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Нотаріальна  палата  України  (далі  –  НПУ),  в  особі  Президента
Нотаріальної  палати  України  Володимира  Марченка  з  однієї  сторони,  та,
Головне  територіальне  управління  юстиції  у  Луганській  області  (далі  –
Управління),  в  особі  начальника  Тетяни  Філатової,  з  іншої  сторони  (далі  –
Сторони) уклали цей Меморандум про співробітництво (далі - Меморандум).

Стаття 1
Сторони  об’єднують  свої  зусилля  з  метою  формування  у  суспільстві

правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та
поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих
Конституцією та законами України та з метою налагодження відкритого діалогу
між НПУ та  Управлінням у сфері  нотаріату та державної  реєстрації  прав на
нерухомість  і  бізнес  шляхом  консолідації  зусиль  Сторін  та  співпраці  у
відповідних сферах.

Предметом  цього  Меморандуму  є  координація  зусиль  та  спільна
діяльність  Сторін  задля  досягнення  мети  Меморандуму,  що  здійснюється
шляхом підготовки та реалізації спільних заходів і проектів.

Стаття 2
1.  Задля  досягнення  мети  Меморандуму  Сторони  домовляються  про

співпрацю за такими напрямами:
1) захист та реалізація майнових прав вимушено переміщеними особами;
2)  інформування  населення  про  роботу  органів  нотаріату  та  органів

професійного самоврядування;
3)  створення  сприятливих  умов  для  забезпечення  населення

нотаріальними послугами ;
4)  підтримка та  забезпечення  впровадження  проектів,  що розширюють

повноваження органів нотаріату та органів професійного самоврядуваня;
5) надання методичної домопоги нотаріусам щодо вчинення нотаріальних

дій та у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу;
6)  запровадження  дієвих  механізмів  підвищення  кваліфікації  та

професійного рівня нотаріусів;



7)  обговорення  актуальних  проблем  у  сфері  нотаріату  та  державної
реєстрації прав на нерухомість і бізнес шляхом обміну інформацією, отриманою
Управлінням та/або НПУ від нотаріусів;

8) аналіз проблемних питань діючого законодавства у зазначених сферах,
підготовка  узгоджених  пропозицій  щодо  попередження  випадків  можливих
порушень.

2.  Сторони проводять спільні заходи (семінари, круглі  столи тощо) для
обговорення питань, пов’язаних з реалізацією Меморандуму.

Стаття 3
Сторони Меморандуму заявляють про згоду та готовність прийняти такі

зобов'язання:
1)  активно  та  оперативно  співпрацювати  на  основі  партнерства,

взаємодопомоги та взаємопідтримки;
2)  сприяти  створенню  належного  правового,  організаційного  та

інформаційного середовища для співпраці Сторін;
3) з метою підвищення ефективності діяльності Сторін, а також співпраці

між  ними,  забезпечувати  інформаційний  обмін  щодо  діяльності  Сторін  з
актуальних питань, пов’язаних з реалізацією Меморандуму;

4) організовувати спільні, у тому числі, публічні заходи, для обговорення
актуальних  питань  у  сфері  нотаріату  та  державної  реєстрації  прав  на
нерухомість і бізнес, а також заходи, спрямовані на підвищення професійного
рівня та на обмін досвідом між Сторонами.

Стаття 4
З метою реалізації цього Меморандуму Сторони:
1) визначають контактних осіб для проведення консультацій і розроблення

пропозицій щодо організації спільних заходів;
2)  проводять  зустрічі  з  метою  обговорення  питань  щодо  реалізації

Меморандуму,  обміну  інформацією  про  діяльність  Сторін;  інформують
нотаріусів та суспільство про свою діяльність шляхом висвітлення відповідної
інформації на офіційних веб-сайтах Управління та НПУ;

3) беруть на себе зобов'язання зберігати конфіденційність персональної
інформації,  що  стала  відома  у  зв'язку  з  реалізацією  Меморандуму, зокрема
відповідно до вимог законодавства України.

Стаття 5
1.  Сторони  можуть  домовитись  про  інші  напрями  співробітництва  в

межах
наданих повноважень.

2.  Усі  форми  співробітництва  та  взаємодії  Сторін,  обумовлені
Меморандумом, здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 6



1. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами
та  укладається  строком  на  один  рік.  Дія  Меморандуму  автоматично
продовжується на наступний річний термін, якщо жодна зі Сторін не пізніше як
за  місяць  до  припинення  дії  Меморандуму  письмово  не  повідомить  іншу
Сторону про свій намір припинити його дію.

2. Будь-які зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за
письмовою згодою Сторін і стають його невід'ємною частиною.

3. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень
цього  Меморандуму  вирішуються  Сторонами  на  дружній  основі  шляхом
проведення консультацій та переговорів.

4.  Меморандум складено у двох оригінальних примірниках (по одному
примірнику кожній зі Сторін), кожен з яких має однакову юридичну силу.

Підписи Сторін:

  Нотаріальна палата України            Головне   територіальне  управління    
                                                         юстиції у Луганській області                

        
              Президент
 Нотаріальної  палати    України           Начальник Головного територіального 

                                                       Управління юстиції у Луганській області  

Володимир Марченко                                                             Тетяна Філатова
                         

                                          


