 
Ваше професійне та особисте 
життя?

Олена: — До того, як стати 
віце-президентом НПУ, я вико-
нувала чимало роботи на ко-
ристь нотаріального самовря-
дування. Факт обрання мене 
віце-президентом просто надав 
моїй повсякденній суспільній 
роботі трохи офіціозу.

Щодо професійного жит-
тя — в спілкуванні з клієнтами 
я ніколи не афішую, що я віце-
президент НПУ. Для мене цей 
статус ніколи не був самоціллю. 
Я прекрасно себе почуваю в 
статусі звичайного приватного 
нотаріуса. Єдине поле, на яко-
му має сенс виступати саме в 
статусі віце-президента, — це 
спілкування з особами та інсти-
туціями, які впливають на функ-
ціонування і розвиток нотаріату 
(представники депутатського 
корпусу, міністерств і міжнарод-
них організацій).

Статус віце-президента на-
кладає на мене як на особис-
тість певні обмеження і обтя-
ження. Я не завжди можу пу-
блічно висловитися про певну 
ситуацію так, як вважаю за по-

трібне, і змушена свою думку, 
а іноді і крик душі, пропускати 
через призму посади віце-пре-
зидента НПУ, бо маю виважено 
підходити і наперед оцінювати 
наслідки для нотаріату. Проте, 
зустрічаються випадки, коли я 
не можу стримати потік своїх 
думок і випускаю їх без будь-
якої внутрішньої цензури. 

— Відчуваєте зміни у світо-
гляді нотаріусів України, чи 
все ж нотаріат залишається 
консервативною професією?

Олена: — Незважаючи на 
консерватизм нотаріату, сві-
тогляд нотаріусів не може не 
змінюватися. Нотаріус є учас-
ником суспільних процесів, ми 
живемо в епоху активного роз-
витку інформаційних техноло-
гій, які впливають на всі сфери 
людського буття. І нотаріат не 
виняток. Втім, хоча й на нотарі-
ат мають активний вплив різні 
сучасні фактори, консерватизм 
професії все-таки зберігається. І 
він має зберігатися.

Поява технології «блок-
чейн» була сприйнята части-
ною нотаріальної спільноти як 
фактор, що загрожує нотаріату. 
Але я би не вбачала в розвитку 
інформаційних технологій за-
грозу нотаріату. На мою думку, 
нотаріат має адаптуватися до 
нових технологій. Також само-
му нотаріату варто впливати 
на розвиток інформаційних 
технологій, ставати активним 
учасником нових інформацій-
них процесів.

Дмитро: — Необхідно до-
тримуватися балансу між нота-
ріальним консерватизмом та 
інформаційними технологіями. 
Я впевнений, що консерватизм 
є стовбуром, на якому трима-
ється нотаріат. І маю зазначи-
ти, що це не заважає нотаріату 
сприймати сучасні інформа-
ційні технології. Дехто вважав, 
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що перехід від рукопису до 
друкарської машинки, а потім 
від друкарської машинки до 
комп’ютера, може знищити кла-
сичний нотаріат. Однак, цього 
не відбулося.

Консерватизм в іншому. Він 
у принципах нотаріату, у розу-
мінні духу нотаріату. І я вважаю, 
що навіть найсучасніший блок-
чейн-алгоритм не замінить кла-
сичний, так би мовити, «ана-
логовий» і душевний нотаріат. 
Адже нотаріус — це, перш за 
все, людина, з якою відбуваєть-
ся людське спілкування, яке не 
можна замінити комп’ютерною 
програмою. 

Олена: — Деякі колеги не 
бажають адаптуватися до су-
часних умов розвитку нотаріа-
ту. І вважають, що нотаріат по-
винен залишитися таким, як він 
був, скажімо, у 2000 році. Такі 
колеги з теплотою згадують 
часи, коли нотаріус не здійсню-
вав ніяких реєстрацій в Держав-
ному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та не займався 
фінансовим моніторингом.

Часи змінюються. В дея-
ких професіях стає працювати 
складніше. А деякі професії вза-
галі зникають. Ми виступаємо 
за ускладнений та адаптова-
ний до умов сьогодення нота-
ріат. Тільки так він залишиться 
живим. І ми повинні розуміти: 
якщо від нотаріату відсікти всі 
повноваження і функції, які ви-
ходять за межі класичного но-
таріату, то може виникнути пи-
тання, а чи взагалі потрібний 
нотаріат чи, можливо, варто 
перейти до типу нотаріату ан-
гло-американської правової 
системи?

Якщо ж ми воліємо зали-
шатися і працювати в системі 
нотаріату латинського типу, то 
маємо виправдовувати покла-
дену на нас відповідальність, 
адже залишаємося останнім 

дієвим механізмом, який захи-
щає власність в державі.

Дмитро: — Додам малень-
ку ремарку на рахунок фінан-
сового моніторингу. Нотаріуси 
вимагають від НПУ, щоб вона 
ініціювала спрощення або й 
взагалі скасування фінансового 
моніторингу. Однак, звертаємо 
увагу, що фінансовий моніто-
ринг був впроваджений в Укра-
їні міжнародними фінансовими 
інституціями. І навіть Верховна 
Рада України в умовах сього-
дення не може його спростити 
чи скасувати. І НПУ тут точно 
безсила. Тому нотаріальній 
спільності варто змиритися, що 
теплий і комфортний нотаріат з 
2000-х вже не повернути. 

— Боротьба проти недо-
лугих реформ у сфері нота-
ріату допомагає спільноті 
об’єднатися?

Олена та Дмитро: — Бо-
ротьба з чимось на всіх етапах 

розвитку суспільства була чин-
ником, який об’єднує людей. Не 
є винятком і нотаріат. Можливо, 
що наступ на нотаріальну про-
фесію навіть призвів до пози-
тивних результатів, адже у 2018 
році нотаріат дійсно об’єднався. 
Причому відбулося «правиль-
не» добровільне об’єднання но-
таріусів. Велика заслуга в цьому 
і нашого президента — Володи-
мира Марченка. У нього є до-
сить позитивна риса — навіть 
до тих нотаріусів, які критично 
налаштовані щодо його персо-
ни, він ставиться з повагою та 
відкритістю. І в якийсь момент 
критичне ставлення до політи-
ки НПУ у антипатів змінюється 
на симпатію. Але продовжує-
мо мати надію, що колись нам 
вдасться бути об’єднаними не 
проблемами, а перспективами 
розвитку нотаріату.

— Справді, резонансні 
події викликали не лише 
об’єднання нотаріусів задля 
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спільного вирішення про-
блем, а й збільшили критику 
НПУ з боку деяких осіб…

Олена: — Хочу наголосити, 
що сприйняття нотаріально-
го самоврядування не може 
зводитися до прийняття чи 
неприйняття нинішньої ко-
манди НПУ. Самоврядування 
— категорія набагато ширша і 
більш статична, ніж теперішня 
команда НПУ. Команда відпра-
цює своє і заміниться на іншу. 
А самоврядування залишиться. 
Тому я закликаю колег приєд-
нуватися до нашої роботи, від-
кинувши політичні протиріччя. 
Адже роботою на користь са-
моврядування кожний з колег 
впливає, перш за все, на своє 
власне майбутнє. 

Дмитро: — На жаль, існують 
колеги, які не зовсім правильно 
розуміють суть професійного 
самоврядування. Вони чомусь 
вважають, що НПУ — це сервіс-
на структура, яка цим колегам 
завжди щось винна. До того ж, 
такі колеги вимагають від НПУ 
кількість цих «сервісів», неспів-
мірну із розміром внесків. І в 
той же час, ці колеги нічого не 
хочуть самі зробити для само-
врядування. Вони виступають 
просто пасивними спостеріга-
чами, причому, таке враження, 
що навіть радіють деяким не 
досить позитивним моментам. 
Іноді ці колеги вдаються навіть 
до недолугих жартів у бік ко-
манди НПУ та президента. Мо-
жемо дати одну пораду: якщо є 
бажання займатися клоунським 
тролінгом — треба покинути 
нотаріат і йти у клоуни.

— Дмитре, Ви очолюєте 
комісію НПУ з питань зо-
внішнього представництва. 
Зважаючи на Ваш досвід та-
кої роботи, можете виділити 
основні зміни у зовнішньому 
позиціонуванні Палати? 

Дмитро: — Найважливіше, 
що відбулося у зовнішніх відно-
синах — це те, що НПУ почала 
сприйматися не як весільний 
генерал, а як рівноправний 
партнер. Думаю, що в 2018 
році НПУ довела, що вона може 
впливати на певні процеси в 
державі. В тому числі на проце-
си нормортворчості.

Всі зовнішні контрагенти 
мають розуміти, що НПУ — це 
не апарат плюс кілька активіс-
тів. НПУ — це 7000 спеціалістів 
з вищою юридичною освітою. 
Це майже 7000 людей, яких по-
літикам не так просто ошукати. 
Умовно кажучи, ці люди не по-
вірять в чотирикратне здешев-
лення газу. Ці люди також мо-
жуть розкрити справжній намір 
політика. Ці люди можуть зро-
зуміти справжню мету певних 
нововведень, яка може бути не 
такою благородною, як її роз-
мальовують у презентаційний 
матеріалах. Головною нашою 
метою на 2019 рік є дати зро-
зуміти нашим контрагентам, 
що з НПУ краще перебувати у 
повноцінному правому діалозі, 
ніж у стані війни.

Олена: — Хотілося б, щоб 
опоненти НПУ дослухались 
до слів Маргарет Тетчер: «Зо-
всім не обов’язково погоджу-
ватися зі співрозмовником для 
того, щоб знайти з ним спіль-
ну мову». Контрагенти мають 
зрозуміти, що НПУ не ворог 
певних політичних процесів, 
в тому числі у сфері юстиції. 
НПУ — це надійний партнер, 
який має брати активну участь 
у розбудові системи юстиції і 
її реформуванні. Адже у біль-
шості європейських країн саме 
нотаріат є фундаментальним 
елементом юстиції, так би мо-
вити, символом юстиції. Ніхто 
більше, ніж самі нотаріуси, не 
зацікавлений в наведенні ладу 
в нотаріаті, тому скрізь в Європі 

нотаріальні палати наділена не 
тільки самоврядними, але й са-
морегулівними функціями, це 
чудово працює і ніким не ста-
виться під сумнів. Тільки у нас 
це завжди «не на часі»… У нас 
звикли до точкових реформ, 
правок в основоположні зако-
ни з голосу, а потім «залатуван-
ня» дірок черговими «антирей-
дерськими» змінами.

— Як ви оцінюєте поточну 
ситуацію щодо захисту про-
фесійних прав нотаріусів?

Олена: — Професійні пра-
ва — досить розмита категорія, 
яка має радянське забарвлен-
ня. Наші колеги мають зрозу-
міти: якщо політик опиниться 
перед вибором, чиї інтереси за-
хищати — 40 000 000 виборців 
чи 7000 нотаріусів — він обере 
більш широку аудиторію. Це 
так я відповідаю на закиди де-
яких колег, які вважають, що 
НПУ має змусити політиків ду-
мати тільки про нотаріусів. Цьо-
го НПУ ніколи не доб’ється. Ми 
повинні думати не про свої ін-
тереси напряму, а про те, як за-
хист наших інтересів буде спри-
яти захисту інтересів громадян. 
В такому разі нас почують. Ми 
повинні запропонувати щось, 
що буде корисне державі і сус-
пільству, — шляхи вирішення 
певних суспільних проблем. 

Що стосується захисту про-
фесійних інтересів НПУ — можу 
запевнити, що Палата робить 
все можливе на макро- та мікро-
рівнях: починаючи від впливу 
на нормотворчість, закінчуючи 
захистом інтересів окремих но-
таріусів у судах.

І ще раз нагадаємо, що для 
того, щоб НПУ почала захища-
ти інтереси нотаріуса, такий 
нотаріус, перш за все, має сам 
звернутися до НПУ за допомо-
гою. Палата не може в автома-
тичному режимі виявляти но-
таріусів, які потребують захисту 
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професійних інтересів. Проте, в 
будь-якому випадку, коли НПУ 
дізнається з тих чи інших дже-
рел, що певний нотаріус потре-
бує допомоги, НПУ намагається 
зробити все, щоб цю допомо-
гу надати. Звичайно, в рамках 
компетенції і можливостей са-
моврядування.

— Яку правову подію 2018 
року вважаєте найбільш зна-
ковою для нотаріату?

Олена: — Знаковою для но-
таріату, як правило, стає не одна 
подія, а сукупність подій за рік. І 
саме сукупність подій має систе-
моутворюючий вплив на нота-
ріат. Проте, коли мене питають 
про знакову подію, мені хочеть-
ся згадати щось приємне. Напри-
клад, святкування Дня нотаріату 
та міжнародну конференцію у 
вересні 2018 року. Ця подія була 
організована на високому рівні. 
Приємно, що в ній взяли участь 
багато іноземних колег, які до-
сить позитивно оцінили досяг-
нення нотаріату України. Але, на 
жаль, стрімкий розвиток подій 
після вересня не дав повноцінно 
насолодитися успіхами, і зараз 
вже здається, що свято було в 
якомусь іншому житті...

Дмитро: — Я теж хотів би 
відмітити, що знаковими для 
нотаріату стали не зовсім при-
ємні події — активний наступ 
на нотаріат, спроби замінити 
нотаріусів квазінотаріальними 
утвореннями, спроби дестабілі-
зувати цивільно-правовий обіг. 
Але саме ці події призвели до 
знакового об’єднання нотарі-
усів у 2018 році. Ми ще раз до-
вели правильність прислів’я — 
«Нема лиха без добра».

— На вашу думку, які зако-
нодавчі зміни першочергово 
потрібні нотаріату України? 
Можливо, принципово но-
вий закон про нотаріат?

Олена: — Реформувати но-
таріат потрібно. І робити це 
варто системно. В першу чер-
гу, із залученням фахівців зі 
сфери нотаріату. Україні дійсно 
потрібна комплексна рефор-
ма нотаріату. Нинішній Закон 
«Про нотаріат» застарів, він не 
відповідає реаліям сьогодення 
і містить багато рудиментар-
них норм. Новий проект зако-
ну про нотаріат має бути роз-
роблений саме фахівцями в 
сфері нотаріату. Тобто, НПУ із 
залученням науковців у сфері 
права. 

Вважаю, що головна загроза 
правовій системі України — це 
так звані «молоді реформато-
ри», які реформують те, в чому 
вони не розуміються. Точніше, 
вони думають що розуміють 
все, проте насправді це не так. 
Ламати легко, набагато важче 
побудувати щось якісне. 

Дмитро: — Я можу навести 
такий приклад. Чи вийшло б 
щось путнє з реформи системи 

надання хірургічної допомоги, 
якби цією реформою займали-
ся, наприклад, юристи, які з хі-
рургією знайомі тільки в тому 
ракурсі, що одному колись ви-
різали апендицит, а іншому ро-
били операцію на серці? Таке ж 
відношення до нотаріату мають 
і деякі реформатори: чули щось 
про нотаріат, декілька разів 
навіть були у нотаріусів... Але 
якщо нотаріат буде реформува-
тися такими спеціалістами, нас 
чекає криза не тільки нотаріату, 
але й всієї правової системи.

Олена: — Маю надію, що ті 
люди, які займаються реформа-
ми нотаріату, все ж таки одума-
ються та звернуться до НПУ для 
обговорення проблем нотаріа-
ту і шляхів їх вирішення. 

Дмитро: — Ми всі маємо 
на це надію. Щоб не отрима-
ти норми, подібні до норм, які 
містяться в ст. 9 Закону України 
«Про виконавче провадження». 
Цю статтю треба показувати 
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студентам — як приклад, як не 
треба писати закони. 

— Коли врешті Україна 
дочекається впровадження 
Е-нотаріату?

Олена: — Влітку 2017 року 
НПУ презентувала Концепцію 
реформування нотаріату Укра-
їни, яка передбачає і впрова-
дження Е-нотаріату. Однак для 
цього, в першу чергу, потрібно 
розробити у відповідності до єв-
ропейських і світових стандар-
тів законодавство, яке б врегу-
льовувало впровадження таких 
технологій в діяльність нотарі-
ату. Та чи зможе законодавець 
оперативно справитися з цією 
задачею — невідомо.

— Олено, які зміни у по-
вноваженнях потрібні Нота-
ріальній палаті як самовряд-
ній організації?

Олена: — Відповім коротко. 
Якщо НПУ відповідає за весь но-
таріат України, то НПУ повинна 
мати весь спектр повноважень 
у сфері контролю за нотаріаль-
ною діяльністю. НПУ повинна 
мати справжні повноваження 
саморегулівної організації: по-
чинаючи від підготовки кадрів, 

які бажають отримати свідоцтво 
про право на зайняття нотарі-
альною діяльністю, і закінчуючи 
участю в анулюванні цього сві-
доцтва. Тільки тоді НПУ зможе 
забезпечити належне функці-
онування нотаріату. Адже НПУ 
зацікавлена в очищенні своїх 
рядів від «колег», які дозволяють 
собі порушувати закони та пра-
вила нотаріальної етики.

— Нотаріуси багато спілку-
ються в Інтернеті, але все ж 
значна їх кількість перебуває 
поза соціальними мережа-
ми. Як налагоджується кому-
нікація з такими колегами?

Олена: — Разом з колегами 
з НПУ ми аналізували ситуацію 
з охопленням в соціальних ме-
режах нотаріальної спільноти. 
До колег, які не користуються 
мережами, доводиться телефо-
нувати, а іноді й приїжджати до 
них в офіс, щоб достукатися і за-
лучити до спільного вирішення 
професійних проблем.

Важливе значення має про-
ведення семінарів. Можливо, 
це дещо застарілий, але наразі 
все ще досить ефективний ме-
ханізм для налагодження ко-
мунікації між колегами. Звісно, 

існуюча система підвищення 
професійного рівня потребує 
докорінних змін. Семінари слід 
осучаснити — можливістю про-
ведення дискусій, вузьких об-
говорень, розробити систему 
в доборі тематик тощо. Адже 
семінар — це не тільки навчан-
ня. Семінар — це комунікація, 
майданчик для конструктивної 
дискусії між колегами. В процесі 
обговорення краще засвоюєть-
ся будь-який матеріал, а також 
виявляються нагальні пробле-
ми нотаріату.

Для НПУ підвищення профе-
сійного рівня є одним з пріори-
тетних напрямків — і саме шля-
хом «живого» спілкування. Про-
тивникам необхідності очної ко-
мунікації можу навести ще один 
аргумент: інформаційні техно-
логії вже давно увійшли у систе-
му вищої освіти, проте класичне 
лекторське викладання ніхто не 
має наміру скасовувати. 

Дмитро: — Я впевнений, 
як би не розвивалися інфор-
маційні технологій, суцільно в 
«онлайн» ми не зануримось. 
Людську комунікацію не замі-
ниш сухим потоком цифрового 
сигналу. Наведу такий приклад: 

Інтерв’ю
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незважаючи на широку до-
ступність музики у цифровому 
форматі, люди продовжують 
відвідувати концерти. А в остан-
ні роки відбувся реванш попу-
лярності вінілових платівок. Ка-
жуть, у їх звучанні є щось живе, 
тепле, навіть містичне. Очний 
семінар — також живий, теплий 
і певною мірою містичний. 
Адже на ньому можуть шепнути 
щось, що не пропишуть у листі 
чи не розкажуть на вебінарі. 

— Чи потрібно вводити 
на юридичних факультетах 
спецкурси по нотаріату, окре-
мі програми підготовки для 
майбутніх нотаріусів тощо?

Олена: — На окремих юри-
дичних факультетах, зокрема 
в Київському національному 
університеті ім. Т. Шевченка та 
Чернівецькому національному 
університеті ім. Ю. Федьковича, 
вже запроваджено окрему спеці-
алізацію на магістратурі, яка так і 
називається — «Нотаріат». Також 
на деяких юридичних факуль-
тетах на освітньому рівні «Бака-
лавр» викладається дисципліна 
«Нотаріат» або «Нотаріат Украї-
ни», наприклад, в тому ж КНУ ім. 
Т. Шевченка, а також Київському 
національному економічному 
університеті ім. В. Гетьмана, На-
ціональному університеті «Киє-
во-Могилянська академія» тощо.

Однак мені хотілось би, аби 
подібна практика існувала в 
кожному ВНЗ, де є юридичний 
факультет. Надання юристам 
базових знань у сфері нотаріату 
має стати такою ж невід’ємною 
частиною навчання на бака-
лавраті, як і цивільне чи кримі-
нальне право. Це не означає, 
що усі, хто прослухає ці спецкур-
си, стануть нотаріусами. Про-
те будь-який юрист має вміти 
компетентно проконсультувати 
свого клієнта щодо можливості 
та обов’язковості звернення до 
нотаріуса у випадках, коли ви-

никає потреба у вчиненні но-
таріальних дій. Більше того, в 
межах магістерських програм 
по нотаріату студенти зможуть 
отримати теоретичні та прак-
тичні профільні знання, які до-
поможуть їм в майбутньому 
при працевлаштуванні на поса-
ду помічника нотаріуса та при 
складанні іспиту кваліфікаційно-
го іспиту. І, звичайно, наявність 
базових знань в сфері нотаріату 
сприятиме підвищенню нашого 
авторитету серед колег інших 
юридичних професій, оскільки 
їм легше буде зрозуміти специ-
фіку і проблеми нашої роботи. 

Дмитро: — Маємо надію, що 
керівники навчальних закладів 
звернуть увагу на актуальність 
і необхідність викладання но-
таріату. Дивно, але у ВНЗ іно-
ді викладаються предмети, які 
для 99 % юристів не стануть по-
трібними у їх діяльності. Після 
складання іспиту з таких дис-
циплін самі студенти задаються 
питанням, що це було і для чого 
це потрібно. А ось з нотаріатом 
зіштовхнуться 100 % юристів…

— Нотаріальна практика, 
активна участь в розвитку 
самоврядування, помноже-
на на непросту ситуацію, що 
склалась зараз у нотаріаті… 
Чи вдається вам дотримува-
тися work life balance?

Олена: — Я завжди притриму-
валася думки, що чим більше лю-
дина завантажена справами, тим 
більше вона встигає. З балансом 
все просто — робота, яка при-
носить задоволення, є частиною 
нашого життя. Цікава і улюблена 
робота на життєвий баланс не 
впливає. Чомусь згадалося ви-
словлювання відомого амери-
канського інвестора та мотива-
тора Роберта Кійосакі: «У кожної 
людини є руки, ноги, голова і 168 
годин на тиждень щоб зробити 
все, чого він дійсно бажає».

Дмитро: — Приєднуюся до 
слів Олени. У нас все просто: но-
таріат є частиною нашого жит-
тя. І баланс шукати не потрібно, 
адже це не просто робота, це — 
справа життя, яка нерозривно 
пов’язана з ним. І коли ми при-
ходимо додому, ми, як правило, 
не «перемикаємося» тільки на 
домашні турботи. Ми продо-
вжуємо думати про нотаріат, 
в тому числі і про самовряду-
вання. Особисто я, буває, все ж 
втомлююсь від активної участі у 
розвитку самоврядування. Про-
те Олена невтомна — і продо-
вжує рухатися вперед. 

Актив НПУ лягає спати до-
сить пізно. І для нас є цілком 
нормальним, коли ми спілкує-
мося опівночі з Володимиром 
Марченком, Ольгою Оніщук… 
І знову хочу відмітити — на 
наше щастя, ми сімейна пара, 
заглиблена у проблеми нотарі-
ату. І я можу лише дивуватися 
терпінню і виваженості членів 
сімей інших активістів НПУ, які 
толерують цілодобову роботу 
своїх чоловіків/дружин/батьків 
на користь нотаріального само-
врядування.

 — Правила успіху від но-
таріальної родини Кирилю-
ків — …

Олена, Дмитро: — Відпові-
мо цитатами:

«Будь готовий віддати те, що 
маєш, для того, щоб отримати 
те, що бажаєш»;

«Не бійся ризику. Іноді кра-
ще журавель в небі, ніж синиця 
в руках»;

«Зі всіх шляхів вибирай най-
складніший — на ньому ти не 
зустрінеш конкурентів»; 

«Дорогу здолає той, хто йде». 
Нотаріат був, є і буде!

Бесіду вела  
Юлія Шешуряк

Інтерв’ю
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РУХАЄМОСЬ ВПЕРЕД
Делегація НПУ взяла участь у міжнародній конференції, присвяченій 
розвитку нотаріату в цифрову епоху

Делегація Нотаріальної па-
лати України у складі голови Ко-
місії з міжнародного співробіт-
ництва НПУ Олександра Бєд-
нова, нотаріусів Наталії Бєд-
нової, Наталі Чікало та Анни 
Сидорчук 1-2 листопада  відві-
дала Таллінн (Естонія) з метою 
привітання колег з 25-річчям 
естонського нотаріату та участі у 
міжнародній конференції «Руха-
ємось вперед».

Захід зібрав досить велику 
кількість учасників, у тому числі 
представників 18 країн-членів 
МСЛН, зокрема Литви, Латвії, 
Грузії, Росії, Німеччини, Іспанії, 
Швейцарії, Хорватії, Словенії, Ру-
мунії, Польщі.

На урочистій церемонії ес-
тонських нотаріусів вітали пре-
зидент Естонської нотаріальної 
палати Мерле Саар-Йохансон, 
міністр юстиції Естонської Респу-
бліки Урмас Рейнсалу, прези-
дент Міжнародного союзу нота-
ріату Хосе Маркеньо де Йано,  
віце-президент Міжнародного 
союзу нотаріату з країн Європи 
Зігрун Ербер-Фаллер, прези-
дент Ради нотаріатів Європей-
ського Союзу Маріус Кохлер та 
інші офіційні особи. 

ЦИФРОВЕ МАЙБУТНЄ
Головна тема міжнародної 

конференції торкалась акту-
ального питання для нотаріату 
латинського типу — тенденцій 
розвитку цифрових технологій, 
їх переваг та загроз для нотарі-
альної професії.

Відкриваючи конференцію, 
президент Естонської нотаріаль-
ної палати Мерле Саар-Йохан-
сон зазначила, що в сучасному 
світі одне з ключових завдань 

латинського нотаріату полягає у 
співпраці та збереженні профе-
сії в глобальному технологічно-
му світі, і нотаріус має залиши-
тись тим, кому довіряють і з ким 
радяться.

Нотаріальне законодавство 
не повинно відступати перед 
новими технологіями, нотаріус 
має залишатися мужнім та від-
критим до впроваджень нових 
технологій для надання кращих 
послуг та спрощення нашо-
го світу. Технології не повинні 
впливати на рівень безпеки на-
даних послуг.

На даний час Естонія пра-
цює над законопроектом щодо 
віддаленої ідентифікації (посвід-
чення), який має бути втіленим в 
життя до початку 2020 року.

Президент МСЛН Хосе Мар-
кено де Йано, поділяючи точку 
зору естонської колеги, наголо-
сив, що нотаріуси мають бути 
ближчими до суспільства та пра-
цювати задля його блага. Дуже 
важливою для відстоювання ін-
тересів нотаріату та суспільства 
є співпраця держав в рамках 

міжнародних організацій. Між-
народний союз визначив одні-
єю з основних цілей своєї діяль-
ності у 2017-2019 роках скликан-
ня співпрацю, спрямовану на 
розвиток Е-нотаріату у світі.

ПИТАННЯ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Більш детально на ролі но-
таріусів у цифровому світі зупи-
нився у своїй доповіді віце-пре-
зидент Федеральної нотаріаль-
ної палати Німеччини Юстізрат 
Річард Бок.  Він зазначив, що 
основна проблема, пов’язана з 
електронним посвідченням, — 
це процедура ідентифікації, коли 
сторони не будуть присутніми 
в офісі нотаріуса, а братимуть 
участь у процедурі ідентифікації 
поза межами офісу нотаріуса, з 
допомогою  віддаленої відео-
системи (наприклад, skype або 
facetime).

В Європейському союзі все 
більше говорять про необхід-
ність електронної ідентифікації 
для зацікавлених учасників, а 
саме в галузі законодавства, що 
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регулює діяльність компаній, 
де нотаріус не вважається без-
печним посередником, а надто 
формальною і трудомісткою пе-
решкодою.

На думку німецьких нотарі-
усів, електронні рішення мають 
бути запровадженими, проте 
вони не повинні виключати но-
таріуса з цього процесу. В дея-
ких країнах членах ЄС, таких як 
Італія, Греція, Хорватія, це вже 
частково впроваджується.

У Німеччині нотаріус віді-
грає ключову роль в галузі за-
конодавства, що регулює ді-
яльність компаній, проте, на 
сьогоднішній день активно ве-
деться робота над розвитком 
концепцій щодо створення спе-
ціальних каналів для віддаленої 
ідентифікації, яка матиме такий 
самий рівень безпеки, як і папе-
ровий документ.

Через політичні вимоги ро-
бота над цим проектом є пріо-
ритетною, тому на сьогоднішній 
день німецький нотаріат пра-
цює над створенням необхідних 
засобів для електронної іден-
тифікації. До прикладу, на сьо-
годнішній день в Федеральній 
нотаріальній палаті Німеччини 
штат IT-служби налічує 100 осіб 
та 180 працівників, які працю-
ють виключно над необхідним 
програмним забезпеченням.

В більшості країн Заходу 
імплементація цифрових про-
цесів в нотаріаті розпочалася 
багато років тому, на відміну від 
країн центральної Азії та  колиш-
ньої Югославії, де ці процеси 
знаходяться у початковому ста-
ні через незавершеність транс-
формацій перехідного періоду.

ТРИМАТИ ДИСТАНЦІЮ
Дуже цікавою виявилась і 

панельна дискусія щодо дистан-
ційного посвідчення правочи-
нів. Були висловлені різні точки 
зору на ефективність та надій-
ність вчинення нотаріальних 
дій поза офісом нотаріуса.

Досвід Латвії
Президент Латвійської па-

лати присяжних нотаріусів Яніс 
Скрастіньш розповів, що почи-
наючи з 1 липня цього року в Лат-
вії оновлено портал для користу-
вачів, де клієнти можуть отримати 
консультацію, а також використо-
вувати його у внутрішніх цілях для 
виконання різних процедур.

Такий ресурс називається 
«Віртуальне бюро нотаріуса». 
Клієнти в режимі відео конфе-
ренції можуть, до прикладу, по-
свідчити довіреність. Перший 
етап — це реєстрація, сертифі-
кація через державний канал 
latvia.lv, далі клієнт може призна-
чити день та час зустрічі з нота-
ріусом і здійснити посвідчення 
документу, який йому потрібен.

Портал створено, перш 
за все, для громадян Латвії, що 
проживають за кордоном, якщо 
їм необхідні послуги, наприклад, 
для оформлення спадщини або 
довіреності. Але оскільки вірту-
альний світ не має обмежень, 
то в майбутньому, на думку лат-
війських нотаріусів, стане мож-
ливим підписувати договори та 
купувати нерухомість.

Водночас, Яніс Скрастіньш 
зазначив, що протягом 4-місяч-
ного досвіду у них виникла про-
блема, пов’язана з тим, що гро-
мадяни не могли використову-
вати електронний підпис. Друга 
проблема мала суто технічний 
характер: комп’ютер повинен 
бути відповідно оснащений, щоб 
клієнт міг взяти участь в такій ві-
деоконференції. Тому латвійські 
ІТ-спеціалісти радили клієнтам 
змінити комп’ютери, і далі все 
йшло гладко. Загалом по країні 
було вчинено приблизно сотню 
таких дій. Основними клієнтами 
були, головним чином, латвій-
ські мігранти, які проживали в 
Ісландії, США, Австралії та Канаді.

Досвід Естонії
Також про свій досвід роз-

повіла президент Естонської но-

таріальної палати Мерле Саар-
Йохансон.  Зокрема, президент 
зазначила, що входить до ро-
бочої групи, яка працює над за-
конопроектом про дистанційне 
посвідчення. Цей законопроект 
вже на шляху до парламенту.

Суть законопроекту по-
лягає у наступному. Спочатку 
естонські мешканці можуть 
використовувати  електронну 
ідентифікацію, якщо вони ма-
ють ID-карту Естонії або карту 
е-резидента. Далі ця віддалена 
автентифікація буде можлива 
для посвідчення довіреності та 
оформлення спадщини. Можна 
буде подати заяву на отриман-
ня дозволу для розлучення чи 
одруження, а також  підписувати 
договори або передавати част-
ки компаній.

Початкова ідея щодо реа-
лізації цього задуму полягала у 
співпраці з естонськими посоль-
ствами. Якщо громадянин Есто-
нії проживає за кордоном, має 
ID-карту чи карту е-резидента 
та хоче скористатися послуга-
ми нотаріуса у віддаленому ре-
жимі, тоді ця людина повинна 
завернутись до естонського по-
сольства, де працівник посоль-
ства зможе встановити її особу, 
надати відповідне приміщен-
ня та комп’ютер, встановити 
відеозв’язок. Тоді нотаріус в Ес-
тонії зможе зустрітись з клієнтом 
віддалено і підписати цифровий 
документ.

Посольства хотіли викорис-
товувати для того, щоб переко-
натись, що клієнт робить це сам, 
а не під впливом іншої людини, 
або не знаходиться під впливом 
наркотичних речовин. Однак 
виявилось, що це дуже важко 
втілити, оскільки Естонія має не 
так багато посольств, і не у всіх 
країнах. Крім того, Міністерство 
закордонних справ не має до-
статньо персоналу та коштів, і 
тому запропонувало лише кіль-
ка посольств, які погодились на-
давати таку послугу.
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Цього було недостатньо, 
тому з’явилися нові ідеї: додат-
ково впроваджується паралель-
ний проект, т.зв. «лояльний 
клієнт», де будуть клієнти, яких 
нотаріус вже знає і погодився 
надавати їм свої послуги відда-
лено, наприклад, через пароль 
або секретне слово. Цей проект 
буде  пілотним, щоб виявити різ-
ні ризики.

В технічному плані естон-
ський нотаріат розробляє свою 
власну програму, якість якої по-
винна бути дуже високою, щоб 
дозволити проводити автенти-
фікацію; також буде можливим 
частково записувати розмову 
з клієнтом, робити фото. Крім 
того, розробляється програмне 
забезпечення, за допомогою 
якого буде можливим зчитуван-
ня біометричних даних клієнта.

Досвід Німеччини
Віце-президент Федераль-

ної палати Німеччини Юстізрат 
Річард Бок  висловив впевне-
ність, що наступить день, коли 
ідентифікація може бути забез-
печена електронними засоба-
ми. Це частина роботи нотаріа-
ту.

Основна  увага в нотарі-
альній професії, на його думку, 
повинна зосереджуватись на 
складанні договорів, на форму-
ванні правових відносин. Проте, 
Юстізрат Річард Бок   не розуміє, 
як в будь-якому контракті можна 
використовувати шаблони для 
договорів. В першу чергу, необ-
хідно запитати сторін, чого вони 
насправді хочуть. Кожен випа-
док є унікальним, і у сторін має 
бути уявлення, як це працюва-
тиме в договорі або на практи-
ці: коли власник має звільнити 
квартиру, коли вартість покупки 
буде сплачена? Існує дуже бага-
то аспектів, які необхідно впи-
сувати в договір. І це нотаріус 
повинен робити власноручно. 
Звичайно, кожен нотаріус засто-

совує вже підготовлені тексти, 
але він повинен знати, чого хо-
чуть сторони, і це є першочер-
говим завданням  нотаріуса — 
сформувати текст договору. Дру-
гим завданням є те, ще нотаріус 
повинен уважно вивчити істотні 
положення договору, адже вони 
часто відрізняються.

На думку віце-президента 
Федеральної палати Німеччини, 
це дуже важко зробити у відда-
леному режимі. Набагато легше, 
коли сторони знаходяться у в 
офісі, тому що дуже часто люди-
на точно не може сказати, чого 
вона хоче.  А завданням нотарі-
уса є уникнення судових спорів 
в майбутньому.

В Німеччині дуже високі 
вимоги до нотаріуса, стати ним 
дуже не просто, тому якість но-
таріально процесу надзвичайно 
висока. Наразі уявити цей про-
цес без нотаріуса, як і замінити 
його цифровим процесом, дуже 
важко.

Втім, дистанційне посвід-
чення має право на життя, і 
воно, безперечно, прийде і в Ні-
меччину, тому що німецькі нота-
ріуси працюють над розвитком 
цієї теми відповідно до законо-
давства. Але головне — нотаріус 
має залишатися в процесі.

Є певні сумніви щодо мож-
ливості  нотаріуса при дистан-
ційному посвідченні перекона-
тись, що ніхто не знаходиться 
під впливом під час вчинення 
нотаріальної дії. Про це сказав 
Крістіан Кюстнер (Німеччина), 
керуючий директор дочірньої 
компанії, що розробляє про-
грамне забезпечення, яке ви-
користовується нотаріусами для 
віддаленого посвідчення.   

Вищевказане законодав-
ство має положення, яке ви-
магає від громадян країн-чле-
нів ЄС дозволити безпечний 
онлайн-зв’язок для заснування 
компанії з обмеженою відпові-
дальністю за участю нотаріуса. 

Положення, що існують в ЄС на 
даний момент, не є ефективни-
ми, тому що вони не гарантують 
здійснення «надійної перевір-
ки». Віддалена автентифікація 
повинна бути безпечною, проте 
теперішній правовий режим не 
дозволяє цього зробити.

На даний момент існує ком-
бінація даних, що включає іден-
тифікацію особи, якої достатньо, 
щоб стати високим стандартом 
EIS.  Якщо у нотаріуса немає біо-
метричної інформації або іденти-
фікації посольства чи особистої 
перевірки особи, яка сидить по-
руч з ним, порівняно з тим, що 
нотаріус має зараз — ID-картку з 
фотографією та підписом, то під-
робку виявити досить важко.

Нотаріусам досить важко 
відійти від створених стандартів, 
і на даний момент немає рішен-
ня. Нотаріуси  працюють над 
цим і сподіваються вирішити це 
питання в ЄС протягом наступ-
них декілька років.

Генеральний директор Ес-
тонського інспекторату захисту 
даних Вільяр Пееп не погодився 
з думками попередніх учасників 
дискусії і зауважив, що іденти-
фікація може бути зроблена за 
допомогою машин, тобто усіх 
даних, які є у володінні в кожній 
країні (ID-картки, номери, фото 
тощо), і які використовуються 
нотаріусами під час вчинення 
нотаріальної дії. Що стосується 
неможливості нотаріуса переко-
натися онлайн, що до особи  не 
застосовують примус, то такий 
самий ризик може існувати і тоді, 
коли клієнт знаходиться у нота-
ріуса в офісі. Основною метою є 
встановлення справжньої волі 
особи, яка стане результатом 
вчинення дії для обох сторін.

Українська делегація приві-
тала естонських колег з 25-ю річ-
ницею нотаріату Естонії та вру-
чила президенту Естонської но-
таріальної палати Мерле Саар- 
Йохансон пам’ятні сувеніри.

Міжнародна співпраця
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ОСОБЛИВОСТІ НОТАРІАТУ В ЕСТОНІЇ:  
ДОРОЖНІ НОТАТКИ УКРАЇНСЬКИХ НОТАРІУСІВ

Віце-президент Нотаріаль-
ної палати України Олена Ки-
рилюк та член Ради НПУ, голо-
ва комісії НПУ з питань зовніш-
нього представництва Дмитро 
Кирилюк відвідали Естонію 
та зустрілися із представника-
ми Нотаріальної палати Естонії. 
Українські нотаріуси ознайо-
милися із основними засадами 
організації роботи естонських 
колег і поділилися низкою ціка-
вих тез.

У Естонії працює 90 нотарі-
усів (населення країни — близь-
ко 1,3 млн), діють квоти.

Електронний реєстр но-
таріальних дій  було створено 
Нотаріальної палатою. Завдяки 
впровадженню е-нотаріату та 
об’єднанню усіх реєстрів нотарі-
уси менше часу витрачають на 
заповнення документів, напри-
клад, в базі зберігається інфор-
мація про особу, включаючи на-
віть фото, сімейний стан, майно 
у власності тощо.

Нотаріальною палатою 
придбане приміщення площею 
1000 кв.м для зберігання архіву 
нотаріусів. Кожен нотаріус може 
зберігати свої архівні докумен-

ти як у своєму власному архіві 
в офісі, так і в спільному архів-
ному приміщенні. При цьому 
усі документи скануються, в па-
перовому вигляді залишається 
лише примірник нотаріального 
акта. Спільним архівом користу-
ється приблизно 80%   нотаріу-
сів. У архіві працюють архіваріу-
си, найняті Палатою.

У віддалених регіонах, або 
ж якщо нотаріус помер і до 
призначення нового, працю-
ють  кандидати на посаду нота-
ріуса — тобто ті, хто склав іспит 
і чекає на звільнення місця по 
квоті.

Окрім того, існує понят-
тя заступника нотаріуса. Для цієї 
посади також складається іспит. 
Заступник може заміщати нота-
ріуса під час його відпустки або 
їхати працювати туди, де нота-
ріус тимчасово відсутній.

Підвищення професійного 
рівня  для нотаріусів Естонії — 
обов’язкове. Організовує його 
Нотаріальна палата — один се-
мінар раз на місяць, крім літа. 
Графік та теми семінарів за-
тверджуються на рік. За участь 
в семінарі нотаріус отримає 7 

балів, загалом кожен повинен 
набрати по 100 балів за 3 роки. 
Присутність на семінарах — до-
бровільна, але по факту стовід-
соткова.

Міністерство юстиції Ес-
тонії формує графіки  переві-
рок  (зазвичай на рік переві-
ряються 3-5 нотаріусів), але 
перевірки здійснюються безпо-
середньо самою Нотаріальною 
палатою.

В Естонії нотаріуси мають 
змогу користуватися такими ре-
єстрами:

— E-notar — інтерфейс, 
який об’єднує усі реєстри, до-
зволяє автоматично заповню-
вати пошук, вносить сторони 
в проекти документів, формує 
квитанції тощо;

— Реєстр населення (адре-
са, шлюб, діти);

— Спадковий реєстр;
— Кріпосний реєстр (за 

аналогією з українським ДРРП);
— Будівельний реєстр (до-

зволи на будівництво, параметри 
нерухомості, інші документи);

— Реєстр пенсій;
— Реєстр поліції (фото, інші 

дані);
— Комерційний реєстр 

(корпорації);
— Земельний реєстр (пло-

щі, наявність будівель, обтя-
жень);

— Реєстр транспортних за-
собів;

— Реєстр акцій;
— Реєстр суден.
Для купівлі-продажу грома-

дянину достатньо мати з собою 
паспорт (картку). Уся земля під 
багатоквартирними будинками 
приватизована і відчужується 
пропорційно квартирі. Прива-
тизацію на землю робили також 
нотаріуси. А ще естонські нота-
ріуси мають право реєструвати 
шлюби та розлучення.

Міжнародна співпраця
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На зв’язку з відділеннями

ЛЮДМИЛА МАСЛОВЕЦЬ:  
«БУТИ НОТАРІУСОМ —  
ЦЕ ВИЩИЙ ПІЛОТАЖ ДЛЯ ЮРИСТА»
Запоріжжя — край високої концентрації національних традицій, 
бурхливого індустріального розвитку та дивовижних пейзажів. 
Як в таких умовах працюється нотаріусам Запорізької області 
— розповіла голова місцевого відділення Нотаріальної палати 
України Людмила Масловець.

Людмила Сергіївна Мас-
ловець — з 2007 року при-
ватний нотаріус Запорізь-
кого міського нотаріального 
округу, а у державний нота-
ріат прийшла ще у 1977 році, 
зокрема, двадцять років пра-
цювала у Шостій запорізькій 

державній нотаріальній кон-
торі. За значний особистий 
внесок у розвиток нотаріату 
Людмила Масловець отри-
мала безліч професійних на-
город та відзнак, занесена 
до «Золотої книги нотаріату 
України».

— Людмило Сергіївно, чи 
пам’ятаєте Ви той момент, 
коли вперше дізналися про про-
фесію нотаріуса? Чи виникла у 
Вас симпатія до неї?

— Про професію нотаріуса 
я дізналася власне в той момент, 
коли в квітні 1977 року прийшла 
влаштовуватися до державної 
нотаріальної контори консуль-
тантом. До цього часу взагалі не 
знала, чим саме займається но-
таріус. Так трапилося, що у ма-
миної приятельки дочка працю-
вала нотаріусом, і та їй порадила 
влаштувати мене на вакантне 
місце консультанта. Але вияви-
лося, що це цікаво! Загалом, я 
не дуже полюбляю «копатися в 
паперах», але в нашій професії 
основне — це спілкування з лю-
диною, вирішення її проблем.

— А коли почали займати-
ся, окрім нотаріальної практи-
ки, ще й розвитком професійно-
го самоврядування?

— Я почала працювати но-
таріусом у 1981 році, коли були 
тільки державні нотаріуси, та й 
тих не велика кількість. В той 
час функціонували ради нотарі-
усів, які і тоді надавали допомо-
гу нотаріусам. Я постійно була 
членом методичної ради, квалі-
фікаційної комісії при управлін-
ні юстиції. Коли стало питання 
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про обрання голови відділення 
у 2014 році — більше 80% но-
таріусів проголосувало за мою 
кандидатуру.

— Які труднощі найтипо-
віші в роботі голови відділення 
Нотаріальної палати?

— Найскладніше — «досту-
катися» до кожного нотаріуса 
і об’єднати місцеву спільноту 
в єдину команду, яка прагне 
працювати не тільки на себе, а 
щось робити корисне для всіх.

— На Вашу думку, яким чи-
ном має здійснюватися співпра-
ця відділення та центрального 
апарату НПУ, та чи важливо 
при цьому усвідомлювати якусь 
єдину мету?

— Мета повинна бути за-
вжди — це дає розуміння того, 
що потрібно робити завтра, 
через місяць, рік... Відділення 
повинні мати інформацію про 
те, що на сьогодні є головним, 
і яка допомога потрібна апара-
ту, що робити на місцях на під-
тримку спільної мети.

— Чи відчуває себе нотарі-
альна громада Запорізької об-
ласті однією родиною, чи час-
то нотаріуси звертаються до 
правління відділення, та з яки-
ми проблемами?

— Сьогодні спілкування 
налагоджено практично з усі-
ма нотаріусами. Вони отриму-
ють інформацію, чим займа-
ється правління відділення, 
що планується, яка потрібна 
допомога. Ми маємо три групи 
у Viber, сторінку на Facebook, 
оновлений сайт. Протягом 
майже кожного дня членами 
правління надаються консуль-
тації з професійних питань, 
знаємо ми і проблеми особисті, 
якщо сам нотаріус вирішує нам 
їх довірити.

— Нотаріуси Вашої облас-
ті досить активні у благодій-

ній діяльності, розкажіть про 
це детальніше.

— Наші нотаріуси дійсно 
надають допомогу за різними 
напрямками. З перших днів 
АТО ми активно долучилися до 
допомоги військовим. Разом з 
волонтерами збирали кошти, 
речі — все, що було необхідно. 
Ця робота продовжується. Ко-
ординаторами даного напрям-
ку стали Олександр Моргунов 
(очолює в Новомиколаївсько-
му районі волонтерську орга-
нізацію), Анастасія Любічен-
ковська, Ірина Цекєєва, Олек-
сандр Бєднов.

Також наші нотаріуси до-
помагають дітям-сиротам та ді-
тям, позбавленим батьківської 
опіки, що перебувають у від-
повідних дитячих закладах. В 
цьому році ми зібрали кошти і 
закупили найнеобхідніші това-
ри, а ще солодощі — для Орі-
хівського дитячого будинку, де 
проживають діти, тимчасово 
вилучені з проблемних сімей. 
Крім того, нотаріуси особисто 
навідують такі дитячі заклади, 
надають фінансову допомогу, 
купують одяг, фрукти для дітей 
(Тамара Карташова, Олена Соха 
та інші). Я особисто багато років 
допомагаю дітям Благодійного 
фонду «Сонячний Світ» та дитя-
чому будинку «Сонечко».

А ще колеги активно піклу-
ються про тварин. Олена Коно-
валенко та Олена Соха врятува-
ли багато собак і котів, від яких 
відмовилися господарі. Вони їх 
лікують, відгодовують та знахо-
дять нових добрих господарів, у 
яких тваринки відчувають себе 
потрібними.

— Гострою темою зараз є 
реформування нотаріату Укра-
їни — чи необхідне воно, та у 
яких межах?

— Звичайно, життя не сто-
їть на місці. Змінюється держа-
ва, люди, потреби. Реформи по-
трібні, але робити їх необхідно 

фахово, професійно і комплек-
сно. Якщо якийсь проект готу-
ють фахівці — вони знають про-
блемні місця, нагальні потреби 
у новаціях. Крім того, вони про-
фесійно пов’яжуть цей проект 
з тими законодавчими актами, 
яких стосуватимуться зміни. Не 
можна хаотично «рвати» зако-
ни — сьогодні нам потрібно це, 
а завтра щось інше.

Якщо проаналізувати тіль-
ки наш Закон «Про нотаріат» — 
скільки змін вже внесено, але 
й досі є статті, що суперечать 
нормам Цивільного кодексу 
2004 року, бо вони нікому з ни-
нішніх реформаторів не цікаві.

Закон і політика повинні 
існувати окремо і опікуватися 
ними теж повинні різні люди: 
правознавці — законами, а по-
літики — політикою.

— Людмило Сергіївно, як 
була організована робота від-
ділення в рамках проекту «Но-
таріат обличчям до села»? Які 
висновки можете зробити за 
результатами цієї роботи?

— Наші нотаріуси і до цьо-
го постійно працювали з поса-
довими особами сільських та 
селищних рад, які вчиняють 
нотаріальні дії. Проводили 
семінарські заняття, особисті 
консультації. Постійно нада-
ються допоміжні матеріали у 
вигляді зразків документів та 
посвідчувальних написів. Но-
таріуси друкують статті у міс-
цевій пресі.

Правлінням відділення 
з 2014 року запроваджено сі-
мейний відпочинок вихідного 
дня у вигляді ознайомчих по-
дорожей по сільських районах 
області. Ми зустрічалися з ке-
рівництвом сільрад, з населен-
ням, знайомилися з історією 
районів через місцевий побут, 
творчість селян. В цьому році 
за ініціативою сімейної динас-
тії нотаріусів Моргунових було 
завершено тривалу і кропітку 

На зв’язку з відділеннями
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роботу над першим випуском 
збірки творів поетів і письмен-
ників, які народилися, жили 
або працювали в Новомико-
лаївському районі, відбулася 
святкова презентація.

За останній період також 
проведено багато виїздів як 
приватними, так і державними 
нотаріусами районних округів 
у віддалені села, де вони кон-
сультували селян з різних пи-
тань, що стосуються нотаріату, 
надавали допомогу посадовим 
особам, старостам у роботі з но-
таріальними документами.

Активно долучилися до 
проекту «Нотаріат обличчям 
до села» приватні нотаріуси. В 
жовтні-листопаді провели виїз-
ди до сіл Вільнянського (Тихан-
ська С.Я.), Приазовського (Ко-
верзнєв С.В), Гуляйпільського 
(Демченко Т.А.), Якимівського 
(Тимченко Є.С.) районів. Нотарі-
уси Василівського району зро-
били ряд публікацій в місцевим 
газетах з правовими консуль-
таціями. Найбільш активним 
виступив в цьому питанні при-
ватний нотаріус Новомикола-
ївського нотаріального окру-
гу Олександр Моргунов, який 
провів ряд зустрічей з керівни-
цтвом райради і райдержадмі-
ністрації, сільських рад, депута-
тами, а також безпосередньо з 
мешканцями сіл.

Також відділення підго-
тувало і надрукувало два ви-
пуски інформаційної листівки 
з консультаціями нотаріусів 
щодо різних нотаріальних 
питань, якими забезпечили в 
достатній кількості всіх нотарі-
усів міста і області для розпо-
всюдження серед населення. 
Приватні нотаріуси районних 
округів активно підтримали 
проект НПУ і провели таку ро-
боту майже в кожному сіль-
ському районі.

— Чи варто нотаріату 
України переймати закордонний 

досвід? Якщо так, то що саме 
із практики інших країн латин-
ського нотаріату можна було 
би запровадити у нас?

— Наша мета — створити 
нотаріат європейського зразка, 
тому досвід нотаріусів країн ла-
тинського нотаріату дуже потрі-
бен. Україна досить своєрідна 
країна, тому взяти досвід якоїсь 
однієї країни, мабуть, замало. 
Потрібно створювати свій укра-
їнський нотаріат, який візьме 
від інших країн те, що більш 
притаманне і нам. Найближчи-
ми для нас, певно, є країни При-
балтики.

— Яку б першочергову зміну 
Ви хотіли би побачити в Ста-
туті НПУ? 

— Положення про те, що 
НПУ є керівним органом нота-
ріату України, забезпечує конт- 
роль над нотаріальною діяльніс-
тю, допуском до професії тощо 
— тобто, все, як у країнах МСЛН.

— У якій країні Ви би хотіли 
попрацювати нотаріусом?

— Це важко визначити, 
адже докорінно треба зна-
ти особливості нотаріального 
процесу кожної країни. Втім, 
мені дуже подобається нотаріат 
Франції.

— Чи часто у повсякденно-
му житті доводиться захища-
ти честь професії?

— У наш час, дійсно, ви-
никає така необхідність. На-
приклад, треба доводити, що 
в ЗМІ не завжди розміщується 
правдива інформація щодо но-
таріусів, тому формується не-
гативне ставлення до нотарі-
ату в цілому. Нотаріуси також 
потерпають від дій шахраїв, 
адже законодавством нотаріу-
су не забезпечена можливість 
у всіх випадках визначити, чи 
не підроблені певні документи. 
В медіа розміщуються «гарячі» 
новини, які нічим ще не під-
тверджені, але нотаріуса вже 
звинувачують... На фоні того, 
що відбувається у суспільстві, 
народ сприймає такі новини як 
правду, а далі з’являється недо-
віра і сумніви у діях нотаріусів, 
особливо коли нотаріус пояс-
нює про незаконність якоїсь дії 
— і це не подобається особі, що 
хоче її вчинити.

— Бути нотаріусом — це…
— Бути нотаріусом — це 

вищий пілотаж для юриста.

Бесіду вела  
Юлія Шешуряк

На зв’язку з відділеннями
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ТВОРИМО ДОБРО РАЗОМ
Нотаріуси приєдналися до благодійної акції, організованої НПУ,  
та привітали дітей з Днем Святого Миколая

Українські нотаріуси стали 
помічниками Святого Миколая 
та приєдналися до благодійної 
акції, організованої Нотаріаль-
ною палатою України.

19 грудня від імені усіх но-
таріусів, які перераховували ко-
шти, із Днем Святого Миколая 
дітей привітали президент НПУ 
Володимир Марченко, член 
Ради НПУ Наталія Козаєва, за-
відувач Фастівської міської дер-
жавної нотаріальної контори 
Олена Бойко, представники 
Апарату НПУ Анастасія Сергеє-
ва та Юлія Шешуряк.

Висловлюємо особливу по-
дяку голові відділення НПУ в 
Київській області Каріні Дерун 
за організаційну допомогу.

Щиро вдячні усім небайду-
жим нотаріусам, які долучилися 
до здійснення бажань дітей!

Зібраних коштів вистачило 
не лише на привітання діток, які 
проживають у будинку сімей-
ного типу родини Бурдюженко 
(с. Велика Мотовилівка Фастів-
ського р-ну Київської області), а 
й на придбання необхідних по-
бутових речей для покинутих 
немовлят, що перебувають у 
дитячому відділенні Фастівської 
цeнтральної районної лікарні, 
та подарунки дітям, які знахо-
дяться там на лікуванні.

Позитивні емоції, радісні 
усмішки дітей адресовані вам, 
дорогі колеги-благодійники! 
Нехай наша спільна доброчин-
на діяльність надихає й інших 
творити добро! 

Благодійність
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Фоторепортаж

НОТАРІАТ ОБЛИЧЧЯМ ДО СЕЛА
В рамках проекту НПУ «Нотаріат обличчям до села» нотаріуси 
проводять виїзні безкоштовні консультації для громадян, що 
проживають у сільській місцевості. 
Нотаріат України завжди на захисті прав та інтересів громадян!



43

Нотаріат України / № 4 (31) / грудень / 2018

Фоторепортаж



44

Нотаріат України / № 4 (31) / грудень / 2018

Фоторепортаж



45

Нотаріат України / № 4 (31) / грудень / 2018

Читач: Андрій Спірідович, 
голова комісії НПУ з питань 
професійної етики нотаріусів, 
приватний нотаріус 
Кременчуцького районного 
нотаріального округу 
Полтавської області

Книга: «Людина, що 
сміється», Віктор Гюго

Грудень цього року озна-
менувався, зокрема, бурхли-
вими протестами у Франції. Так, 
Франція — не лише романтика 
та розкіш, це ще й сильний ре-
волюційних дух її мешканців. 
Тож саме час звернути увагу на 
доробок французьких класиків 
та прочитати (або перечитати) 
хороший історичний роман.

Рекомендую до читання 
твір французького письменника, 
драматурга, публіциста, громад-
ського діяча, члена Французької 
академії Віктора-Марі Гюго — 
роман «Людина, що сміється» 
(L’Homme qui rit, 1869).

Читаючи цей роман, ви 
зможете здійснити подорож в 
далекий, але дуже цікавий та за-
хоплюючий період XVII століття 
у Англії — часи престолів, ко-
ролів та королев, придворних 

переворотів, бродячих театрів. 
Даний твір розповість вам про 
неймовірно сильного духом 
хлопця — Гуінплена, який був 
спотворений компрачикосами 
(людьми, які за гроші перетво-
рювали зорових дітей у потвор 
— на потіху публіці). Разом з 
головним героєм читач прохо-
дить увесь його життєвий шлях 
— від покинутого хлопчика 
до дворянина. Також в книзі 
змальовується історія неймо-
вірного кохання двох молодих 
сердець.

Чи жорстокий цей твір? Тут 
немає відвертих сцен насилля 
чи вбивств, але сама атмосфера, 
в яку ви поринете вже з перших 
сторінок книги, може здатися ще 
важчою, ніж у романах жахів. 
Автор прекрасно показує злість, 
жадобу, меркантильність, лице-
мірство та пиху людей, проти-
ставляючи таких персонажів тим 
героям, які потворні зовні — але 
мають чисті, добрі душі.

Часи минають, але акту-
альними залишаються теми 
корупції та несправедливості, 
вічних істин, боротьби добра і 
зла. Одна із проблем, яку піді-
ймає Віктор Гюго — зарозумі-
лість людини, породжена ідеєю 
винятковості.

Роман «Людина, що смі-
ється» написаний майстерно, 
тому читається досить легко, 
але має глибокий філософський 
зміст, зацікавить також історич-
ними фактами. Сподіваюсь, ви 
отримаєте незабутні враження 
від читання цього класичного 
роману видатного французь-
кого письменника.

Дозвілля

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ  
НОТАРІУСА
Журнал «Нотаріат України» в рамках нової рубрики продовжує публікувати рецензії нотаріусів 
на прочитані ними художні книги.

Прочитали цікаву художню книгу? Надсилайте свої відгуки на адресу press@npu.org.ua

«В усмішці завжди є 
початок примирення, 
тоді як сміх часто означає 
відмову примиритися»

«Той, хто не володіє 
своїми думками, не 
розпоряджається і своїми 
діями»

«Порівнювати — значить 
перестати розуміти 
самого себе»

«Монолог — це дим 
духовного вогню, що 
горить всередині нас»

«Перебуваючи на вершині 
гори, ми вдивляємося в 
прірву. Впавши в безодню, 
споглядаємо небо»

«Розмова вголос наодинці з 
собою справляє враження 
діалогу з богом, якого ми 
носимо в собі»



46

Нотаріат України / № 4 (31) / грудень / 2018

Гаряча лінія

ПИТАННЯ:
Чи сумісний статус депутата 
місцевої ради зі здійсненням 
нотаріальної діяльності?

ВІДПОВІДЬ:
Нотаріус відповідно до 

статті 3 Закону України «Про 
нотаріат» — це уповноваже-
на державою фізична особа, 
яка здійснює нотаріальну ді-
яльність у державній нотарі-
альній конторі, державному 
нотаріальному архіві або не-
залежну професійну нотарі-
альну діяльність, зокрема по-
свідчує права, а також факти, 
що мають юридичне значен-
ня, та вчиняє інші нотаріаль-
ні дії, передбачені законом, з 
метою надання їм юридичної 
вірогідності. 

Відповідно до частини 2 
статті 49 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в 
Україні» депутат ради пред-
ставляє інтереси всієї тери-
торіальної громади, має всю 
повноту прав, що забезпечу-
ють його активну участь у ді-
яльності ради та утворюваних 
нею органів, несе обов’язки 
перед виборцями, радою та її 
органами, виконує їх доручен-
ня.

Враховуючи вищезазначе-
не, як нотаріус, так і депутат 
місцевої ради при здійсненні 
своєї діяльності та виконанні 
покладених на них обов’язків 
діють не у власних інтересах.

Щодо питання сумісності 
статусу депутата місцевої ради 
зі здійсненням нотаріальної 
діяльності, то законодавством, 
а саме відповідно до поло-
жень статті 3 Закону України 
«Про нотаріат», статті 7 Закону 
України «Про статус депутатів 
місцевих рад» та частиною 2 
статті 25 Закону України «Про 
запобігання корупції», обме-
ження не встановлені.

ПИТАННЯ:
Нотаріусом отримано ухвалу 
суду, якою його зобов’язано 
видати належним чином за-
вірені копії документів нота-
ріальної справи, але відсутня 
достатня аргументація 
такого запиту та точний 
перелік запитуваних доку-
ментів. Чи варто надавати 
документи при надходженні 
відповідної ухвали суду, чи на-
писати відмову з посиланням 
на недостатню обґрунтова-
ність запиту суду?

ВІДПОВІДЬ:
Згідно з частиною 8 статті 8 

Закону України «Про нотаріат» 
довідки про вчинені нотарі-
альні дії та інші документи на-
даються нотаріусом протягом 
десяти робочих днів на об-
ґрунтовану письмову вимогу 
суду у зв’язку з кримінальним 
провадженням, цивільними, 
господарськими, адміністра-
тивними справами, справами 
про адміністративні право-
порушення, що знаходяться 
в провадженні цих органів, з 
обов’язковим зазначенням но-
мера справи та прикладенням 
гербової печатки відповідного 
органу.

Також зазначаємо, що будь-
яка особа, у якої знаходить-
ся доказ, згідно з частиною 6 
статті 84 Цивільного процесу-
ального кодексу України по-
винна видати його на вимогу 
суду.

Особи, які не мають мож-
ливості подати доказ, який 
витребовує суд, або не мають 
можливості подати такий до-
каз у встановлені строки, від-
повідно до частини 7 статті 84 
Цивільного процесуального 
кодексу України зобов’язані 
повідомити про це суд із за-
значенням причин протягом 
п’яти днів з дня вручення ухва-
ли.

Також, у разі неповідомлен-
ня суду про неможливість 
подати докази, витребувані 
судом, а також за неподання 
таких доказів з причин, визна-
них судом неповажними, суд 
згідно з частиною 7 статті 84 
Цивільного процесуального 
кодексу України застосовує до 
відповідної особи заходи про-
цесуального примусу, перед-
бачені цим Кодексом.

Водночас, якщо Ви вважає-
те необґрунтованим судовий 
запит, то у Вашій відповіді суду 
необхідно вказати на його не-
достатню обґрунтованість, як 
на підставу для відмови від 
надання інформації, а також 
на недостатню деталізацію ін-
формації, що витребовується 
судом. 

ПИТАННЯ:
Якщо нотаріус у посвідчу-
вальному написі на договорі 
про відчуження нерухомого 
майна, який укладається фі-
зичними особами (форма № 
37), крім загальної назви неру-
хомого майна з метою уточ-
нення вказує адресу саме того 
об’єкта нерухомого майна, що 
відчужується, — чи є це пору-
шенням з боку нотаріуса?

ВІДПОВІДЬ:
Пунктом 6.14 Правил ве-

дення нотаріального діловод-
ства, затверджених наказом 
Міністерства юстиції України 
від 22.12.2010     № 3253/5, пе-
редбачено, що при вчиненні 
нотаріальних дій нотаріуси 
застосовують посвідчувальні 
написи за формами, установ-
леними цими Правилами.

Недотримання форми по-
свідчувального напису допус-
кається лише у разі відсутності 
необхідних посвідчувальних 
написів, які б відповідали вчи-
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нюваній нотаріальній дії. У та-
кому випадку нотаріус може 
застосувати ту з форм, яка 
найбільше відповідає цій но-
таріальній дії, із застосуван-
ням окремих елементів інших 
посвідчувальних написів.

Законодавством не перед-
бачено внесення будь-яких 
уточнень до форм посвідчу-
вальних написів. 

ПИТАННЯ:
30 жовтня 2018 року мною 
був посвідчений договір ку-
півлі-продажу, в якому покуп-
цем виступало підприємство, 
внесене до Єдиного реєстру 
боржників. В ході планової 
комплексної перевірки моєї 
нотаріальної діяльності комі-
сією, що проводила перевірку, 
було зазначено, що це є під-
ставою для відмови у вчиненні 
нотаріальної дії та здійсненні 
державної реєстрації. Що го-
ворить про це закон?

ВІДПОВІДЬ:
Щодо посвідчення дого-

вору зазначимо: відповідно 
до пункту 8-1 частини першої 
статті 49 Закону України «Про 
нотаріат» нотаріус відмовляє 
у вчиненні нотаріальної дії, 
якщо особа, яка звернулася з 
проханням про вчинення но-
таріальної дії щодо відчужен-
ня належного їй майна, вне-
сена до Єдиного реєстру борж-
ників. Тобто, нотаріус не може 
посвідчити договір купівлі-
продажу у разі, коли відчужу-
вач на момент посвідчення 
такого договору внесений до 
Єдиного реєстру боржників.

Що ж стосується здійснен-
ня державної реєстрації права 
власності, то згідно з пунктом 
12 частини першої статті 24 
Закону України «Про держав-
ну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх об-

тяжень» у державній реєстра-
ції прав та їх обтяжень може 
бути відмовлено, якщо заяв-
ник звернувся із заявою про 
державну реєстрацію права 
власності щодо майна, що від-
повідно до поданих для такої 
реєстрації документів відчу-
жено особою, яка на момент 
проведення такої реєстрації 
внесена до Єдиного реєстру 
боржників.

Таким чином, законода-
вець передбачає перевірку 
за даними Єдиного реєстру 
боржників саме відчужувача, а 
не набувача під час державної 
реєстрації прав та їх обтяжень.

Отже у викладеній ситуації 
підстав для відмови у вчинен-
ні нотаріальної дії та здійснен-
ні державної реєстрації прав у 
нотаріуса не було.

ПИТАННЯ:
Відбувається оформлення 
спадкових прав на земельну 
ділянку, яка не була охоплена 
заповітом, але на ній розта-
шований житловий будинок, 
право власності у порядку 
спадкування на який за рі-
шенням суду було визнано за 
сином, на якого матір’ю і був 
складений заповіт. При цьому 
ще є дочка, яка має право на 
обов’язкову частку та при-
йняла спадщину, а також була 
присутня при вирішенні судом 
питання щодо спадкування 
житлового будинку за сином. 
Чи буде застосовуватись по-
ложення статті 1225 ЦКУ 
при спадкуванні земельної ді-
лянки? Буде спадкуватись вся 
земельна ділянка за сином чи 
спадкування здійснювати-
меться на загальних підста-
вах?

ВІДПОВІДЬ:
Як вбачається з описаної 

ситуації, визнання права влас-

ності на житловий будинок 
вирішено в судовому порядку 
за сином у порядку спадкуван-
ня. При цьому питання щодо 
визнання права власності в 
порядку спадкування на зе-
мельну ділянку з урахуванням 
статті 1225 Цивільного кодексу 
України у судовому порядку не 
вирішувалось.

Виходячи із положень час-
тини 1 статті 1217 Цивільного 
кодексу України, спадкування 
здійснюється за заповітом або 
за законом. У разі неохоплен-
ня заповітом усієї спадщини 
відповідно до частини 2 стат-
ті 1223 Цивільного кодексу 
України право на спадкування 
за законом одержують особи, 
визначені у статтях 1261-1265 
цього Кодексу.

Частина спадщини, що не 
охоплена заповітом, згідно з 
положеннями частини 1 статті 
1245 Цивільного кодексу Укра-
їни спадкується спадкоємцями 
за законом на загальних під-
ставах. До числа цих спадко-
ємців входять також спадкоєм-
ці за законом, яким інша час-
тина спадщини була передана 
за заповітом.

Отже, з огляду на вище-
викладене, земельна ділянка 
спадкуватиметься на загаль-
них підставах дітьми спадко-
давця.

ПИТАННЯ:
Об’єктом спадкування є квар-
тира, приватизована на чо-
ловіка, дружину та сина. В 
2005 році помирає дружина, 
спадщину приймають чоловік 
і син, оскільки проживають ра-
зом зі спадкодавцем, але вони 
не оформлюють своїх спадко-
вих прав. У 2010 році помирає 
чоловік, спадщину приймає 
його син, але не оформлює 
своїх спадкових прав. Спадкові 
справи після смерті чоловіка і 
дружини, батьків сина, не за-
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водилися. В 2018 році помирає 
син, спадщину приймає його 
син. Чи необхідно заводити 
спадкові справи після помер-
лих баби і діда, чи можна за-
вести спадкову справу тільки 
після смерті його батька, 
включивши в неї всі необхідні 
документи щодо померлих ра-
ніше баби і діда?

ВІДПОВІДЬ:
Відповідно до частини 3 

статті 1268 Цивільного кодек-
су України спадкоємець, який 
постійно проживав разом із 
спадкодавцем на час відкрит-
тя спадщини, вважається та-
ким, що прийняв спадщину, 
якщо протягом строку, вста-
новленого статтею 1270 цього 
Кодексу, він не заявив про від-
мову від неї.

Виходячи з описаної ситуа-
ції вбачається, що всі співвлас-
ники були прописані у прива-
тизованій квартирі за однією 
адресою. Отже, син прийняв 
спадщину після своїх батьків у 
зв’язку зі спільним проживан-
ням із ними та набув право на 
спадкування 2/3 частини при-
ватизованої квартири. У тако-
му разі не має необхідності у 
заведенні окремих спадкових 
справ після матері(бабусі) та 
батька (діда).

Син померлого (онук) спад-
куватиме цілу квартиру, 2/3 
частини якої його батько при-
йняв, але не оформив після 
своїх батьків, та 1/3 частину 
квартири, яка належала бать-
кові особисто на праві влас-
ності.

Також зазначаємо, що у цій 
ситуації при видачі свідоцтва 
про право на спадщину необ-
хідно застосовувати форму 
№ 6 додатка 25 до Правил ве-
дення нотаріального діловод-
ства, затверджених наказом 
Міністерства юстиції України 
від 22.12.2010 № 3253/5 (Сві-

доцтво про право на спадщи-
ну за законом на нерухоме 
майно померлого спадкоємця, 
який прийняв спадщину, але 
не оформив своїх спадкових 
прав).

У 5 примітці до форми № 
6 додатка 25 зазначено, що у 
разі, якщо свідоцтво про пра-
во на спадщину видається 
одночасно на майно, частина 
якого належала спадкодавце-
ві особисто, а частина майна 
прийнята у спадщину, але не 
оформлена, у свідоцтві вказу-
ються конкретні частки майна.

Важливо зазначити, що ви-
щеописане має місце у разі 
відсутності інших спадкоємців, 
окрім вказаних в питанні.

ПИТАННЯ:
Чи є можливість видачі свідо-
цтва про право на спадщину 
на право оренди земельної ді-
лянки згідно зі статтею 7 
Закону України «Про оренду 
землі»? Також виникає пи-
тання щодо державної реє-
страції права оренди, набу-
того в порядку спадкування.

ВІДПОВІДЬ:
Щодо можливості вида-

чі свідоцтва про право на 
спадщину на право оренди 
земельної ділянки зазначає-
мо, що згідно зі статтею 1216 
Цивільного кодексу України 
спадкуванням є перехід прав 
та обов’язків (спадщини) від 
фізичної особи, яка померла 
(спадкодавця), до інших осіб 
(спадкоємців). 

Відповідно до статті 1218 
Цивільного кодексу України до 
складу спадщини входять усі 
права та обов’язки, що нале-
жали спадкодавцеві на момент 
відкриття спадщини і не припи-
нилися внаслідок його смерті.

Відповідно до статті 4 «Про 
державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» право оренди зе-
мельної ділянки відноситься 
до речових прав, похідних від 
права власності.

На майно, що переходить 
за правом спадкування до 
спадкоємців, відповідно до 
статті 66 Закону України «Про 
нотаріат» нотаріусом за міс-
цем відкриття спадщини вида-
ється свідоцтво про право на 
спадщину.

Що стосується переліку до-
кументів, то відповідно до під-
пункту 4.12. пункту 4 глави 10 
розділу II Порядку вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами 
України, свідоцтво про право 
на спадщину видається за на-
явності у спадковій справі всіх 
необхідних документів, зокре-
ма, серед іншого має бути на-
даний договір оренди земель-
ної ділянки.

Право оренди земельної ді-
лянки відповідно до частини 5 
статті 93 Земельного кодексу 
України може відчужуватися, у 
тому числі продаватися на зе-
мельних торгах, а також пере-
даватися у заставу, спадщину, 
вноситися до статутного капі-
талу власником земельної ді-
лянки — на строк до 50 років, 
крім випадків, визначених за-
коном.

Згідно зі статтею 7 Закону 
України «Про оренду землі» 
право на оренду земельної ді-
лянки переходить після смер-
ті фізичної особи-орендаря, 
якщо інше не передбачено до-
говором оренди, до спадкоєм-
ців.

Відповідно до статті 16 Зако-
ну України «Про оренду землі» 
укладення договору оренди 
земельної ділянки може бути 
здійснено на підставі цивіль-
но-правового договору або в 
порядку спадкування.

Таким чином, якщо умова-
ми договору оренди не забо-
ронено перехід права орен-
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ди в порядку спадкування, то 
спадкоємці фізособи-оренда-
ря можуть успадкувати право 
на оренду земельної ділянки, 
визначеної цим договором.

Тобто свідоцтво про пра-
во на спадщину слугуватиме 
підставою для переукладання 
(внесення змін щодо нового 
орендаря) договору оренди 
земельної ділянки.

У такому випадку держав-
на реєстрація здійснюється на 
підставі новоукладеного до-
говору оренди земельної ді-
лянки у загальному порядку 
відповідно до положень Зако-
ну України «Про державну ре-
єстрацію речових прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень» 
та Порядку державної реєстра-
ції речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень.

ПИТАННЯ:
Склалась ситуація щодо 
необхідності оформлення 
спадщини по заповіту після 
смерті своєї матері сином по-
мерлої. До складу спадщини 
входить особисте майно по-
мерлої та нерухоме і рухоме 
майно, яке померла прийняла 
після своєї матері. Тобто на 
даний час є дві окремо за-
ведені спадкові справи у різ-
них нотаріальних конторх, а 
саме: перша спадкова справа 
заведена після смерті матері, 
після якої спадщину прийняло 
по закону дві її доньки ( одна з 
яких померла); друга спадкова 
справа заведена після смерті 
цієї доньки, яка залишила за-
повіт на сина на все нерухоме 
майно, який спадщину при-
йняв. Свідоцтва про право на 
спадщину по вищевказаним 
спадковим справам не вида-
валися. Спадкоємці померлих 
(тітка та син померлої) звер-
нулись до приватного нота-
ріуса, у якого спадкова справа 
не заведена, щодо посвідчення 

договору про поділ спадщини 
по двом окремим заведеним 
спадковим справам, керуючись 
статтями 6, 627 Цивільного 
кодексу України. Чи є право-
мірною видача свідоцтв про 
право на спадщину за запові-
том на підставі договору про 
поділ спадщини, посвідченого 
не за місцем відкриття спад-
щини, на майно, яке поділене 
між спадкоємцями по двох 
окремих спадкових справах?

ВІДПОВІДЬ:
Насамперед, поняття спад-

кування визначено статтею 
1216 Цивільного кодексу Украї-
ни як перехід прав та обов’язків 
(спадщини) від фізичної осо-
би, яка померла (спадкодавця) 
до інших осіб (спадкоємців). 
Отже, спадкодавцем назива-
ють особу, яка померла та за-
лишила після смерті певні пра-
ва та обов’язки. Ті ж особи, до 
яких переходять ці права та 
обов’язки, є спадкоємцями.

Спадкоємець може успад-
кувати майно двома шляхами 
— за заповітом і за законом 
(стаття 1217 ЦКУ). Якщо спад-
кодавцем складено заповіт, 
який оформлено відповідно 
до закону, спадщина розподі-
ляється відповідно до нього. 
Якщо ж заповіту немає, спад-
кування здійснюватиметься за 
законом.

Здійснення права на спад-
кування полягає в тому, що 
спадкоємець має право при-
йняти спадщину або не при-
йняти її (частина 1 статті 1268 
ЦКУ).

Що стосується поділу спад-
кової маси, то питання укла-
дення договору про поділ ви-
никає, якщо спадщину при-
ймають двоє або більше спад-
коємців. У разі, якщо є лише 
один спадкоємець, або кон-
кретні частки кожного спадко-
ємця визначені спадкодавцем 

у заповіті, поділ не виникає.
Стороною договору про по-

діл спадкового майна є спад-
коємці, тобто особи, які у разі 
смерті тієї чи іншої фізичної 
особи набувають права одер-
жати його спадщину, тобто 
мають право на спадкування. 
Предметом такого договору 
може бути виключно спадкове 
майно, що залишилося після 
смерті одного спадкодавця, в 
тому числі і спадкове майно, 
яке спадкодавець прийняв, 
але юридично не встиг офор-
мити.

Договір про поділ спадщи-
ни укладається до моменту 
видачі свідоцтва про право 
на спадщину, але після спли-
ву шестимісячного строку з 
моменту її відкриття, визна-
чення кола спадкоємців, що 
закликаються до спадкування 
та які належним чином при-
йняли спадщину, а також скла-
ду спадкової маси, що підлягає 
поділу.

Такий договір про поділ 
спадщини не є правовстанов-
люючим документом, але є 
частиною спадкової справи.

Законодавцем не встанов-
лено прямої заборони щодо 
посвідчення договору про по-
діл спадкового майна іншим 
нотаріусом. Разом з тим, по-
свідчення такого договору без 
матеріалів спадкової справи 
може призвести до порушен-
ня прав та законних інтересів 
спадкоємців та виникнення су-
дових спорів 

Як вбачається зі змісту пи-
тання, має місце заведення 
двох окремих спадкових справ 
у різних нотаріусів, відкриття 
спадщини після різних спадко-
давців, майно яких успадкову-
ють їх спадкоємці за законом і 
за заповітом. 

Оскільки в описаній ситуа-
ції жоден із спадкоємців (тітка 
(дочка) — після своєї сестри, а 
син (онук) — після бабусі) не 
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має права успадковувати май-
но після вказаних у листі спад-
кодавців, поділ спадкової маси 
не виникає.

Більше того, укладення 
такого договору про поділ 
спадкового майна між спад-
коємцями, які закликані до 
спадкування «один — за за-
коном», «інший — за запові-
том», та видача свідоцтва про 
право на спадщину у зв’язку з 
укладенням такого договору, 
прямо суперечить законодав-
ству. 

Зважаючи на вищевикладе-
не, можливість укладення до-
говору про поділ спадкового 
майна може здійснюватися в 
межах однієї спадкової спра-
ви, після встановлення кола 
спадкоємців, які мають пра-
во на успадкування спадкової 
маси, та за їх згодою.

ПИТАННЯ:
Мати залишила один запо-
віт на конкретне майно: за-
повіла пай дочці, а хату сину. 
Син є інвалідом першої групи 
і хоче відмовитися від спад-
щини за заповітом і при-
йняти за законом, щоб успад-
кувати обов’язкову частку у 
складі паю, бо хата його не 
цікавить. Виникає питання 
по статті 1274 ЦКУ, згідно 
якої спадкоємець за запові-
том може відмовитися від 
спадку тільки на користь ін-
шого спадкоємця за запові-
том. Півроку ще не вийшло, 
спір між спадкоємцями є. 
Тобто син може відмовитися 
від хати тільки на користь 
сестри, а потім успадкувати 
обов’язкову частку і на хату, 
і на пай? Чи вважати, що 
хата не буде охоплена запо-
вітом і видавати спадщину 
за законом на сина і дочку в 
рівних частках, а на пай за 
заповітом — на дочку, плюс 
обов’язкову частку на сина?

ВІДПОВІДЬ:
Спадкування згідно зі стат-

тею 1217 Цивільного кодексу 
України здійснюється за запо-
вітом або за законом. Згідно з 
положеннями частини 1 статті 
1273 Цивільного кодексу Укра-
їни спадкоємець за заповітом 
або за законом може відмови-
тися від прийняття спадщини 
протягом строку, встановлено-
го статтею 1270 цього Кодексу. 
Заява про відмову від при-
йняття спадщини подається 
нотаріусу за місцем відкриття 
спадщини.

Відмова спадкоємця від 
прийняття спадщини за запо-
вітом може бути на користь 
другого спадкоємця за запові-
том, або ж безадресною.

Спадкоємець за заповітом 
відповідно до частини 1 стат-
ті 1274 Цивільного кодексу 
України має право відмовити-
ся від прийняття спадщини на 
користь іншого спадкоємця за 
заповітом.

Відповідно до частини 1 
статті 1275 Цивільного кодек-
су України, якщо від прийнят-
тя спадщини відмовився один 
із спадкоємців за заповітом, 
частка у спадщині, яку він мав 
право прийняти, переходить 
до інших спадкоємців за за-
повітом і розподіляється між 
ними порівну. Вказана норма 
діє у разі наявності заповіту на 
все майно, а не щодо конкрет-
но визначеного майна.

Водночас, відмова від при-
йняття спадщини спадкоєм-
ця за заповітом не позбавляє 
його права на спадкування за 
законом (частина 5 статті 1275 
Цивільного кодексу України).

У описаній ситуації хата, 
заповідана сину при його від-
мові від спадкування за запо-
вітом, буде спадкуватись за за-
коном.

Відповідно до частини 1 
статті 1241 Цивільного кодексу 
України малолітні, неповноліт-

ні, повнолітні непрацездатні 
діти спадкодавця, непрацез-
датна вдова (вдівець) та не-
працездатні батьки спадку-
ють, незалежно від змісту за-
повіту, половину частки, яка 
належала б кожному з них у 
разі спадкування за законом 
(обов’язкова частка).

Отже, що стосується реа-
лізації права на обов’язкову 
частку у спадщині, то відпо-
відно до положень підпункту 
5.9. пункту 5 глави 10 розділу II 
Порядку вчинення нотаріаль-
них дій право на обов’язкову 
частку у спадщині виникає у 
спадкоємців, визначених час-
тиною першою статті 1241 
Цивільного кодексу України, 
у випадках, якщо у заповіті 
містяться положення про усу-
нення його від спадкування 
або цьому спадкоємцеві запо-
відана частка спадщини, яка 
є меншою від належної йому 
обов’язкової частки.

ПИТАННЯ:
Мною як державним реє-
стратором речових прав на 
нерухоме майно за заявою 
орендаря (товариства з об-
меженою відповідальністю) 
були зареєстровані права 
оренди на земельні ділянки, 
які належали фізичній особі 
на підставі свідоцтв про 
право на спадщину, виданих 
у травні 2017 року. Заявни-
ком були подані документи, 
необхідні для державної реє-
страції, серед яких — договір 
оренди вказаних земельних ді-
лянок, витяги з Державного 
земельного кадастру на ви-
щевказані земельні ділянки, 
квитанції про сплату адміні-
стративного збору, та доку-
менти щодо особи орендаря. 
Однак, згодом виявилось, що 
на такі земельні ділянки вже 
було зареєстровано право 
оренди з іншим орендарем — 

Гаряча лінія
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приватним сільськогосподар-
ським підприємством на під-
ставі договорів оренди землі, 
укладених зі спадкодавцем у 
2009 році (додаткові угоди від 
2012 року). Цей договір оренди 
землі (2012 року) як наполягає 
орендар, був зареєстрова-
ний відповідно до чинного на 
той момент законодавства 
— у Книзі записів державної 
реєстрації договорів оренди 
землі. Чи зобов’язана була я як 
державний реєстратор відпо-
відно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» в тій редакції, яка 
діяла на момент проведення 
державної реєстрації прав 
оренди, витребувати додат-
кові довідки, документи чи 
іншу інформацію, враховуючи 
положення п. 3 ч. 3 ст. 10 вка-
заного Закону?

ВІДПОВІДЬ:
З описаної ситуації вбача-

ється, що Вами як державним 

реєстратором у вересні 2017 
року на підставі заяви оренда-
ря та усіх передбачених чин-
ним законодавством докумен-
тів була здійснена державна 
реєстрація права оренди на 
земельні ділянки. Право влас-
ності фізичної особи (орендо-
давця) на ці земельні ділянки 
виникло в порядку спадкуван-
ня у травні 2017 року на під-
ставі свідоцтв про право на 
спадщину та було зареєстро-
вано у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме 
майно з відкриттям відповід-
них розділів.

Отже, Вами здійснювалася 
державна реєстрація права 
оренди вже у відкритих роз-
ділах на відповідні земельні 
ділянки. Документи, які були 
подані Вам на державну реє-
страцію, сумнівів не виклика-
ли, суперечностей між заявле-
ними та вже зареєстрованими 
речовими правами Вами вста-
новлено не було.

При цьому зазначаємо, що 
стаття 24 Закону України «Про 

державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень» (у редакції від 
04.06.2017) встановлює ви-
черпний перелік підстав при 
наявності яких у державній 
реєстрації прав та їх обтяжень 
може бути відмовлено. Відмо-
ва в державній реєстрації прав 
та їх обтяжень з підстав, не пе-
редбачених Законом, заборо-
нена.

Водночас, обов’язок запи-
тувати додаткову інформацію 
виникає у державного реє-
стратора лише під час про-
ведення державної реєстрації 
прав, що виникли в установле-
ному законодавством порядку 
до 1 січня 2013 року та у разі 
відсутності доступу до відпо-
відних носіїв інформації (пункт 
3 частини третьої статті 10 За-
кону).

Тому у даному випадку під-
став для витребування до-
даткових документів для здій-
снення державної реєстрації 
права оренди на земельні ді-
лянки не вбачається.

«Гаряча лінія» працює на Нотаріальній платформі  
is.npu.in.ua

Гаряча лінія
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Документи
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На відміну від нотаріусів уповноваженим особам органу юстиції  даним законопроектом надається право 
вчиняти нотаріальні дії та здійснювати державну реєстрацію:

- без спеціального свідоцтва;
- без трирічного досвіду роботи в нотаріаті;
- без обладнаного робочого місця;
- без матеріальної відповідальності;
- без страховки;
- без прив’язки до нотаріального округу.

Запропоновані норми містять наступні корупційні ризики:

– можуть призвести до зловживань, адже уповноважені особи органу юстиції є посадовою особою 
головного управління юстиції (запропонована редакція ст. 6-1 ЗУ “Про нотаріат”), яке є одночасно 
уповноваженим на здійснення контролю за нотаріатом (ст. 2-1 ЗУ “Про нотаріат”). Більш того, відповідно до 
статті 6-1 пропонованих змін до ЗУ “Про нотаріат” уповноважені особи органів юстиції можуть бути  призначені 
та звільнені головними управління  юстиції за погодженням з Міністерством юстиції,це ставить їх у 
залежність від зазначених органів. Фактично у разі прийняття законопроекту, головні управління  юстиції, до 
компетенції яких відноситься контроль у сфері нотаріату, будуть призначати та звільняти уповноважених осіб 
органу юстиції, які є одночасно посадовими особами управління юстиції, що створює конфлікт інтересів та є 
підставою для виникнення корупційного ризику;

– відкривають великі можливості для рейдерських захоплень, оскільки уповноважені особи  органу 
юстиції зможуть реєструвати права на землю, договори купівлі-продажу, дарування та міни, правочини щодо 
іншого нерухомого майна та корпоративних прав тощо, при цьому не прив’язуючись до  відповідної території.

Корупціогенні фактори у даному законопроекті:

1. Неправдиві цілі прийняття законопроекту
По-перше, назва законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості» не відповідає 
його змісту, адже у запропонованих змінах,  зокрема відповідно до нової редакції статей 36-1 та 41 ЗУ «Про 
нотаріат», нотаріальні дії будуть вчинятися не у сільській місцевості, а для осіб, які проживають (зареєстровані) 
у селах, селищах, селищах міського типу та містах районного значення. Фактично уповноважена особа органу 
юстиції зможе територіально знаходитись у Києві, а не у селі, та вчиняти нотаріальні дії  і здійснюватиме державну 
реєстрацію прав лише прив’язуючись до факту проживання особи  (реєстрацією) у  селі, селищі. 

По-друге, відповідно до Пояснювальної записки до законопроекту, метою запропонованих змін є 
покращення доступу осіб, які проживають (зареєстровані) у селах, селищах, селищах міського типу та містах 
районного значення, до нотаріальних та реєстраційних послуг. Натомість, відповідно до офіційних даних 
Міністерства юстиції� головні територіальні управління юстиції знаходяться лише в АРК, м. Києві,  Севастополі 
та областях. А для забезпечення прав жителів сільських місцевостей у населених пунктах,  де немає нотаріусів,  
нотаріальні дії,  відповідно до діючої редакції ЗУ “Про нотаріат” вчиняються уповноваженими на це посадовими 
особами органів місцевого самоврядування. 

Таким чином, проблема необхідності їхати за межі населеного пункту для отримання нотаріальних послуг 
не вирішується. Адже місце розташування головних управлінь юстиції - адміністративні центри областей, є 
великими містами із достатньою кількість як приватних, так і державних нотаріусів. 

По-третє, пільги для вказаної категорії осіб в частині оплати нотаріальних послуг станом на сьогодні 
визначені Декретом КМУ “Про державне мито”. Вартість послуг державних нотаріусів становить суму зазначену 
у Декреті та розмір плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не 
пов’язані із вчиненими нотаріальними діями, а також технічного характеру. Так, збільшити фінансову доступність 
нотаріальних послуг має можливість кожне обласне управління юстиції.

Таким чином, ні територіальну, ні фінансову доступність отримання нотаріальних послуг особами, 
які проживають у сільській місцевості, даний законопроект забезпечити не зможе.

Відповідно до п. 1.3. Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженої Наказом 
Міністерства юстиції України від 24.04.2017 року № 1395/5 (далі - Методологія), корупціогенний фактор – це 
здатність нормативно-правової конструкції (окремого нормативного припису чи їх сукупності) самостійно чи у 
взаємодії з іншими нормами сприяти вчиненню чи збільшенню корупційних правопорушень або правопорушень, 
пов’язаних з корупцією.

2. Дискреція (необґрунтоване розширення) повноважень посадових осіб як корупціогенний 
фактор
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1) Відповідно до пункту 1.4. Методології дискреційні повноваження - це сукупність прав та обов’язків 
органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, що надають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково 
вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з 
декількох варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-правовим актом, проектом нормативно-
правового акта.

Зауваження стосується статті 6-1 ЗУ “Про нотаріат” в запропонованій новій редакції, відповідно до 
якої призначення на посаду уповноваженої особи органу юстиції та звільнення з цієї посади здійснюється за 
погодженням з Міністерством юстиції України. Така норма надає широку дискрецію для посадових осіб 
Міністерства юстиції при вирішенні питання погодження призначення/звільнення уповноважених осіб 
органу юстиції. 

3. Наявність оціночних понять, що можуть стати підставою для зловживань
Відповідно до частини 3 статті 12 запропонованої редакції ЗУ “Про нотаріат” свідоцтво про право на 

заняття нотаріальною діяльністю може бути анульовано за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, 
прийнятим на підставі подання Нотаріальної палати України, у разі систематичного або одноразового грубого 
порушення нотаріусом кодексу професійної.

Таке поняття як “систематичне або одноразове грубе порушення” є оціночними, не має чіткого 
юридичного визначення, що відповідно створює можливість двоякого його розуміння при застосуванні 
даної норми на практиці і відповідно створює корупційні ризики та можливості для зловживань.

4. Колізія як корупціогенний фактор
1) Відповідно до запропонованої редакції статті 1 ЗУ “Про нотаріат” у сільських населених пунктах 

нотаріальні дії, передбачені статтею 37 цього Закону, вчиняються уповноваженими на це посадовими особами 
органів місцевого самоврядування. Така норма фактично створює правову колізію із чинними п. 4 ч. 2 ст. 
40 та статтею 61 Закону, відповідно до яких  такі нотаріальні дії у сільських  населених  пунктах  здійснюють 
уповноважені на це посадові особи  органу  місцевого  самоврядування лише за відсутності у місцевості нотаріуса.

Відповідно до підпункту 1 пункту 1.12 Методології юридичні колізії нормативних приписів, що містяться в 
одному нормативно-правовому акті або в різних нормативно-правових актах є корупціогенним фактором.

2) Законопроект містить серйозні недоліки в процедурі допуску до професії нотаріуса, оскільки 
відповідно до частини 3 статті 3 запропонованої редакції ЗУ “Про нотаріат” “Також нотаріусом може бути 
громадянин України, який не менше п’яти років працював уповноваженою особою органу юстиції. До вказаного 
строку не зараховуються дні, коли уповноважена особа органу юстиції не працювала, незалежно від причини”. 

Фактично пропонується, що особи, які 5 років працювали на посаді уповноважених Міністерства 
юстиції отримують можливість бути нотаріусами - без вимоги по володінню державною мовою та складенні 
кваліфікаційного іспиту, як того вимагає закон для осіб, які хочуть стати нотаріусами. що створює правову колізію 
із частиною 2 цієї ж статті.

Висновок за результатами громадської антикорупційної експертизи:
У Проекті Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов 

для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості № 9140 акті виявлено корупціогенні 
фактори:

№ Корупціогенний фактор Норма законопроекту, в якій міститься 
корупціогенний фактор

1 Дискреція повноважень Частина 1 статті 6-1 ЗУ “Про нотаріат”

2 Наявність оціночних понять Частина 3 статті 12 ЗУ “Про нотаріат”

3 Колізія як корупціогенний фактор Стаття 1 проекту ЗУ “Про нотаріат”
частина 3 статті 3 -//-

4 Конфлікт інтересів як корупційний ризик Стаття 6-1 проекту ЗУ “Про нотаріат”

5 Неправдиві цілі прийняття законопроекту Стаття 36-1, 41 проекту ЗУ “Про нотаріат”

Документи
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Міністерство юстиції України

Департамент приватного права

Департамент державної реєстрації та 
нотаріату

Нотаріальна палата України (далі - НПУ) з метою надання методичної 
допомоги нотаріусам у сфері державної реєстрації та недопущення 
порушення прав та законних інтересів громадян звертається до Вас з приводу 
надання роз’яснення щодо практичного та правильного застосування 
пункту 37 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 
2011 року № 1141.

Підставою для нашого звернення стало рішення Комісії з аналітично- 
методичного забезпечення нотаріальної діяльності нотаріусів НПУ (далі - 
Комісія), з огляду на існуючі розходження між окремими нормами діючого 
законодавства.

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 484 
викладено в новій редакції Порядок ведення Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно (далі - Порядок), затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141, у якому абзацом 2 
пункту 37 передбачено, що у разі, коли під час проведення державної 
реєстрації набуття права власності у відкритому розділі Державного реєстру 
прав містяться відомості про інше речове право, похідне від права власності, 
замість наявних відомостей про попереднього суб’єкта права власності 
вносяться також нові відомості, визначені у пункті 31 цього Порядку.

Дане положення трактується таким чином, що нотаріусам, у випадках 
проведення державної реєстрації переходу права власності до спадкоємців на 
підставі свідоцтва про право на спадщину, у записах, наявних у розділах про 
похідні речові права (оренди, іпотеки тощо), а також при перенесенні чинних
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записів про похідні речові права зі спецрозділу або з невід’ємної архівної 
складової частини Державного реєстру прав (Державного реєстру іпотек) до 
розділу, який відкривається, необхідно одночасно зі зміною власника 
змінювати дані про суб’єкта іншого речового права (орендодавця, 
іпотекодавця -  «з померлого на живого»).

Разом з тим, необхідно звернути увагу на наступні положення чинного 
законодавства.

Загальні підстави для зміни або розірвання договору встановлені 
статтею 651 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ), зокрема - за згодою 
сторін, якщо інше не встановлено договором або законом, або за рішенням 
суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою 
стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Згідно зі статтею 654 ЦКУ зміна або розірвання договору вчиняється в 
такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше 
не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового 
обороту.

Статтею 770 ЦКУ щодо правонаступництва у разі зміни власника речі, 
переданої у гіайм, передбачено, що у разі зміни власника речі, переданої у 
найм, до нового власника переходять права та обов'язки наймодавця, а також 
сторони можуть встановити у договорі найму, що у разі відчуження 
наймодавцем речі договір найму припиняється.

Відповідно до частини першої статті 148 і Земельного кодексу України 
(далі - ЗКУ) до особи, яка набула право власності на земельну ділянку, що 
перебуває у користуванні іншої особи, з моменту переходу права власності на 
земельну ділянку переходять права та обов'язки попереднього власника 
земельної ділянки за чинними договорами оренди, суперфіцію, емфітевзису, 
земельного сервітуту щодо такої земельної ділянки.

Частина четверта статті 148і ЗКУ передбачає, що за згодою сторін 
договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту чи застави 
до такого договору можуть бути внесені зміни із зазначенням нового власника 
земельної ділянки.

Відповідно до статті 792 ЦКУ відносини щодо найму (оренди) земельної 
ділянки регулюються законом.

Частиною першою статті 16 Закону України «Про оренду землі» 
визначено, що укладення договору оренди земельної ділянки із земель 
приватної власності здійснюється за згодою орендодавця та особи, яка згідно 
із законом вправі набувати право оренди на таку земельну ділянку.

Розділом 5 Закону України «Про оренду землі» врегульовані питання 
зміни, припинення та поновлення договору оренди землі. Так, статтею ЗО 
вказаного Закону передбачено, що зміна умов договору оренди землі 
здійснюється за взаємною згодою сторін, а у разі недосягнення згоди щодо 
зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Статтею 23 Закону України «Про іпотеку» визначено, що у разі 
переходу права власності на предмет іпотеки від іпотекодавця до іншої особи, 
у тому числі в порядку спадкування чи правонаступництва, іпотека є дійсною

2
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для набувача відповідного нерухомого майна, навіть у тому випадку, якщо до 
його відома не доведена інформація про обтяження майна іпотекою. Особа, до 
якої перейшло право власності на предмет іпотеки, набуває статус 
іпотекодавця і має всі його права і несе всі його обов’язки за іпотечним 
договором у тому обсязі і на тих умовах, що існували до набуття ним права 
власності на предмет іпотеки.

Однак, статтею 18 Закону України «Про іпотеку» встановлено, що 
іпотечний договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному 
посвідченню та повинен містити істотні умови, серед яких відомості про 
іпотекодавця-фізичну особу (для громадян України - прізвище, ім’я, по 
батькові, місце проживання із зазначенням адреси та індивідуальний 
ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків та інших обов’язкових платежів; для іноземців, осіб без громадянства 
- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), адресу постійного місця 
проживання за межами України).

Також статтею 19 Закону України «Про іпотеку» передбачено, що зміни 
і доповнення до іпотечного договору підлягають нотаріальному 
посвідченню, відповідні відомості про зміну умов обтяження нерухомого 
майна іпотекою підлягають державній реєстрації у встановленому законом 
порядку. Крім того, наявні записи про іпотеки з випуском заставних, що 
обмежує будь які дії нотаріуса у правовому полі.

Пунктами 1, 4 частини першої статті 3 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон) 
передбачено, що загальними засадами державної реєстрації прав є:

- гарантування державою об’єктивності, достовірності та повноти 
відомостей про зареєстровані права на нерухоме майно та їх 
обтяження, внесення відомостей до Державного реєстру прав 
виключно на підставах та в порядку, визначених цим законом;

- абзацом 4 частини п’ятої статті 3 даного Закону встановлено, що 
державна реєстрація прав проводиться за заявами у сфері державної 
реєстрації.

Також частиною четвертою статті 18 Закону визначено, що державній 
реєстрації підлягають виключно заявлені речові права на нерухоме майно та їх 
обтяження, за умови їх відповідності законодавству і поданим/отриманим 
документам.

З метою недопущення нотаріусами України порушень при застосуванні 
на практиці пункту 37 Порядку та враховуючи важливість проблематики, 
Нотаріальна палата України просить, відповідно до повноважень 
Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації та 
підпункту 835 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. 
№ 228, надати роз’яснення щодо застосування пункту 37 Порядку ведення 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зокрема конкретні 
відповіді на такі питання:

З
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- чи вправі нотаріус у випадках проведення державної реєстрації 
виникнення або переходу права власності до спадкоємців на підставі свідоцтва 
про право на спадщину на нерухоме майно, у наявних в розділах записах про 
похідні речові права (оренди, іпотеки тощо), а також при перенесенні чинних 
записів про похідні речові права зі спецрозділу до розділу, який відкривається, 
одночасно зі зміною даних про суб’єкта права власності, змінювати дані про 
суб’єкта іншого речового права (орендодавця, іпотекодавця з померлого на 
живого) за відсутності можливості ознайомитись з умовами договору оренди 
землі (адже сторони можуть у договорі, наприклад встановити, що договір 
оренди землі припиняє свою дію у зв’язку із смертю орендодавця, інші 
умови), іпотеки тощо та без внесення змін до відповідного договору, за яким 
виникає похідне право (договору оренди землі, іпотеки);

- чи поширюється дія даного пункту на випадки, коли похідне право 
«іпотека» переноситься з архівної частини ДРРП - Державного реєстру іпотек;

- чи поширюється дія даного пункту на випадки перенесення похідних 
прав оренди землі з Державного земельного кадастру при відкритті вперше 
розділу на підставі пункту 20 Порядку державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.12.2015 р. №1127;

- як діяти нотаріусу, у випадках ~~~ 
у спеціальному розділі Державного ре
на підставі договору оренди землі, 
реєстрації якого значиться пізнішою,

Президент

коли право оренди землі зареєстровано 
хлру речових прав на нерухоме майно 

дата укладення та/або дата державної 
дата смерті власника (орендодавця)?

В.М. Марченко

4
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Інформаційний лист НПУ
щодо видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні  

подружжя в разі смерті одного з подружжя

Нотаріальною палатою України проведено аналіз питань, які надходять від нотаріусів на 
«гарячу лінію» з приводу видачі свідоцтв про право власності на частку в спільному майні 
подружжя в разі смерті одного з подружжя, та підготовлено інформаційний лист з цих пи-
тань для його вивчення та використання в практичній роботі.

Умови, які необхідні для видачі свідоцтва про право власності на частку в спільно-
му майні подружжя в разі смерті одного з подружжя.

1. Перебування чоловіка і жінки у зареєстрованому шлюбі (подружжя).
У разі смерті одного з подружжя нотаріус згідно зі статтею 71 Закону України «Про нотарі-

ат» за місцем відкриття спадщини видає свідоцтво про право власності на частку в спільно-
му майні подружжя. 

Важливо пам’ятати, що статус подружжя чоловік і жінка набувають з моменту реє-
страції шлюбу. 

Відповідно до статті 27 Сімейного кодексу України (далі – СК України) державна реєстрація 
шлюбу засвідчується свідоцтвом про шлюб. 

Отже, при видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 
нотаріус вимагає документ, який підтверджує факт реєстрації шлюбу. Крім того, перевірка 
факту перебування подружжя у зареєстрованому шлюбі на момент набуття майна у влас-
ність може бути проведена нотаріусом за даними Державного реєстру актів цивільного ста-
ну громадян шляхом отримання відповідного витягу.

Вважаємо за необхідне зазначити, що в силу положень частини 2 статті 21 СК України 
проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у 
них прав та обов’язків подружжя.

Отже, основною умовою для визначення статусу пережившего подружжя є реєстрація 
шлюбу за умови, що такий шлюб не припинився шляхом його розірвання на момент смерті 
одного з подружжя.

2. Режим спільної сумісної власності подружжя.
Частиною третьою статті 368 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) визначено, 

що майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо 
інше не встановлено договором або законом. 

Сімейний кодекс України конкретизує положення Цивільного кодексу України та перед-
бачає, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві 
спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини 
(навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійно-
го заробітку (доходу). Кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користу-
вання, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя (стаття 60 СК України).
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Виходячи з положень статті 61 СК України, об’єктом права спільної сумісної власності по-
дружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.

Режим спільної сумісної власності подружжя означає, що дружина та чоловік мають рівні 
права на володіння, користування і розпоряджання майном, якщо інше не встановлено до-
мовленістю між ними (стаття 63 СК України).

При визначенні розміру частки дружини та чоловіка у спільному майні подружжя вважа-
ється, що частки кожного з подружжя є рівними, як це закріплено у нормі статті 70 СК Укра-
їни. 

Слід вказати, що подружжя за шлюбним договором може визнати певне майно особис-
тою приватною власністю одного з подружжя (статті 93 та 97 СК України). У такому випадку 
режим спільної сумісної власності подружжя на таке майно не розповсюджується, а отже 
свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, в разі смерті 
одного з них, не видається.

Не розповсюджується режим спільної сумісної власності і на майно, яке визначене у статті 
57 СК України.

Винятком є житло, набуте одним із подружжя під час шлюбу внаслідок приватизації дер-
жавного житлового фонду, та земельна ділянка, набута внаслідок безоплатної передачі її 
одному з подружжя із земель державної або комунальної власності, у тому числі привати-
зації, у період з 08 лютого 2011 року до 12 червня 2012 року, коли діяв Закон України «Про 
внесення змін до статті 61 Сімейного кодексу України щодо об’єктів права спільної сумісної 
власності подружжя» №1319-IV від 11 січня 2011 року. Цей факт необхідно враховувати при 
вирішенні питання щодо видачі свідоцтва про право власності на майно, отримане в ре-
зультаті приватизації у період дії вказаного Закону.

Також звертаємо увагу на позицію Верховного суду України, викладену у постанові Плену-
му Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді 
справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного 
майна подружжя» від 21 грудня 2007 року № 11. 

Зокрема, пунктом 21 вищезазначеної постанови передбачено, що вклади, внесені у бан-
ківські (фінансові) установи за договорами банківського вкладу (депозиту) за рахунок заро-
бітної плати, пенсії, стипендії, інших доходів подружжя незалежно від того, на чиє ім’я з по-
дружжя вони внесені, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Порядок видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні по-
дружжя в разі смерті одного з подружжя.

Порядок видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя вре-
гульовано статтею 71 Закону України «Про нотаріат» та главою 11 розділу ІІ Порядку вчинен-
ня нотаріальних дій нотаріусами України.

Відповідно до вказаної статті, у разі смерті одного з подружжя свідоцтво про право влас-
ності на частку в їх спільному майні видається нотаріусом на підставі письмової заяви 
другого з подружжя з наступним повідомленням спадкоємців померлого, які прийняли 
спадщину. Таке свідоцтво може бути видано на половину спільного майна. 
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У повідомленні, що надсилається спадкоємцям померлого, які прийняли спадщину, 
зазначається склад спільного майна подружжя, на частку якого другий із подружжя, що є 
живим, просить видати свідоцтво про право власності, а також роз’яснюється право звер-
нення до суду у випадку оспорювання спадкоємцями майнових вимог того з подружжя, що 
залишився живим.

Повідомлення надсилається поштою, а спадкоємці, які прибули до нотаріальної контори, 
повідомляються нотаріусом усно, про що робиться відмітка на заяві того з подружжя, що за-
лишився живим. Така відмітка підписується спадкоємцями.

Згідно з підпунктом 4.21 пункту 4 глави 10 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій 
нотаріус при оформленні спадщини як за законом, так і за заповітом у випадках, коли із 
документа, що посвідчує право власності, вбачається, що майно може бути спільною суміс-
ною власністю подружжя, повинен з’ясувати, чи є у спадкодавця той з подружжя, який його 
пережив і який має право на 1/2 частку в спільному майні подружжя. За наявності другого 
з подружжя нотаріус видає йому свідоцтво про право власності на частку в спільному майні 
подружжя. У цьому свідоцтві за наявності згоди другого з подружжя, на підставі заяви спад-
коємців може бути визначена і частка померлого у спільній власності. Можливість визна-
чення частки випливає зі змісту частини другої статті 71 Закону України «Про нотаріат».

Слід звернути увагу на форму № 18 додатку № 25 до Правил ведення нотаріального ді-
ловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року 
№3253/5, що використовується для оформлення свідоцтва про право власності на частку в 
спільному майні подружжя, яка не передбачає визначення частки померлого у спільному 
майні.

Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, у разі смерті одно-
го з них, видається нотаріусом за місцем відкриття спадщини.

Чинне законодавство не обмежує строк, протягом якого один із подружжя має право 
отримати свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя у випадку 
смерті другого з подружжя.

Звертаємо увагу, що частка у спільній сумісній власності того з подружжя, хто пережив, не 
входить до складу спадщини і не включається до спадкової маси.

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя, у 
разі смерті одного з подружжя, який не був «титульним» власником.

У нотаріальній практиці нерідко виникає питання щодо видачі свідоцтва про право влас-
ності на частку в спільному майні подружжя пережившому чоловікові/дружині, на ім’я якого 
оформлено право власності на майно, набуте під час шлюбу.

Розглядаючи такі питання, маємо зазначити, що частка другого з подружжя, який помер і 
не є «титульним» власником знаходиться у прихованому стані і лише презюмується.

Тут слід вказати, що Сімейний кодекс України та Цивільний кодекс України дають можли-
вість подружжю зробити поділ (виділ) майна, але за їх життя, шляхом укладення відповідних 
договорів. 
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Натомість, у разі смерті одного з подружжя, який не є «титульним» власником, застосу-
вання поділу (виділу) частки шляхом видачі свідоцтва про право власності виключається з 
огляду на наступне.

По-перше, відсутнє волевиявлення сторін.
По-друге, у зв’язку із смертю фізичної особи припиняється її цивільна правоздатність 

(ст. 25 ЦК України). Ця позиція підтверджується і судовою практикою. У листі Вищого спе-
ціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.05.2013 №24-
753/0/4-13 «Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування» зазначено, що 
визначення судами частки подружжя у праві спільної сумісної власності на нерухоме майно 
(квартиру) за померлими суперечить вимогам статті 3 Цивільного процесуального кодексу 
України, статей 27-31 Цивільного процесуального кодексу України, оскільки судом вирішу-
ється питання про права осіб, які не є сторонами процесу та у зв’язку зі смертю не мають 
цивільної процесуальної правоздатності та дієздатності. 

По-третє, право власності нерозривно пов’язане з особою власника і у разі смерті такої 
особи, право власності припиняється автоматично (частина одинадцята статті 346 ЦК Укра-
їни).

З огляду на ряд розбіжностей у законодавстві, з метою недопущення судових спорів нота-
ріусам при вирішенні питання щодо видачі свідоцтва про право власності на частку в спіль-
ному майні подружжя, у разі смерті одного з подружжя, необхідно дотримуватися вимог ді-
ючого законодавства з урахуванням принципу безспірності вчинюваної нотаріальної дії.

Відділ методичного забезпечення
та інформаційно-аналітичної роботи НПУ

спільно з

Комісією НПУ з аналітично-методичного 
забезпечення нотаріальної діяльності

26 грудня 2018 року
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Вітаємо

ВІТАЄМО  
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

Щиро вітаємо президента, першого віце-президента та віце-
президента Нотаріальної палати України, бажаємо віри та 

наполегливості для реалізації в життя усіх задумів, спрямованих 
на якісне реформування нотаріату! 

Професійне самоврядування успішно розвивається завдяки 
вашому організаторському хисту, мудрості та професійності!

10 листопада  
Перший  

віце-президент НПУ  
Ольга Оніщук

23 грудня  
Віце-президент НПУ 

Олена Кирилюк

23 грудня  
Президент НПУ 

Володимир Марченко
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ШАНОВНІ НОТАРІУСИ!
Нотаріальна палата України звертає вашу увагу на те, що 

своєчасна сплата членських внесків та відсутність заборгованості 
сприяє здійсненню всіх ініціатив та заходів НПУ, спрямованих на захист 

професії та підвищення професійного рівня нотаріусів. 
Дякуємо за підтримку і розуміння!

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ  
ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ НОТАРІУСАМИ:

АТ «Укрексімбанк» в м. Києві
р/р 26003010085291

МФО 322313
код ЄДРПОУ 38684025

Призначення платежу: код платника податку____________ , 
ПІБ_________________________,  

членські внески за (вказати період)

Розмір членських внесків нотаріусів:

2019 рік
4173,00 грн (347,75 грн щомісяця) — для приватних нотаріусів;
2086,50 грн (173,88 грн щомісяця) — для державних нотаріусів. 

2018 рік
3723,00 грн (310,25 грн щомісяця) — для приватних нотаріусів;
1861,50 грн (155,13 грн щомісяця) — для державних нотаріусів.

Сплата заборгованості за період:
01.05.2013 - 30.11.2013 — 669,06 грн (95,58 грн щомісяця);
01.12.2013 - 31.08.2015 — 2131,50 грн (101,50 грн щомісяця);
01.09.2015 - 30.04.2016 — 918,64 грн (114, 83 грн щомісяця);
01.05.2016 - 30.09.2016 — 604,15 грн (120,83 грн щомісяця);
01.10.2016 - 31.12.2016 — 344,49 грн (114,83 грн щомісяця);
01.01.2017 - 31.12.2017 — 266,67 грн (133,34 грн щомісяця).


