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Міністру юстиції України  

                                                            Малюсьці Д.Л. 

 

Нотаріальна палата України (далі-НПУ) відповідно до своїх повноважень щодо проведення 

експертизи проектів актів законодавства, опрацювала підготовлений Мінюстом проект. 

Постанови Кабінету міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо 

використання Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) для 

оприлюднення відомостей про здійснення заходів державного контролю Міністерством юстиції 

стосовно суб’єктів, що здійснюють незалежну професійну діяльність (нотаріусів, приватних 

виконавців, арбітражних керуючих, атестованих судових експертів, що не працюють у державних 

спеціалізованих експертних установах)» (далі-Постанова) надісланий нам листом Мінюсту від 

19.05.2020 року, вих. № 2423/19.5/14-20 для висловлення пропозицій і зауважень. 

НПУ повідомляє, що не підтримує запропоновану Кабінету Міністрів України Постанову,  як 

експериментальний  проект задля реалізації державного нагляду з боку Міністерства юстиції стосовно 

суб’єктів, що здійснюють незалежну професійну діяльність, в тому числі нотаріусів.  

Виходячи із правового аналізу положень Постанови, НПУ дійшла висновку, що вказана Постанова 

підготовлена всупереч нормам діючого законодавства, яке регулює незалежну професійну діяльність 

і націлена на її нівелювання, та створює умови для корупційних ризиків. 

 НПУ звертає увагу, що запровадження запропонованого Постановою експериментального 

нагляду та адміністрування незалежної професійної діяльності грубо порушує не тільки вітчизняне 

законодавство, але й суперечить міжнародному досвіду. 

Нотаріат України у складні для правової системи нашої держави часи через Нотаріальну палату 

України, як орган професійного самоврядування, прикладає максимум зусиль для попередження 

прийняття суперечливих, незаконних законних та підзаконних нормативно-правових актів, задля 

виправлення ситуації, що склалася. 

Відповідно звертаємось з метою не допустити втягування нотаріату України у сумнівні 

експерименти усупереч законам України. 

 

Додатки: 

1. Правовий аналіз проєкту Постанови Кабінету міністрів України «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо використання Інтегрованої автоматизованої системи державного 

нагляду (контролю) для оприлюднення відомостей про здійснення заходів державного контролю 



Міністерством юстиції стосовно суб’єктів, що здійснюють незалежну професійну діяльність 

(нотаріусів, приватних виконавців, арбітражних керуючих, атестованих судових експертів, що не 

працюють у державних спеціалізованих експертних установах)» - на  6 арк. 

 

 

 

              З повагою  

Президент        В.М. Марченко 


