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Склад робочої  групи

Голова Робочої групи
Василина Наталія Володимирівна

Заступник Голови Робочої групи
Бернацька Інна Михайлівна –
приватний нотаріус Острозького районного нотаріального округу Рівненської області

Курдельчук Данило Маркович – президент української іноземної юридичної колегії 
«Укрінюрколегія»

Дунаєвська Світлана Миколаївна –
приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області

Євчук Ірина Леонідівна –
приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської 
області

Масловець Людмила Сергіївна –
приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області

Фріс Ігор Павлович –
приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської 
області

Чуєва Олена Дмитрівна –
приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області

Красовська Алла Вадимівна –
Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Львівської області



Етапи
І. Щодо роботи Робочої групи

1. Збір та узагальнення пропозицій нотаріусами України.

2. Передача пропозицій Департаменту нотаріату та банкрутства Міністерства 

юстиції України.

3. Передача пропозицій Комісії аналітично-методичного забезпечення нотаріальної 

діяльності.

ІІ. Щодо напрямків внесення змін до законодавства

1. Внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів, що    

належать до компетенції Міністерства юстиції України та Кабінету 

Міністрів України.

2. Внесення змін до окремих законів із паралельним узгодженням з 

підзаконними нормативно-правовими актами.

3.   Внесення змін до Кодексів.

4. Підготовка проекту Нотаріального кодексу України.

ІІІ. Щодо напрямків узгодження норм законодавства на загальнодержавному 

та міжнародному рівні.

1. Внутрішній напрямок.

2. Зовнішній напрямок.



I. Внутрішній напрямок

Завдання

1. Аналіз законодавства, що регулює діяльність нотаріату, вчинення нотаріальних дій, 

виконання спеціальних функцій та обов’язків і виявлення проблемних питань, колізій, 

неузгодженостей.

2. Підготовка проектів пропозицій змін до законодавства (ЦКУ, СКУ, ЗКУ, закони).

3. Пропозиції для вдосконалення роботи реєстрів та доступу до відомостей, які необхідні для 

вчинення нотаріальних дій.

_________________________________________________________________________________
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1. Скасувати або викласти в новій редакції чинний Порядок проведення перевірки організації

роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації

нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними

нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального

діловодства, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2014 р. за №

298/25075.

Згідно з вищевказаним Порядком визначено перевірку вимог до робочого місця, які не

передбачені ст. 25 Закону України «Про нотаріат», Положення про вимоги до робочого

місця приватного нотаріуса, як наявність кімнати для очікування громадян, пожежної

сигналізації, наявність окремого входу з вулиці у приміщення.

Встановлено несправедливі та необгруновані вимоги щодо нотаріусів, які залучаються до

участі у перевірках (більш, як 10 років стажу), адже сьогодні нотаріуси, які працюють і 3, і 5-

7 років, є чудовими фахіцями, більше того, усі нотаріуси України мають єдиний статус, не

поділені на категорії за стажем роботи, мають однакові свідоцтва та повноваження.

Передбачено продовження участі в перевірці члена комісії, з яким наявний конфлікт

інтересів, навіть у разі якщо нотаріус заявляє про відвід члена комісії та про конфлікт

інтересів. Однозначно ні під яким приводом не може брати участь у перевірці нотаріуса

член комісії, з яким наявний конфлікт інтересів, навіть під особистим контролем Голови

комісії.

Встановлено, що позапланова перевірка за дорученням Міністра юстиції має проводитись «у

разі необхідності», в той час як Закон України «Про нотаріат» передбачає за зверненнями

фізичних чи юридичних осіб і в межах предмету звернення.

Встановлено, що планова комплексна перевірка може проводитись не частіше, як один раз у

два роки, проте іншим пунктом визначено, що у випадку якщо комісією Міністерства

юстиції не було виявлено порушень у діяльності таких нотаріусів. Враховуючи значну

неузгодженість законодавства та підзаконних нормативних актів щодо питань нотаріату, не

виявлення порушень під час таких перевірок на сьогодні не є можливим, і не тільки з цієї

підстави.
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Більше того, проведення комплексної планової перевірки один раз на два роки призводить до того, що

працівники відділів нотаріату перезавантажені написанням великих за обсягом і змістом довідок про перевірки і

зовсім не мають часу на методичну роботу. Саме тому пропонується збільшити період, за який проводяться

перевірки, до 3-4 років.

До Порядку включено суб’єктивно-оціночні категорії, наприклад: визначення якості нотаріального

обслуговування фізичних та юридичних осіб.

Передбачено копіювання документів зі справ при перевірках, що може призвести до порушення нотаріальної

таємниці передбаченої ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» , адже копії знімаються з цілісних документів та відсутній

порядок їх знищення після складання довідки про перевірку або зберігання.

Пункт 25 Порядку «Під час проведення Міністерством юстиції перевірки діяльності головного управління юстиції

щодо реалізації вимог Закону України «Про нотаріат» перевірці підлягає також робота підвідомчих органів

нотаріату (державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву, приватних нотаріусів) з метою

визначення стану роботи головного управління юстиції з напряму нотаріату» виписаний з метою юридичного

оформлення механізму позапланових перевірок нотаріусів у будь-який час, без урахування підстав,

встановлених Законом України «Про нотаріат».

Порядок дублює вимоги інших нормативних документів, як то Положення про вимоги до робочого місця

нотаріуса, Порядок підвищення кваліфікації, які часто змінюються, а тому доцільно було б обмежитись лише

посиланням на дані нормативні документи.

Порядок передбачає перевірку дотримання правил професійної етики нотаріусами, що є повноваженням

Нотаріальної палати України.

Порядок не розмежовує поняття графіка «ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН» та «ГРАФІКА РОБОТИ», що можуть як

співпадати, так і відрізнятися.

До 18.02.2014 діяв ПОРЯДОК проведення перевірки організації нотаріальної діяльності державних і приватних

нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального

діловодства в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1921/5 (z2181-12) від 24.12.2012, який не викликав

стільки зауважень ні у перевіряючих, ні у нотаріусів, за винятком окремих його пунктів.

Саме тому пропонується терміново вжити заходів для приведення у відповідність до Закону України

«Про нотаріат», інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність нотаріату, основного

нормативного документа, який регламентує порядок перевірки нотаріусів, державних контор та

державних нотаріальних архівів.

_______________________________________________________________________________________________

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z2181-12
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2. Внести зміни до Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних

нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів, затв.

Наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010 № 3256/5.

Порядок підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних

нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів був затверджений Наказом Міністерства юстиції України

22.12.2010 № 3256/5 у рамках Концепції реформування нотаріату України.19.06.2013 Наказом Міністерства

юстиції України № 1222/5 до цього Наказу було внесено зміни, які полягали у виключенні з переліку суб’єктів, що

займаються організацією та проведенням заходів підвищення кваліфікації нотаріусів України, Нотаріальної

палати України, що є єдиним органом професійного самоврядування нотаріусів України, статутним завданням

якої є забезпечення підвищення кваліфікації нотаріусів України. Наслідком таких змін стало фактичне

припинення практики проведення по Україні короткострокових семінарів Нотаріальною палатою України.

Відповідно до ст.16 Закону України «Про нотаріат», до повноважень Нотаріальної палати України належить

забезпечення підвищення кваліфікації нотаріусів та їхніх помічників. Саме тому необхідно повернути до переліку

суб’єктів, що мають право проводити підвищення кваліфікації нотаріусів, Нотаріальну палату України, відповідно

до ст.16 Закону України «Про нотаріат», Статуту Нотаріальної палати України. Метою подання пропозицій є

необхідність розширення кола організаторів та форм підвищення кваліфікації нотаріусами з урахуванням того,

що кількість практикуючих нотаріусів в Україні є більшою, ніж 7000. При цьому стан здоров’я, матеріальний стан,

особисті обставини є вкрай різними - від неможливості вільного фізичного пересування до скрутного

матеріального становища.

Робочою групою подаються такі пропозиції.

• Повернути до переліку суб’єктів, що мають право проводити підвищення кваліфікації нотаріусів, Нотаріальну

палату України, відповідно до ст. 16 Закону України «Про нотаріат», Статуту Нотаріальної палати України.

• Визначити невиключним перелік та назви заходів, які будуть проводитися в рамках підвищення кваліфікації

нотаріусів.
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• Доповнити перелік форм підвищення кваліфікації формою «Підвищення кваліфікації шляхом дистанційного

навчання, через відео курси, семінари он-лайн, інші дистанційні технології тощо».

По-перше, це дасть можливість забезпечити участь у заходах з підвищення кваліфікації нотаріусів, які через

стан здоров’я, фізичні вади тимчасово або постійно не можуть брати участь у заходах, які потребують особистої

присутності в Києві, обласних центрах, працюючих нотаріусів, які мають дітей до 3-х років, працюючих

нотаріусів, які доглядають за членами сім’ї, що потребують постійного стороннього догляду, нотаріусів, що є

багатодітними батьками.

По-друге, така форма підвищення кваліфікації потребує мінімум витрат часу та коштів (у тому числі на

проживання, харчування і т.д.).

По-третє, така форма підвищення кваліфікації дасть можливість у майбутньому обмінюватися досвідом між

найбільш віддаленими регіонами України, в тому числі з метою формування єдиної нотаріальної практики.

• Передбачити, що фінансування заходів з підвищення кваліфікації, які проводяться Нотаріальною палатою

України, може забезпечуватися за рахунок коштів Нотаріальної палати України на підставі рішення її

уповноважених органів.

_________________________________________________________________________________

3. Включити до складу ВКК нотаріату представників Нотаріальної палати України, 

Президента НПУ за посадою, членів НПУ за рішенням Ради НПУ.

_________________________________________________________________________________

4. У разі підготовки нової редакції Конституції України ініціювати включення до Вищої Ради 

юстиції представника НПУ – Президента НПУ за посадою, з узгодженням у подальшому чинного 

законодавства.

_________________________________________________________________________________
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5. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ про вимоги до робочого місця (контори)

приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності,

затв. Наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2011 № 888/5.

• Виключити двозначне розуміння щодо необхідності окремої додаткової перевірки відповідності робочого місця

при поновленні приватної діяльності з інших підстав, ніж ті, що передбачені ст. 29-1 Закону України «Про

нотаріат», оскільки Закон України «Про нотаріат» таких не містить.

• Позбавити необхідності проведення окремої додаткової перевірки робочого місця нотаріуса відповідно до

вимог, встановлених Положенням, при прийнятті працівника на роботу за трудовим договором, у тому числі на

існуюче робоче місце (яке вже було створено раніше), і тим більше цивільно-правовим договором. Адже за

цивільно-правовим договором може бути найнятий бухгалтер, брошуровщик, які можуть виконати необхідну

роботу за 1-2 дні у рік у післяробочий час.

• Розв’язати питання щодо необхідності збільшення приміщень для архіву шляхом можливості у разі такої

необхідності залучення для створення архіву приватного нотаріуса додаткових приміщень, які відокремлені від

робочого місця приватного нотаріуса, але на які поширюватимуться загальні вимоги щодо робочого місця.

• Виключити поняття «стажистів».

• Виключити вимогу до кабінету нотаріуса «не менше ніж 10 кв. м», оскільки кабінет може бути невеликого

розміру, але можуть бути в наявності інші приміщення, достатні для забезпечення функціонування приватного

нотаріуса.

• Розмежувати «Графік роботи нотаріуса» та «Графік прийому громадян» у разі, якщо вони відрізнятимуться за

часом.

• Врегулювати невідповідність у п.10.5.

• Внесення запропонованих змін узгодить між собою вимоги Закону України «Про нотаріат», цього Положення,

зменшить навантаження на відділи нотаріату при Головних управліннях юстиції в областях щодо відсутності

необхідності проведення додаткових перевірок.

_______________________________________________________________________________________________
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6. Затвердити вимоги для державних нотаріальних контор. 

_________________________________________________________________________________

7. Внести зміни до відповідного нормативно-правового акта щодо відсутності необхідності 

передплати для державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів Офіційного вісника 

України з метою економії коштів.



Порядок вчинення нотаріальних дій
Розгладається два варіанти роботи з вдосконалення Порядку вчинення нотаріальних дій:

1. Внесення змін до чинного Порядку

2. Викладення Порядку в новій редакції.

Опитування нотаріусів показало, що вони переважно не бажають прийняття нового цілісного документа і

пропонують вносити зміни з проблемних питань до чинного Порядку поетапно.

Причини:

Відсутність часу для освоєння нового, дуже великого за обсягом документа, тоді як виконання функцій

державного реєстратора займає дуже багато часу.

Вже є напрацьована практика за даним Порядком, зразки документів.

Чинний Порядок розроблявся як основа для створення в майбутньому Нотаріального (процесуального) кодексу,

а тому повернення до варіанту Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій 1994 року буде кроком назад.

Основна незручність – нумерація, яка може бути змінена валовим порядком.

Основні зауваження: дублювання Закону України «Про нотаріат» і неузгодженість окремих норм із

законодавством.

Основні пропозиції щодо змін

А). Заяви, на яких засвідчується справжність підпису, що подаються особисто нотаріусу перед вчиненням 

правочину і залишаються в справі правочину, можуть викладатися на білому аркуші паперу.

Договори викладаються на бланках - перший і останній аркуш оформлюваного документа.

Б). Прописати порядок посвідчення договору про поділ спадкового майна.

В). Привести п. 3 глави 16 «Оплата за вчинення нотаріальних дій» розділу І Порядку у відповідність з абзацом 

першим  ст. 31 Закону України  «Про нотаріат».

Г). Передбачити необхідність отримання інформації щодо юридичної особи безпосередньо перед вчиненням 

нотаріальної дії за її участю, для чого нотаріусу необхідно мати доступ до відповідного  реєстру - тільки після 

підключення до ЄДРЮО та ФОП.



Порядок вчинення нотаріальних дій

Д). Повернути зняття заборони щодо відчуження до переліку нотаріальних дій.

Е). Внести зміни у Главу 12 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України щодо видачі Свідоцтва

про придбання майна з прилюдних торгів, що стосується продажу підприємств Банкрутів.

Співіснування такої редакції цієї норми Порядку та чинної редакції ЗУ «Про відновлення платоспроможності

боржника…» не дає можливості забезпечити безспірність вчинення нотаріальної дії – видачі свідоцтва.

Пропозиція: повернутись до посвідчення договору.

Є). Вилучити вимогу про проставлення відмітки на ДА;

Ж). РНОКПП для нерезидентів не обов’язково вказувати в довіреностях; РНОКПП фізичної особи не

обов’язково вказувати в довіреностях (крім розпорядження нерухомим/рухомим майном, грошовими коштами).

З). Передбачити можливість прийому непрошитих документів, якщо кожна сторінка скріплена відбитком

печатки або документ оформлено в іншому порядку, встановленому законодавством.

І). Виключити необхідність перевірки бланка документа, що подається для вчинення нотаріальної дії, якщо

цей бланк витрачено нотаріусом, якому подано документ.

Ї). Передбачити, що зміна або розірвання нотаріально посвідченого договору можлива тільки до його повного

виконання або закінчення строку його дії.

Й). Зміни до Порядку стосовно оцінки майна.

К). Зміни до Порядку щодо засвідчення копій паспортів.

Л). Щодо Глави 21 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (внесення коштів в депозит

нотаріуса).

Проблемні питання:

- згідно з п. 1 Глави 11 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, кожній нотаріальній дії

присвоюється окремий реєстровий номер. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для

реєстрації нотаріальних дій, позначається на документах, що видаються нотаріусом, чи в посвідчувальних

написах. При покладенні грошових коштів та цінних паперів у депозит нотаріус видає квитанцію встановленого

зразка, що не передбачає зазначення відповідного номера. Врегулювати це питання.

- момент подачі заяви про прийняття коштів у депозит, перерахування коштів на рахунок нотаріуса та поява

особи в нотаріуса для реєстрації відповідної нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій можуть

бути пролонгованими у часі, що викликає проблему в заповненні книг (не розписано, пропонується врегулювати

питання).



Порядок вчинення нотаріальних дій
М). Прописати, що на підтвердження безготівкового розрахунку між сторонами нотаріусу подається платіжний 

документ, копія якого залишається у справах нотаріуса.

Н). Виписати процедуру вчинення нотаріальних дій глухонімими. Зараз перекладач-дактилолог називається 

перекладач жестової мови. 

О). Вимоги до перекладача: кваліфікація - викладач, філолог, перекладач.

П). Привести у відповідність Постанову НБУ щодо безготівкових розрахунків із положенням ЦКУ.



Правила ведення нотаріального діловодства

Підготовка нової редакції Правил ведення нотаріального діловодства

1. Напрацьовано пропозиції  нової редакції Робочої групи.

2. Окремий проект розроблено під керівництвом приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального 

округу Марченка В.М.

3. Окремий проект розроблено під керівництвом приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу 

Орзіх В.М.

Актуальні пропозиції.

1. Передбачити можливість /не обов’язок/ передачі документів після 10 років зберігання до державного

нотаріального архіву.

2. У випадку, якщо архів зберігатиметься у нотаріуса 10 років і більше - передбачити можливість зберігання

архіву в іншому приміщенні, що є власністю чи перебуває в користуванні нотаріуса і відповідає вимогам до

робочого місця нотаріуса.

3. Через велику кількість копій документів, які долучаються до справ при посвідченні правочинів чи видачі

свідоцтв про право на спадщину, звітів про оцінку тощо, архів нотаріуса, який є державною власністю, дуже

переповнений документами, які не повинні зберігатись до 75 років. Передбачити можливість залишення витягів

зі звітів про оцінку майна.

4. Передбачити можливість виправлення технічної помилки, описки самим нотаріусом, а у випадку суттєвої

помилки, яка впливає на істотні умови правочину чи його зміст, виправлення вносяться шляхом посвідчення

нового правочину або посвідчення до нього змін чи доповнень.

5. Скасувати необхідність ведення Алфавітної книги заборон (Додаток 8), Реєстру для реєстрації заборон

(додаток 24), адже з уведенням у дію ДРРП, зникла необхідність їх ведення.



Правила ведення нотаріального діловодства
6. Формування спадкових справ у картонажі не щомісячно, а у міру наповнення.

7. Передбачити порядок видачі копій з архіву нотаріуса.

8. Передбачити особливості ведення нотаріального діловодства при тимчасовому доступі та вилученні

документів.

9. Передбачити порядок видачі з державного нотаріального архіву спадкових справ у тимчасове користування

для оформлення спадщини.

10. У формі № 27 замінити ст. 66 ЗУ «Про виконавче провадження» на ст. 62 ЗУ «Про виконавче провадження»,
а при продажі предмета іпотеки ст. 47 Закону України “Про іпотеку”.

11. В формах № 27, № 27-1, № 28 передбачити зноску для кадастрового номера «за наявності».

12. Доповнити форми формою АКТ опису спадкового майна. 

13. Доповнити форми формою ДОГОВІР на управління спадщиною.

14. Доповнити форми формою СВІДОЦТВО про право на спадщину за законом, що видається з урахуванням

укладеного спадкоємцями договору про зміну розміру частки.

15. Доповнити форми формою СВІДОЦТВО про право на частку в спільному майна подружжя за їх заявою, -

зазначити, що ця норма набирає чинності з моменту внесення відповідних змін до ЗУ «Про нотаріат».

16. У формах свідоцтв про право на спадщину до слів «вартість майна» зробити зноску.

В примітці зазначити «за наявності».

Вирішить питання відсутності необхідності подання оцінки при спадкування членами сім»ї спадкодавця 1

ступеня споріднення.

Проте є ряд випадків, коли нотаріус буде долучати оцінку. Наприклад, коли треба порахувати чи покривається
обов’язкова частка і т.д.

17. У формах 27, 27-1, 28 «кадастровий номер» зазначити зі зноскою – за наявності.

18. Доповнити засвідчувальні написи № № 31, 36, 49, 56 абзацем наступного змісту (п. 4. ст. 207 ЦКУ):
«При цьому засвідчую справжність підпису___________________________.

(ПІБ підписанта)



Правила ведення нотаріального діловодства

19. Доповнити форми формою - СВІДОЦТВО ОПІКУНА НАД МАЙНОМ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА ВИЗНАНА
БЕЗВВІСНО ВІДСУТНЬОЮ.

20. Доповнити форми формою - СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАПОВІТОМ

21. Повернути форми 81 та 82

Зняття заборони відчуження майна у зв'язку з припиненням чи розірванням договору довічного утримання
(догляду), припиненням договору іпотеки.

Зняття заборони відчуження майна у зв'язку зі смертю відчужувача майна за договором довічного утримання
(догляду)

22. Щодо номенклатури справ

Передбачити, що до індивідуальної номенклатури справ приватного нотаріуса не включаються справи, які
ведуться виключно державними нотаріальними конторами і навпаки.

Назву справи №02-28 викласти в новій редакції «Акти опису майна фізичної особи, яка визнана безвісно
відсутньою або місцеперебування якої невідомо, та договори на управління спадщиною».

Виключити з номенклатури справи:
02-39 Реєстри для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, 
накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон 

та арештів 75 років Перехідні

02-40 Алфавітна книга обліку реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також 
арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та 
арештів     75 років      Перехідна



Пропозиції термінових змін до Закону України “Про нотаріат”

Стаття 3 доповнити можливістю нотаріуса виконувати оплачувану роботу в органах самоврядування 
нотаріусів.

Стаття 8 пункт 6 доповнити повноваженнями слідчого судді, а також на вимогу Нотаріальної палати 
України в межах повноважень.

Пункт 11 статті 8 – виключити.

Додати частину 12 наступного змісту: У разі звернення нотаріуса до Нотаріальної палати України за
захистом професійних прав, до звернення можуть додаватися засвідчені нотаріусом копії
документів та витяги з них, а також необхідні пояснення нотаріуса.

Стаття 12. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю

Пункт е) викласти в такій редакції: неодноразового порушення нотаріусом чинного законодавства при
вчиненні нотаріальних дій або грубого порушення закону, яке завдало істотної шкоди інтересам
держави, підприємств, установ, організацій, громадян, що підтверджується рішенням суду, що
набрала законної сили.Пункт з) – виключити

Стаття 14. Нотаріальне діловодство і звітність

Приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та
архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності. Після
спливу трьох років з моменту вчинення нотаріальної дії нотаріус має право передати документи,
що мають тривалий строк зберігання (понад 10 років), на зберігання до державного нотаріального
архіву.

Стаття 16. Професійне самоврядування нотаріусів

6. До складу Нотаріальної палати України входять особи, які отримали свідоцтво про право на зайняття
нотаріальною діяльністю. Нотаріус вважається членом Нотаріальної палати України з дня
отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Членство в Нотаріальній
палаті України припиняється:а) внаслідок припиненням права на зайняття нотаріальною діяльністю
члена Нотаріальної палати України з підстав, передбачених Законом України «Про нотаріат»;б) у
разі смерті члена Нотаріальної палати України;в) на підставі заяви члена Нотаріальної палати
України, який не здійснює нотаріальну діяльність, про припинення членства за власним бажанням.



Пропозиції термінових змін до Закону України “Про нотаріат”

Стаття 24. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності. 3. До заяви про реєстрацію приватної
нотаріальної діяльності додаються: свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його
засвідчена копія; документ, що підтверджує право власності або право користування приміщенням для
розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса, чи договір про співпрацю з іншим приватним
нотаріусом, який надає заявнику відповідне приміщення, та його копія; дві фотокартки розміром 3х4 см;
паспорт громадянина України, який подається особисто.

Стаття 25. Робоче місце (контора) приватного нотаріуса

Робоче місце (контора) приватного нотаріуса має знаходитись у межах нотаріального округу, в якому приватний 
нотаріус здійснює нотаріальну діяльність.

Робоче місце (контора) має відповідати таким умовам:

…

4) бути забезпеченим сейфом для зберігання печаток, штампів, металевою шафою або окремою кімнатою зі 
стелажами для зберігання архіву нотаріуса;

Стаття 34. Нотаріальні дії, що вчиняють нотаріуси 

Нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії: … …

4) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя, в тому числі у разі смерті 
одного одного з подружжя.

9) накладають та знімають заборону щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), 
що підлягає державній реєстрації. 

Стаття 46-1. Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень 

Нотаріус є спеціальним суб'єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме 
майно відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень" і який має печатку такого реєстратора.

Частину 2 статті 46-1 Закону виключити

Стаття 47. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії.

Документи, викладені на двох і більше аркушах, що подаються для вчинення нотаріальної дії, повинні бути
прошиті у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності, а аркуші пронумеровані і
скріплені печаткою юридичної особи, яка видала документ. Нотаріус може прийняти документ,
викладений на кількох аркушах, що не з’єднані між собою, якщо його аркуші пронумеровані та
кожний з них скріплений підписом посадової особи та відбитком печатки юридичної особи, яка його
видала.



Пропозиції термінових змін до Закону України “Про нотаріат”

Стаття 58. Посвідчення довіреностей. Припинення дії довіреностей (доручення виправити на 
довіреність у всіх випадках)

Стаття 67. Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину

…Про видачу свідоцтва про право на спадщину на ім'я малолітнього, неповнолітнього, обмежено дієздатного
чи недієздатного спадкоємця нотаріус повідомляє органи опіки та піклування за місцем проживання
спадкоємця для охорони його майнових інтересів. При переході спадкового майна до держави свідоцтво
про право на спадщину видається відповідному фінансовому органові…

Стаття 70. Видача свідоцтв на підставі спільної заяви (доповнити)

Нотаріус на підставі спільної письмової заяви подружжя видає єдиному або кожному з них свідоцтво
про право власності на частку в спільному майні подружжя, набутому ним за час шлюбу.

Таке свідоцтво може бути видано кожному з подружжя як під час перебування у шлюбі, так і після
розірвання шлюбу.

Свідоцтво про право власності на жилий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, земельну
ділянку та інше нерухоме майно видається нотаріусом за місцем знаходження цього майна.

ГЛАВА 9. ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА З ПРИЛЮДНИХ ТОРГІВ (у 
новій редакції)

Стаття 78. Засвідчення справжності підпису на документах

Нотаріус, посадова особа органу місцевого самоврядування, начальник установи виконання покарань
засвідчують справжність підпису на документах, зміст яких не суперечить законові і які не є договорами та
не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини. На договорі може бути засвідчено
справжність підпису особи, що підписалась за іншу особу, яка не могла це зробити власноручно внаслідок
фізичної вади, хвороби або з інших поважних причин. Нотаріус, посадова особа органу місцевого
самоврядування, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчують факти, викладені у документі, а лише
підтверджують, що підпис зроблено певною особою.

Інші пропозиції 



Пропозиції змін до законодавства, що регулює здійснення державної 

реєстрації прав на нерухоме майно
Основні пропозиції.

усунення необхідності реєстрації права власності в ДРРП (через вимогу подачі Витягу з Державного 

реєстру речових прав)  перед правочином, якщо право зареєстровано згідно з вимогами законодавства, що 

було чинним до 01.01.2013;

визначення порядку державної реєстрації припинення обтяжень, речових прав нотаріусами, змін про 

правовстановлюючий документ – дублікат, виправлень,  реєстрації права власності за договорами з 

відстрочкою, розстрочкою платежу, відкладальними умовами, спадковим договором незалежно від 

моменту вчинення нотаріальної дії;

конкретизація переліку документів, які скануються до ДРРП (різна практика в Україні);

узгодження підзаконних нормативно-правових актів з питань державної реєстрації речових прав, що 

передбачають формування нотаріусами карток прийому документів;

приведення у відповідність нормативно-правових актів, які все ще вимагають знімати копії з документів, що 

передаються до реєстраційних служб;

визначити як реєструються надвірні будівлі: в додаткових відомостях чи в складових частинах – для 

розроблення єдиної практики в Україні;

передбачити при перенесенні об’єкта нерухомого майна з РПВН обов’язковість погашення запису в РПВН;

передбачити можливість внесення змін у разі смерті власника;

доповнити перелік підстав для видачі свідоцтв про право власності: 

- при поділі/виділі (крім поділу спільного майна подружжя), в тому числі земельних ділянок (це зніме проблеми 

державної реєстрації поділу/виділу);

- у разі об’єднання двох або більше суміжних об’єктів нерухомого майна; 

- на землі державної/комунальної власності, оскільки не може бути правовстановлюючим документом закон 

тощо.



Пропозиції змін до законодавства, що регулює здійснення державної 

реєстрації прав на нерухоме майно

Зміни необхідно внести до:

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  

(ст. 1, 3, 15 (9), 16, 18, 24, 28-1 Закону).

Закону України «Про нотаріат» (ст. 46-1)

Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень від 17.10.2013 № 868, з

окремих питань (абзац 4 пункту 2 Порядку, п.21, абзац 2 пункту 26 Порядку, п.43, абзаци 7, 8

пункту 49 Порядку, абзац 3 п. 52 ВИКЛЮЧИТИ, абзац 1та 2 п. 5. доповнити п. 81 абзацом 2.,

п.82).

Порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,

затверджений наказом Міністрества юстиції України від 02.08.2011 № 1936а/5

Порядку прийняття і розгляду заяв про внесення змін до записів, внесення записів про

скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та скасування

записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом

Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3502/5

Наказ Міністерства юстиції України від 17.04.2012 № 595/5 «Про впорядкування відносин,

пов'язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»



Виконання функцій щодо фінансового моніторингу

Пропозиції

Встановити загальне правило:

якщо справа (наприклад, 02-01,02-02,02-03, 02-04) вже містить копії документів (паспортів, установчих

документів юридичної особи, що підтверджують повноваження представників тощо), то в справи, які

формуються нотаріусом як суб’єктом фінансового моніторингу, суб’єктом, на якого покладено здійснення

функцій державного реєстратора тощо) такі копії не додаються, а робиться службова відмітка в анкеті, яка

містить посилання на справу, в якій ці документи (чи їх копії) зберігаються.

Підготувати рекомендації щодо оформлення анкет з метою ідентифікації клієнта.



Виконання функцій інформування про отримані доходи фізичними 

особами

1. Узгодження законодавства щодо оцінки майна, що використовується для цілей оподаткування.

Зміни до ПОРЯДКУ проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових

платежів, які справляються відповідно до законодавства, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від

4 березня 2013 р. № 231

Пункт 1 викласти в такій редакції:

1. Цей Порядок визначає механізм проведення оцінки нерухомого та рухомого майна для цілей оподаткування

та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються при цьому відповідно до

законодавства, з метою обчислення доходу платника податку - фізичної особи від продажу (обміну) та іншого

доходу такого платника податку у вигляді отриманої ним грошової компенсації від відчуження нерухомого та

рухомого майна (крім випадків його успадкування та дарування).

(«а також обчислення суми державного мита, податків та інших обов’язкових платежів, які

справляються відповідно до законодавства» - (виключено).

2. Затвердження форми подання інформації нотаріусами, що не є податковими агентами і не повинні

заповнювати податковий розрахунок 1-ДФ.



Щодо порядку справляння державного мита (отримання плати)

Пропозиції внесення змін до

1. Д Е К Р Е Т У 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

«Про державне мито»

Пункт ж ст.3  Декрету викласти в такій редакції:

«ж) за видачу свідоцтва про право на спадщину:

- на квартиру загальною площею до 120 кв. м включно - 2 неоподатковуваних мінімуми  доходів громадян;

- на квартиру загальною площею понад 120 кв. м - 0,5 відсотка вартості спадщини;

- на житловий будинок загальною площею будинку до 240 кв. м. включно - 2 неоподатковуваних мінімуми 

доходів громадян;

- на житловий будинок загальною площею будинку понад 240 кв. м - 0,5 відсотка вартості спадщини;

- на інше спадкове майно вартістю до 100 тисяч гривень включно - 2 неоподатковуваних мінімуми доходів 

громадян, вартістю більше 100 тисяч гривень – 0,5 відсотка вартості спадщини

- на інше спадкове майно вартістю понад 100 тисяч гривень - 0,5 відсотка суми спадщини».

_______________________________________________________________________________________________

Внесення таких змін дозволить диференціювати розмір мита залежно від вартості об’єкта спадщини, адже

несправедливо, коли мито за будинок у селі та величезні маєтки є однаковим.

Дозволить безболісно для простих громадян залучити кошти до державного бюджету.



Щодо порядку справляння державного мита (отримання плати)

2. ІНСТРУКЦІЇ про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджені Наказом Міністерства

фінансів України 07.07.2012 № 811

Варіант 1. Відійти від визначення в інструкції виду оцінки, прописавши відсилочні норми.

Варіант 2. 

Пункти з 5 до 15 викласти в такій редакції:

5. При обчисленні суми державного мита за посвідчення договорів відчуження (крім дарування) фізичними

особами житлових будинків, квартир або їх частин, кімнат, садових (дачних) будинків, інших об’єктів нерухомості

вартість таких договорів приймається, виходячи із суми договору, але не нижче оціночної вартості такого майна.

При обчисленні суми державного мита за посвідчення договорів дарування фізичними особами житлових

будинків, квартир або їх частин, кімнат, садових (дачних) будинків, інших об’єктів нерухомості вартість таких

договорів приймається, виходячи із суми договору, але не нижче ринкової вартості такого майна.

За посвідчення договорів відчуження юридичними особами зазначених у цьому пункті об’єктів нерухомості -

не нижче балансової вартості з урахуванням коефіцієнтів індексації вартості цих об’єктів та зносу на момент

відчуження.

6. Державне мито за посвідчення договорів відчуження (крім дарування, міни) земельних ділянок фізичною

особою обчислюється та справляється із суми договору, але не нижче оціночної вартості земельної ділянки.

Державне мито за посвідчення договорів дарування, міни земельних ділянок фізичною особою обчислюється

та справляється із суми договору, але не нижче нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Державне мито за посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок комунальної або державної

власності обчислюється та справляється із суми договору, але не нижче експертної грошової оцінки земельної

ділянки.

9. За посвідчення іпотечних договорів, а також за посвідчення договорів про відступлення права вимоги за

іпотечними договорами, про продовження строку дії раніше укладеного договору або збільшення початкової

суми договору державне мито обчислюється і справляється, виходячи з оцінки нездійснених прав і невиконаних

обов’язків або суми, на яку збільшується сума раніше укладених договорів.

За посвідченням іпотечних договорів із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя

державне мито обчислюється, виходячи з загальних вимог нарахування державного мита для іпотечних

договорів.



Щодо порядку справляння державного мита (отримання плати)

10. За посвідчення договорів міни державне мито обчислюється з оціночної вартості того обмінюваного майна,

яке, включаючи грошову доплату, буде мати вищу оціночну вартість, а для земельних ділянок нормативну

грошову оцінку.

За посвідчення договору міни державне мито справляється з більшої оціночної вартості, а для земельних

ділянок нормативну грошову оцінку обмінюваного майна за ставками, вказаними в підпунктах «а», «б», «г»

та «д» пункту 3 статті 3 Декрету, відповідно до родинних відносин.

15. За посвідчення договорів відчуження фізичною особою транспортних засобів, інших самохідних машин і

механізмів державне мито справляється виходячи із суми договору, але не нижче оціночної вартості (середньо-

ринкової вартості).

Увага! Необхідність термінового приведення нормативно-правових 

актів у відповідність для припинення витребування різних видів 

оцінки з громадян одночасно.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/7-93


Пропозиції змін до законів та нормативно-правових актів

Зміни до ст. 120. Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на житловий будинок, будівлю або

споруду

Варіант 1.

6. Істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на жилий будинок, будівлю або

споруду, є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з набуттям права власності

на ці об'єкти (крім багатоквартирних житлових будинків, нежитлових будівель та споруд, які

складаються не менше як з трьох самостійних об’єктів нерухомого майна), гаражів у гаражних

кооперативах, а також випадків розпорядження часткою у спільній частковій власності на такі об’єкти.

Варіант 2

6. Істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на житловий будинок, будівлю або

споруду, є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з набуттям права власності

на ці об'єкти (крім багатоквартирних житлових будинків, нежитлових будівель та споруд, які

складаються не менше як з трьох самостійних об’єктів нерухомого майна), гаражів у гаражних

кооперативах.

Кадастровий номер земельної ділянки, право на частку в якій переходить у зв'язку з набуттям права

власності на частку в жилому будинку, будівлі, споруді, що належить кільком співвласникам, за

договором, - не є істотною умовою такого договору.

Варіант 3.

виключити цей п.6. з відповідними змінами до ст. 377 ЦКУ



Пропозиції змін до законів та нормативно-правових актів

Закон України «Про іпотеку» - щодо порядку державної реєстрації змін іпотеки (абз. 2 ст. 19 Закону 

України «Про іпотеку»)

Земельний кодекс України

Зміни до ст. 87. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку

Варіант 1.

д) в інших випадках.

Варіант 2.

д) в інших випадках, встановлених законом або цивільно-правовими угодами, а також при успадкуванні.

Варіант 3.

д)в інших випадках.

Варіант 4. 

Стаття 87. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку

1. Право спільної часткової власності на земельну ділянку виникає:

а) при добровільному об'єднанні власниками належних їм земельних ділянок;

б) за цивільно-правовими угодами;

в) при прийнятті у спадщину;

г) за рішенням суду;

д) в інших випадках.

Зміни до ст. 89. Спільна сумісна власність на земельну ділянку

Варіант 1.

г)успадковані та набуті на підставі цивільно-правових угод.

4. Співвласники земельної ділянки, що перебуває у спільній сумісній власності, мають право на її поділ або на 

виділення з неї окремої частки, визначення розміру часток (доповнити).



Пропозиції змін до законів та нормативно-правових актів

Зміни до Статті 128. Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності

громадянам та юридичним особам

7. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню. Документ про оплату або про

сплату першого платежу (у разі продажу земельної ділянки з розстроченням платежу) є підставою для

державної реєстрації права власності.

Зміни до Статті 132. Зміст угод про перехід права власності на земельні ділянки

П.3.(виключити)

Зміни до Статті 137 ЗКУ.

24. Договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних

торгів і переможцем торгів укладається протягом десяти робочих днів з дня проведення торгів, крім

випадків, передбачених частиною 29 цієї статті

_______________________________________________________________________________________________

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом»

Згідно з ст. 657 Цивільного кодексу договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового

будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню,

крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі.

Чинна редакція цього пункту суперечить ст. 50 Закону, яка передбачає оформлення продажу майна банкрута шляхом

укладення нотаріально-посвідченого договору купівлі-продажу.

Порядок договірного оформлення продажу банкрутів має серйозні переваги над пропонованою видачею свідоцтв про

придбання майна з прилюдних торгів, оскільки нотаріусом здійснюється широкий комплекс заходів і перевірок, в тому

числі права власності на майно, повноваження ліквідатора, особливості та строки ліквідаційної процедури, умови

продажу, визначені судом, обтяжень та прав третіх осіб, характеристики майна, що мінімізує як зловживання так і

можливість шахрайських операцій.

Відповідно до Порядку вчинення нотаріусами нотаріальних дій, Правил ведення нотаріального діловодства теж необхідно

внести зміни і виключити процедуру та форми видачі таких свідоцтв.



Інші пропозиції

Підтримати Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо

правового регулювання обігу корпоративних прав)» № 3667 від 21.11.2013 року, який внесений народними

депутатами України С.І. Кубівим, І.В. Васюником, М.М. Хмілем.

Запропонувати внести зміни до Закону України № 755-IV від 15.05.2003 року «Про державну реєстрацію

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», а саме щодо надання нотаріусам повноважень державного

реєстратора стосовно можливості реєстрації та/або внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних

осіб та фізичних осіб-підприємців під час вчинення нотаріальних дій щодо корпоративних відносин.

Підтримати Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо

забезпечення доказів нотаріусом» № 2567 від 19.03.2013 року, який внесений народним депутатом України

Карпунцовим В.В.

Прийняття цього Закону стане важливим кроком на шляху імплементації міжнародних норм та стандартів

професії в законодавство України про нотаріат.

Підтримати Проект Закону України «Про медіацію» № 8137 від 21.02.2001 року, внесений народним

депутатом України О.І. Тищенком.

Передбачити внесення змін до Закону України «Про нотаріат» щодо можливості нотаріуса, окрім заняття

викладацькою та науковою діяльністю, виконувати функції медіатора, а також здійснювати іншу

оплачувальну роботу в професійній самоврядній організації нотаріусів.

З метою впровадження в документообіг України міжнародних стандартів щодо використання електронного

цифрового підпису – на підставі Закону України «Про електронний цифровий підпис» № 852-IV від

22.05.2003 року розробити за участю практикуючих нотаріусів Правила (порядок) засвідчення нотаріусом

електронного цифрового підпису на електронних документах.



Інші пропозиції

Захист інформації, що міститься в Єдиних та Державних реєстрах Міністерства юстиції 

України, інших електронних реєстрах та базах даних.

1. Належність усього програмного забезпечення та баз даних, реєстрів до державної форми 

власності.

2. Розроблення комплексу захисту їх від злочинних посягань та збереження інформації.

3. Тестування чинних електронних реєстрів з метою встановлення ступеня їх захисту перед 

несанкціонованими посяганнями/втручаннями

Впровадження Електронного документообігу та створення електронних архівів.

1. Забезпечення надійного процесу створення, функціонування електронного цифрового підпису (ключів) для нотаріусів 

єдиним підрозділом державної форми власності в структурі Міністерства юстиції України, а не через податкові служби.

2. Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на документах нотаріусами.

3. Вивчення досвіду інших країн щодо утворення та функціонування електронних архівів. 

Затвердження програми створення електронних архівів.



Розвиток самоврядування у нотаріальній спільноті

1. Прийняття Закону України «Про самоврядні організації в Україні».

2. Внесення змін до Правил професійної етики нотаріусів України (щодо механізмів 

контролю за дотриманням та контролю за сплатою членських внесків, увести поняття 

дисциплінарної відповідальності).

3. Підписання Меморандуму про співпрацю між НПУ та МЮУ.

4. При розробленні Нотаріального кодексу виділити окремою главою.



ІІ. Зовнішній напрямок
Аналіз політичної частини Угоди про Асоціацію від 21.03.2014 для гармонізації

законодавства України до стандартів ЄС. Пріоритети.

Виокремлено напрямки.

1. Боротьба з тероризмом (ст. 13, 23 Угоди) 

Мета: запобігання та боротьба з тероризмом відповідно до міжнародного права, міжнародних норм у сфері прав

людини, а також гуманітарного права та норм права, що регулюють статус біженців.

2. Боротьба з корупцією. (ст. 14,22 Угоди)

Співробітництво у сфері юстиції має відбуватися за принципом поваги до прав людини та основоположних

свобод, полягати в утвердженні верховенства права та укріпленні інституцій усіх рівнів у сфері управління

загалом та нотаріату.

3. Захист персональних даних. (ст. 15 Угоди) Відповідно до найвищих європейських та міжнародних

стандартів

4. Посилення рівня безпеки документів (в т.ч. ст. 17 Угоди) (якщо розглядати у векторі міграційної політики,

то документів виданих або посвідчених нотаріусами для міграції і не тільки)

5. Боротьба з легалізацією (відмиванням) коштів та фінансуванням тероризму (ст. 20 Угоди)

Впровадження стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та

фінансуванням тероризму (ФАТФ) та стандартів, рівнозначних тим, які були прийняті Європейським Союзом.



Зовнішній напрямок

6. Боротьба зі злочинністю (ст. 22 Угоди про Асоціацію):

a) незаконне переправлення через державний кордон нелегальних мігрантів, торгівля людьми і

вогнепальною зброєю та незаконний обіг наркотиків;

б) контрабанда товарів;

в) економічні злочини, зокрема злочини у сфері оподаткування;

г) корупція як в приватному, так і в державному секторі;

д) підробка документів;

е) кіберзлочинність.

7. Захист інтелектуальної власності (комп’ютерних програм та авторських прав, в тому числі тих, які

використовують нотаріуси).

8. Посилення захисту майнових прав, в тому числі власності, та корпоративних прав, створення

юридичних осіб.

Примітка

Нотаріуси виконують функції фінансового моніторингу, що передбачає перевірку осіб на наявність в

переліку терористів, перед правочином. Нотаріуси виконують функції фінансового моніторингу і є

спеціальними суб’єктами.

Відповідно до п.п. б ч.1.ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 №

3206-VI нотаріуси є суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення в межах, встановлених цим

законом.

Обов’язковість нотаріального посвідчення правочинів про відчуження корпоративних прав. Обов’язковість

нотаріального засвідчення справжності підписів на установчих документах. Впровадження нотаріального

супроводу/оформлення правочинів з корпоративними правами та участі нотаріусів у процесі утворення та

реорганізації, відчуження юридичних осіб та державної реєстрації цих відомостей, найкращим чином

сприяло б вирішенню поставлених завдань в т.ч.

.

http://zakon.rada.gov.ua/go/3206-17

