
Т х.9ту \

.QK}
ычрР-.d

HOTAPIAIIbHA
ПАIIАТАУКРАIНИ
NOTARY CHAMBER ОF UKRAINE

вул. Хрещатик, 6, оф. 5а,
м. КиiЬ, O1O01, УкраТна

6 Khreshchatyk street, office 5а,
Куiц 01001, Ukraine

,.Д{о Jury_ 2о2о року

Головi BepxoBHoi
Ради Украihи

Разумкову Д.О.

IIIдц96ццй Щмитре олександповичу!

KoMiTeT 3 питань економiчного розвитку е Головним KoMiTeToM по розгляду проекту
ЗаКОнУ Р.ЛЬ3б18 вiд 09.0б,2020 <Про рiелтерську дiяльнiсть в YKpaiHi> (далi за текстом -
законопроект)' поданий суб'ектом законодавчоi iнiцiативи- групою народних депутатiв
Украiни депутатiв.

МетОЮ цього законопроекту е запровадження единоi державноi полiтики у сферi
РеryЛЮВаННя Рiелтерськоi дiяльностi в YKpaiHi, захисту прав i iHTepeciB фахiвцiв у сферi
рiелтерськоi дiяльностi, суб'ектiв рiелтерськоi дiяльностi та споживачiв рiелтерських
послуг.

Нотарiальна палата Украiни вiдповiдно до cTaTTi 1б Закону УкраIни кПро HoTapiaT>
провела правову експертизу законопроекту, як такого, що суттево втручаеться в
процедури вчинення нотарiальних дiй щодо вiдчуження та передачi в оренду об'ектiв
HepyxoMocTi, та з урахуванням аналiзу невдa[лих державних реформ, створення джерел та
передумов лля рейдерства, i вважае за необхiдне висловити cBoi пропозицii та
зауваження щодо обгруrrгованостi внесення запропонованих цим проектом Закону змiн.

Головними новелами законопроекту, поряд iз державним реryлюванням рiелтерськоi
дiяльностi, е:

- закрiплення права на надання послуг на ринку операцiй з нерухомiстю
(вiдчуження та або передача в найм (оренла)) лише суб'скту рiслтерськоi
дiяльностi;

- створення нового cepBicy- единоi iнформацiIiноi бази даних вiдомостей
СТОСОВнО Об'екта HepyxoMocTi (його частини), яка буле вiдкритою i

доступною в он-лайнi;
- обов'язковiсть внесення рiелтером до Сдиноi iнформачiйноi бази даних

ВiДОМОСтей стОсовно об'екта HepyxoмocTi (його частини) задоговорами та
ПРиСВОення кожному договору унiкального номера (незеtресспtровсlнi в базi
dое oBoptt бjlс)уmь вв(Dюаmuся незшсон Htltvtt),
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формування та реестраuiя рiелтером iнформацiйного паспорта об'екта
HepyxoMocTi;
прав0 вiдчужеппя таlабо передача в найм (оренду) фiзичною особоло
об'екта нерухомого майна лише за умови внесе}Iня до Сдинсli
iнформачiйноi бази даних вiдомостей стосовно об'екта HepyxoмocTi (його
частини), т,а формування та реестрацii iнформаuiйного паспорта об'екта
HepyxoMocTi;
право посвiдчення HoTapiycoм правочину, за яким об'ект нерухомого майна,
його частина вiдчужуеться, реалiзуетьсята/або передаеться в найм (оренду),
позичку фiзичною особою, за умови формування та отримання з единоi
iнформачiйноI бази даних витягу iз зареестрованого iнформачiйного
паспорта об' екта HepyxoMocTi;
внесення змiн до Щивiльного кодексу Украiни доповнення частини першоi
статгi б38 нормою, згiдно зякою iстотною умовою правочину, заяким
об' ект нерухомого майна, його частина вiдчухсуеться, реалiзуеть ся та/ або
передаеться в найм (оренду), позичку фiзичною особою, е iндивiдуальний
реестрачiйний номер iнформацiйного паспорта об'екта HepyxoMocTi в
единiй iнформачiйнiй базi даних (п. б часmuнu 2 Розdiлу V[I Прuкiнцевi mа
перехidнi полосtсення Закону

НШУ не пiдтриму€ внесення вказаних норм до законопроекту з огляду на
наступне.

1. Щоdо обмеuсення права власнuкiв нерухомоео майна салоосmiйно
РОЗпоряdаrcаmuся ншIеilснuJуtu iM об'екmамu нерухолrоzо майна, без обов'язковоt учасmi
по с ер е0 н u ка-р i ел mор а.

По- першео вiдповiдно до cTaTTi 41 Конститучii Украiни, кожен мае право володiти,
користуватися i розпоряд}катися своею власнiстю.

Згiдно З нормами статей 31б-З19 Щивiльного кодексу Украiни, власниковi налехсать
ПРаВа володiння, користування та розпорядження своiм маЙном; власник володiе,
користусться, розпоряджаеться cBoiM майном на власний розсуд, власник мае право
вчиняти щодо свого майна буль-якi дii, якi не суперечать закону.
L{аСтипОrо першOю cT;tTTi 627 llивiльlлOг(,) Кс;дексу YKpaTTll.r BJ.l:lItaI{0Ho, щtl вiдпс)вiднrl

ДО cTaTTi б ЦЬОГtr Кtrдекс1, cтоl)опrt с вiлы,lрlпцl{ в укладеIrrti дtlговtlрчл вirбсl;li коI{трttгеLlта та

закОнол,авсl,t}а. зt]LItIаiн jli;rового сlборсrlу" rjrlý4t}I.ро]зyý,1 Ht,}cl,i ,l"a огlllаве/l;Iивос,t.i ,

'I'акиьа lllJ}iоl,I, заlсрiплення на -]ако}{oдАвLIOму рiвrri с;бов'язксlвс:lстi здiйспення
trпеРачiЙ з HepyxoMicTKl вик.пtOчI{о ýI*B}e.:} рiсжтерiв, с пOруlлеt{!rям Кtlнституцii та

обмеясуються права власностi особи та погiршусться iT становище,

По-друге, l)rlr,(}K HepyxoмocTi в YKpaini - ц" вiльний ринок, тому буль-яка фiзична
ОСОба, яка Запланувала придбати таlабо продати нерухоме майно повинна мати право
вибору: Звертатися за посередницькими послугами до рiелтера чи самостiйно вирiшувати
yci питання, пов'язанi iз ;:rээr;tlрядiкеijLtям свос}0 власt,tigтltl.

Запровадrкення монополii рiелторських послуг ira ринку rrepyxoп4ocTi та вiдсутнiсть
альтернативи фактично позбавить власникiв ix невiд'емного права здiйснювати
вiдчуження або передачу в найм (оренду) належного iм нерухомого майна.

Слiд т,аксlяt рtiзумiтrл, Lцо догOвiр на рс:;:зпорядхtе}{r{я майллсrпц с двOс:гороrrшiм. А OTil(ol

РiС:лтсlр сiбOв'язксlво мас,: бути як у продавця, так i в псlltупця (ореrrдолавця/tlреr.rдаря"



наймодавця/наймача i т,д.). Тому, без рiелтора не можна буле не тiльки продати (передати
в оренду) HepyxoMicTb, aJle й купити ii ( орендувати).

При цьому, хочемо акцентувати увагу натому, що для того, щоб купити чи продати
(оренлувати) HepyxoMicTb у невеликих MicTax чи районних центрах посередники на ринку
Hepyxoмocтi взагалi не потрiбнi.

У пояснювальнiй записцi до законопроекту вказуеться, що на сьогоднi в YKpaiHi
надання рiелтерських послуг забезпечуеться у 90% Bcix договорiв купiвлi-продажу,
оренди об' eKTiB HepyxoMocTi.

Щана iнформачiя пiдлягае спростуванню, оскiльки:
-абсолютна бiльшiсть рiелтерських компанiй зосередженi в MicTi Киевi та обласних

центрах;
- у невеликих MicTax та районних центрах, а також у сiльськiй мiсцевостi, у зв'язку з

нижчою вартiстю HepyxoMocTi, тiснiшою комунiкачiею мiж людьми, низькою
спроможнiстю населення до оплати рiелтерських послуц рiелтери не органiзовують свою
дiяльнiсть. ix участь спостерiгаеться у поодиноких операцiях з нерухомiстю;

-значна кiлькiсть новобулов на ринку HepyxoMocTi продаеться безпосередньо
забуловниками без участi рiелтерiв;

-офiцiйна статистика операцiй з нерухомiстю iз залученням рiелтерiв в YKpaiHi не
ведеться;

-за спостереженнями така цифра в окремих адмiнiстративно-територiальних
одиницях може сягати - максимум 20Yо та 0% - у сiльськiй мiсцевостi (dля з'ясування
бiльut dосmовiрноi'iнформацii'е dоцiльнuJv звернуmuся Do dерuсавноtпоdаmковоi'слуuсбu);

-оренда пайових земельних дiлянок взагалi забезпечуеться без супроводу рiелтерiв.

варто вка3ати, що запропонована проектом монополiя рiелторських послуг на ринку
HepyxoMocTi безумовно порушуе антимонопольне законодавство i обов'язково призведе до
ЗлОВЖивання рiелтерами своiм становищем, яке проявиться ycTвopeнHi корупцiйних
охем, встановленнi монопольних цiн (тарифiв) на своi послуги (оцiнumu варmiсmь
рiелmерiв на рuнку буdе склаdно, Напрuклаd сьоzоdнi, копtiсiйнi рiелmора у м. KueBi
Скltаdаюmь 5-6% вid оцiночноi варmосmi об'екmа, mоDi як у невелuкuх Micmax вона не
dосяzае 2-3% ), у нав'язуваннi вiдповiдних умов договору таl або додаткових умов, якi не
пОтрiбнi фiзичнiй особi та не стосуються предмета договору, у збiльшеннi витрат за
здiЙснення операчiЙ з нерухомiстю ( у заt{l}нOrtрtлс:кmi вii)суmпi yhioBll ulоdо пларtt$лiкацii'

1э i с:л пt cl р с t, кuх по cl ty z),

По-третс, частиною 3 статгi 34 проекгу передбачаеться створення нового cepBicy -
единоi iнформацiйноТ бази даних вiдомостей стосовно об'екта HepyxoMocTi (його частини)
У якiЙ бУле мiститись iнформ,аltiя lrpo I}JIасн,ика, тиrr 06'екта, рееfiраlriйнlа,й/ ка;lасtровий
}r{)мep, адресу, правовстаllовллOлO,ri дOкумепти, паявлiсть виl(оI.Iав.{лlх прOвадlltепь, бtlрги з
платежiв, забудOвIlика, iнша технiчна та цiнова iнформачiя про об'екти.

Така iнформацiйна база буде вiдкритою i доступною в он-лайнi.
Вносити таку iнформачiю до единоi iнформачiйноi бази даних мае право тiльки

рiелтер або брокер за договорами, кожному з яких присвоюеться унiкальнийr номер.
Незареестрованi в базi договори булуть вважатися незаконними,
Таким чином, обов'язкова вимога створення нOвого майланчика у виглядi <сайту

Об'ектiв HepyxoMocTi>>, якi реалiзуються с не що iнше, як монополiзацiя рiел,горських
послуг та безпiдставне i необгрунтоване фiнансове навантаження на громадян.

По-четверте, iстотною умовою правочину, за яким об'ект нерухомого майна, його
частина вiдчужуеться, реалiзуеться таlабо передаеться в найм (оренду), позичку фiзичною



особою, визначаеться iндивiдуальним реестрацiйним номером iнформачiйного
паспорта об'екга HepyxoмocTi в единiй iнформацiйнiй базi даних.

HoTapiyc зобов'язаний посвiдчувати правочин, за яким об'ект нерухомого майна,
його частина вiдчужуеться, реалiзуеться та./або передаеться в найм (оренду), позичку
фiзичною особою, викJIючно за умови формування та отримання з единоТ iнформачiйноi
бази Даних витягу iз зареестрованого iнформацiйного паспорта об'екта HepyxoMocTi.

Це оЗначае, що власник квартири, земельноi дiлянки або будинку, не зможе
ЗВеРнУтиСя до Hoтapiyca i укласти угоду щодо вiдчуження свого маЙна або передачi Його в
оренду без звернення до рiелтера, оскiльки вiдчуження, реалiзацiя таlабо передача в
найм (оренду) фiзичною особою об'екта нерухомого майна, його частини на умовах, коли
НОВИМ ВЛаСникОМ, користувачем нерухомого маЙната/або речових прав на нього стае iнша
фiзична особа або юридична особа здiйснюеться за умови внесення до Сдиноi
iнформачiйноi бази даних вiдомостей стосовно об'екга HepyxoмocTi (його частини).

Таким чином, вимога щодо внесеннядо единоТ iнформацiйноi бази даних вiдомостей
Стосовно об'екта HepyxoMocTi (Його частини) та формування та реестрацii iнформацiйного
паспорта об'екта HepyxoмocTi дл" здiйснення операчiТ вiдчуження, реалiзацiя та/або
ПеРедача в наЙм (оренду) фiзичною особою о6'екта нерухомого майна, його частини,
icToTHo обмелсуе права rlpa,Ba нл,асникiн сам,оgl,iйн,о розrlсря;lх(а|:.рl;сх. сноiм нерухOм,им
майнtlм.

Законопроектом пропонуються змiни до частини першоi cTaTTi б38 Щивiльного
кодексу Украiни i визначення iндивiдуального реестрацiйного номера iнформацiйного
паспорта об'екта HepyxoMocTi в Сдинiй iнформацiйнiй базi даних у сферi рiелтерськоi
дiяльнОстi вiдповiдно до Закону Украiни кПро рiелтерську дiяльнiсть в YKpaiHi iстотною
УМОВОю договору, за яким об'ект нерухомого майна, його частина вiдчужуеться,
реалiзуеться та"/або передаеться в найм (оренду), позичку фiзичною особою.

ПРи цьому, розробники законопроеюу не розрiзняють мiж собою понятгя <<icToTHa

УМОВа ДОгОВОру>> та <<обов'язкова iнформацiя, яка зазнача€ться у договорi/реквiзит>>.

ВиЗначаючи iндивiдуальний реестрачiйний номер iнформачiйного паспорта об'екта
HepyxoMocTi в единiй iнформацiйнiй базi даних, як icToTHy умову договору, автори не
ЗВаЖаЮТЬ, ЩО це Може бути лише обов'язкова iнформацiя/реквiзит, i правовi наслiдки
вiдсутностi в договорi icToTHoi умови та певноi iнформацii/реквiзиту суттево рiзняться.

Норма cTaTTi б38 t{ивiльного кодексу Украiни встановлюе, що логовiр вв.Dкаеться
Укладеним тiльки тодi, коли мiж сторонами в потрiбнiй для вiдповiдних випадкiв формi
досягнуто згоди зi Bcix iстотних його умов.

Слiд вказати, що iстотними взагалi ввaDкаються умови, якi необхiднi i достатнi
дJuI Укладення Договору. Це означае, що за вiдсутностi хоча б однiеi з таких умов договiр
не може вважатися укладеним,

ПеРелiк iстотних умов, визначений Щивiльним кодексом УкраТни, е чiткий та
достатнiй для того, щоб договiр купiвлi-продажу, оренди тощо вiдбувся.

ЩО СтосУеться iндивiдуального реестраuiйного номера iнформачiйного паспорта
об'екта HepyxoмocTi в единiй iнформацiйнiй базi даних, то необхiднiсть його присвоення
ПОв'я3ана виключно з рекламою об'екта HepyxoMocTi, а отже не може бути iстотною
умовою договору та обов'язком для власника.

Вважаемо також за необхiдне звернути увагу, що наведена редакцiя норм
Законопроекту не мiстить виключень для операцiй з довiчного утримання, мiни, iпотеки,
ОРеНДи паЙовоi Землi, для iндивiдуальних продажiв, для дрiбних логоворiв тощо), тобто
ВимОга обов'язкового залучення рiептера вимагаеться HaBiTb до тих операчiй, суть
яких не потребуе залучення додаткових посередникiв.



Так, якщо члени ciM'i виявлять бажання здiйснити обмiн належноI Тх HepyxoMocTi
(наприклад, батько виявIrгь бажання помiняти свою велику квартиру на квартиру меншоi
пЛОЩi, що належить Його доньцi, бо остання створила свою власну сiм'ю), то такий обмiн
не можливий без залучення рiелтера.

Аналогiчна ситуачiя, коли операцiя з нерухомим майном буде здiйснюватися мiж
друзями, знайомими, сусiдами, дIIJIекими родичами тощо.

KpiM того, очiкуваним результатом прийняття такого Проекту закону буде те, що
РИНОк HepyxoMocTi <пiде в пiдпiлля>> та маЙже Bci вiдчуження булуть оформлюватися
шляхом укладання договору даруванrш, а не договору купiвлi-продажу, тобто, шляхом
Укладення удаваного правочину, що призведе до порушення законодавствq ризикiв
втрати HepyxoмocTi та шахрайства, збиткiв для бюджету Украiни у зв'язку з несплатою
СТОРОнаМи необхiдних платежiв, наприклад, збору на обов'язкове соцiальне страхування з
операцiй продажу об'ектiв нерухомого майна.

висновки
Не лrоilсе обмемсувgmuся поаво власt,tuка вiльно розпоряdсtсаmuся сво€ю

нерухолliсmю ulляхом всmановпення обов'язковоt умовu dля йоео реалiзацii: - плаmноzо
ВНеСення dо €duноi iнформацiйноi базu dанuх вidомосmей сmосовно об'екmа
НеРУХОrПОсmi (Йоzо часmuнu) mа форллtування mа ре€сmрацit iнформацiйноео паспорmil
об'екmл нерухомосmi.

Iнduвidуальнuй реесmрацiйнuй нолrер iнфорlллацiйноzо паспорmл об'екmа
He|YxoJlrocmi В €Duнiй iнформацiйнiй базi dанuх не моеrcе буmп iсmоmною умовою
dоzовору, оскiлькu не вiOповidае ознакам iсmоmноi улtовu dоzовору, mа tцоdо Hbozo не
переdбача€mься dосяzнення сmороналru зеоdu.

Вчuнення ноmлрiа,пьнuх diй рееулю€лпься iншuпr спецiальнuм законоltо: 3aKoHolyt
Украiнu кПро ноmарiаmу, ulо вuкпюча€ MoeюluBicmb вреzулюваtlня пumання вчuнення
HomapiallbHux diЙ ноmарiуса"лпu Украtнu у iншому законоDавчолчtу акmi.

Сmворення 0ублюючuх mа вilсе iснуючuх iнсmруменmiв ( iнформацiйнuй паспорm
, mЫНiЧНuЙ паспорпц ДРРП - €duна iнфорлчtацiйна сuсmема базu daHux вidолаосmей
сmосовно об'екmiв Hepyxol|tocmi i пъiнш.) спряlчловане на безпidсmавне фiнансове
наванлruDrсення на zролоаdян mа бiзнес.

2, ЩоdО обмеuсенНя власнuКiв у правi розпоряdСtсаmuся нuuеilснuм'iM на правi
власносmi нерухоI?ruм tпайнолt без обов'язковоzо плаmноео внесення об'екmл
нерухолrосmi у нову елекпронну базу.

Щля РОЗпорядження власнiстю цляхом вiдчуження, передачi у корисryвання кожна
фiзична або юридична особа лбуле зобов'язана звернутись до pie.rrTepa за платним
виготовленнrIм IнФорМдцIЙноГо пдсIIортд, для цього 

-суб'екry 
рiеlоерсопоi

Дiяльностi по рiелтерському договору надаеться право проводити збiр iнформацii, якчерез
ПОВНИЙ ДОСтУп ло Електронних та Щержавних peecтpiB так i через рiе.птерськi запити,
яким надаеться статус обов'язкових для виконання yciMa пiдприемствами, установами
та органiзацiями,

IНфОРмацiйний паспорт включатиме надмiрно обширну iнформачiю, яка пiдпадае
пiд захист персон€tльних даних, та iншу обмежену в доступi iнформацiю:

1) вiдомостi, що iдентифiкують особу власника (правоволодiльця) об'екта
HepyxoMocTi:

а) лля фiзичних осiб:
прiзвище, iм'я та по батьковi;
дата народження;
мiсце проживання;



iдентифiкацiйний номер згiдно з Щержавним реестром фiзичних осiб - платникiв
податкiв та iнших обов'язкових платежiв (паспортнi данi - для фiзичних осiб, якi через
своI релiгiЙнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоi
картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдному контролюючому
органу i мають вiдмiтку у паспортi);

б) для юридичних осiб:
повне найменування;
мiсцезнаходження,
дата i номер державноi реестрачii, вiдомостi про орган державноi реестрачiТ;
iдентифiкацiйний код у единому державному peecTpi пiдприемств та органiзацiй

Украiни,
прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника;
2) вiдомостi про об'ект HepyxoMocTi:
а) тип об'екта HepyxoMocTi;
б) реестрацi йний (каластровий) номер об' екта HepyxoMocTi ;

в) адреса (мiсцезнаходження) об' екта HepyxoMocTi;
г) вiдомостi про правовстановлюючий документ на об'ект HepyxoMocTi;
r) вiдомостi про технiчний стан об'екга HepyxoMocTi;
д) вiдомостi про наявнiсть виконавчих проваджень щодо об'екта HepyxoMocTi;
е) вiдомостi про HaJIBHicTb заборгованостi за платежами, пов'язаними з утриманням

та обслуговуванням об'екта HepyxoMocTi (iз зазначенням стану TaKoi заборгованостi
(погашена або непогашена);

е) вiдомостi про публiкацiю/оприлюднення iнформачii щодо об'екта HepyxoMocTi у
засобах MacoBoi iнформацii, мережi IHTepHeT, iнших вiдкритих джерелах (iз зазначенням
джерела TaKoi публiкацii/оприлюднення);

ж) вiдомостi про забудовника (замовника, пiдрядника булiвництва) об'екта
HepyxoмocTi (лля новобудов);

З) iншi вiдомостi, що мають icToTHe значення для вчинення правочину з об'ектом
HepyxoMocTi;

3) вiдомостi про операuiю з об'екгом HepyxoMocTi:
а) тип операцii з об'ектом HepyxoMocTi;
б) строк i порядок виконання правочину з об'ектом HepyxoMocTi;
в) вiдомостi про початкову чiну об'екта HepyxoмocTi (лля операчiй з продажу об'екту

HepyxoMocTi);
г) вiдомостi про чiну продажу об'екта Hepyxoмocтi (лля операцiй з продажу об'екту

HepyxoMocTi);
г) вiдомостi про змiну правочину з об'ектом HepyxoMocTi;
д) вiдомостi про розiрвання правочину та спосiб його припинення (у тому числi за

згодою cTopiH, у судовому порядку, тощо);
е) вiдомостi про визнання правочину з об'ектом HepyxoмocTi недiйсним i пiдстави

такого визнання;
е) iншi вiдомостi, що мають icToTHe значення для вчинення правочину з об'ектом

HepyxoMocTi;
4) вiдомостi про особу власника (правоволодiльця) об'екта HepyxoMocTi, що

СКЛаДаЮТЬСя З iнформацii, отриманоi на вiдповiднi запити (звернення), та iз сукупностi
ДОкУМентованоi iнформачii про нього з державних peecTpiB, iнших баз даних публiчного
користування, вiдкритих для загального користування джерел :

а) наявнiсть заборгованостi за податками та обов'язковими платежами;
б) iншi вiдомостi, що мають icToTHe значення для вчинення правочину з об'ектом

HepyxoMocTi;
5) вiдомостi про публiчну пропозицiю таJабо публiчнi торги (у виподку ix

проведення);



6) висновок з орiентованою (рекомендованою) вартiстю об'екта Hepyxoмocтi (чiною
Операцii/послуги з об'ектом HepyxoMocTi), визначеною автоматично Сдиною
iнформачiйною базою даних за результатами автоматизованого монiторинry (в т.ч. з
використанням мультилiстинry) та опрацювання подiбних об'ектiв HepyxoмocTi (аналогiв)
iз зазначенням iнформацii про динамiку можJIивого зростання/зниження такоi BapTocTi
(чiни) на майбутне (висновок мае iнформацiйний характер);

7) коментар щодо об'екта HepyxoмocTi iз зазначенням iнформацii про ступень
ризиковостi операчii з об'ектом HepyxoмocTi, в т.ч. на майбутне;

8) вiдомостi про операцii з iнформацiею, яка мiститься в iнформацiйному паспортi
об'екга HepyxoMocTi:

а) лата оновлення iнформачiйного паспорту об'екта HepyxoMocTi;
б) найменування особи, яка внесла (оновила) iнформачiю про об'ект HepyxoMocTi в

Сдинiй iнформачiйнiй базi даних,
yci цi та персональнi данi надаегься право збирати рiелторам та перелбачаеться

внесення до €диноi iнформацiйноi бази, а обсяг загальноi iнформачii про об'ект
HepyxoМocTi, що переглядаеться в даних в прочесi користування нею, визначатиметься
Радою суспiльного нагляду у сферi рiелтерськоi дiяльностi, Звертаемо увагу: не
3аконодавчими актами, а положеннями органу професiйного самоврядування, що не
вiдповiдае законодавству та компетенцii.

Yci вказанi послуги рiептерiв, а також сервiси обох баз булуть ПЛАТНИМИ, що
створювати додаткове фiнансове навантаження на громадян, призведе до здорожчання
супроводу операцiй з нерухомiстю, ударять по найбiльш незахищених верствах
населення, особливо у сiльськiй мiсцевостi.

Необхiднiсть залучення рiелтера при буль-якiй операчii з нерухомiстю, незалежно
вiд бажання власника TaKoi Hepyxoмocтi, найбiльш гостро вдарить по малозабезпечених
верствах населення, на плечi яких ляжуть додатковi вl,rграти.

небезпечно, що до Проекту Закону не включено заборони або регуляторнi
механiзми впливу на встановлення плати необмеженого розмiру за формування Витягiв з
еДинОi iнформацiйноi бази даних. Тобто, iснуезагроза виникнення корупцiйноi схеми, яка
аналОгiчна cxeMi авторизованих електронних майданчикiв у сферi HepyxoMocTi, яка
iСнУвала до 2020 року та спричинила великi економiчнi збитки для держави, оскiльки
ГРОШОВi СУМи не надходили до ,Щержавного бюджету краТни, осiдаючи в кишенях
власникiв реестру та скомпрометув.Lли Украiну на мiжнародному ринку HepyxoMocTi
ганебною корупцiйною складовою, а також витрати громадян.

висновки
Поклаdення об ов' язку на власнuка плаmноzо вuzопювлення IH Ф О РМДЦIЙНОГО

ПДСПОРТД об'екmа нерухоллоzо tпайна € непрuпусmuмuлr,
Наdання суб'екmу рiелmерськоi diяльносmi по рiелmерськоллу dоzовору права

провоdumu некерованuй mа об'елуtнuй збiр iнформацit, як черв повнuй dосmуп do
ЕЛеКmроннuх mа.Щерilсавнuх реесmрiв mак i через рiелmерськi запumu, якала наdаеmься
СmаmУС ОбОв'язковuх dля вuконання усiлоа пidпрuемсmваJt лt, усmановалru mа
ОРzаНiЗаЦiямu, вidкршвае поле dля небаченоео шахрайсmва у заашlьно-lерсrсавнuх
лоасtаmлбаж"

!о iнформацiйноzо паспорmа не Iпоilсуmь включаmuся BiDoMocmi, якi захuu4енi
законалru mа маюmь спецiальнuй сmаmус.

ПОРЯDОк вuкорuсmання iнфорлtацii про особу, майно mалцо рiелmврсъппч не лrоilсе
ВСmановЛюваmuся акmалtu opzaHiB професiйноzо саJ/rовряdування рiелmерiв.

3. ЩОdО €duноi iнфорлtацiйноi базu dанuх вidомосmей сmосовно об'екmл
н ерухо Jl|o с mi (й ое о ч ас muнu).



законопроектом передбачаеться створення найбiльшоi електронноi бази в ykpaiHi за
BMicToM iнформацii:

€диноi iнформачiйноi бази даних у сферi рiептерськоi дiяльностi (далi - едина
iнформацiйна база ланих) - яка визначаеться, як едина багаторiвнева iнформацiйно-
телекомунiкацiйна системq що мiстить у своему складi бази даних, iнформачiйнi ресурси
та сервiси для забезпечення прозоростi, достовiрностi та доступу ло iнформацii та послуг
У Сферi рiелтерськоi дiяльностi, накопичення, обробки, систематизацiТ та пошуку
вiдомостей про об'екти HepyxoмocTi, формування единоi iнформацiйноi бази даних про
об'екги HepyxoмocTi та операцii з ними.

Власником, адмiнiстратором та держателем не вузькопрофiльноi, а обширноi единоi
iнформашiйноi бази даних визначаеться не держава, а Нацiональна федерацiя фахiвшiв у
сферi рiелтерськоi дiяльностi, орган професiйного самоврядування,

Створення такоi бази мiстить безпрецедентнi ризики для краiни i громадян. едина
iнформацiйна база даних у сферi рiелтерськоi дiяльностi мiститиме велику кiлькiсть
конфiденцiйноi iнформацii щодо нерухомого майна та його власникiв.

На сьогоднi icHye достатньо спецiалiзованих peecTpiB, таких як Щеряtавний реестр
речових прав на нерухоме майно, .Щержавний земельний Kflflacтpl якi мiстять
iнформацiю про нерухоме майно i дублювати iT не лише не потрiбно, але й вкрай
небезпечно!!!.

Зазначена Сдина iнформацiйна база даних у сферi рiелтерськоi дiяльностi буле
мiстити у собi безпрецедентно великий обсяг персональних даних порiвняно з BciMa
iншими реестрами, включаючи дату народження та мiсце проживання фiзичних осiб, а
такОж iсторiю операцiЙ iз нерухомим майном, включаючи цiну об'екга HepyxoMocTi, що
СтВОРЮе пряму небезпеку власникам нерухомого маЙна у разi потрапляння цiеi iнформачii
ДО РУк TpeTix осiб, адже власником, адмiнiстратором та держателем единоi iнформацiйноi
баЗи даних визначаеться Нацiональна федерацiя фахiвцiв у сферi рiелтерськоi дiяльностi
як гРОМадська спiлка, тобто об'еднання юридичних осiб приватного права. Корисryвання
такою базою е публiчною, вiльною та пiдтримуеться в актуальному cTaHi у мережi
IHTepHeT, що збiльшуе загрозу несанкцiонованого доступу до TaKoi бази.

Iснуючi наразi спецiалiзованi реестри, TaKi як Щержавний реестр речових прав на
неРУхОМе маЙно, захищенi державою, оскiльки держателем е державний орган
MiHi стерство юстицii Украiни.

Небезпечним е створення единоi iнформацiйноi бази даних у сферi рiелтерськоi
дiяльностi через накопичення величезноi кiлькостi персональноi iнформацii у приватних
руках.

KpiM того, вiдсутня жодна iнформаuiя щодо cepBepiB чи <<xмap))l нв яких буде
Зберiгатися така кiлькiсть персональноi iнформацiii iнформачiя зберiгатиметься в
ЛеРЯСавi УкраiЪа чи в iноземних Kpaihax, як обиратиметься власник надання такого
cePBicy та у якому розмiрi та у який спосiб булуть оплачуватись його послуги, яким
Документом та 3аконодавством якоi краiни буле передбачена вiдповiдальнiстьо а
ТаКОЖ Питання РОЯЛТI та здобуття iнших доходiв приватними особами, як
<<вигодоодержувачами>> на схемах, що упроваджуються.

висновки
У РаЗi прuйняmmя законопро€кmу орzан професiйноео самовряdування рiелmерiв

буlе dерuсаmелелц аOмiнiсmраmором mл волоDiльцелп найбiльшоi елекmронноi базu в
YKpatHi, tцо лоiсmumаме персоншtьнi daHi (ПIП, dаmа нароduсення, мiсце реесmрацit,
ПРОХtСuвання, mаlефонu, alenmpoHHi засобu зв'язку, iншi вidолtосmi про особу, майно,
нерухомiсmь mоtцо).

BidcYmHi нормu, якi б dалu мосtслuвiсmь вultJ.ючumu BidoMocmi про власнuка mа
йоzо власнiсmь з базu за баяеанняtп, в mо]иу чuслi BHeceHi незаконно.



ВiDсуmня вidповidальнiсmь dерuсаmаlя, adMiHicmpamopa, волоdiльця базu, - opzaty
професiЙно?о самовряdування, не вuзначено вilповidалльнuй за наzллd dерuсавнuй opzaH,

Вidсуmнi вuмо?u do mежнiчнuх парOJ|пеmрiв, сmанlарmiв базu, tцо забезпечуюmь
ЗбеРЬання mа захilсm iнформацii BiD роз2ололаення як через люdськuй факmор, mак i
чер в кiб ер злочuннiс mь.

Проекmом 3акону пропону€mься функцiонування eJIeKmpoHHoi базu mл it cepBiciB
на засаdах повноi оплоmносmi, tцо поклаdа€mься на власнuкiв нерухоlчлосmi.

4,Щоdо сферu правовidнослtн, tцо пidляzаюmь реzулюванню вказанuм Проекmолt
3акону.

Проектом Закону у статгi 1 визначаеться, що Закон реryлюватиме правовiдносини,
що виникають мiж:

- споживачами рiелтерських послугта суб'ектами рiелтерськоi дiяльностi, атакож
- У пРОцеСi здiЙснення операцiЙ з нерухомим майномо пов'язаних з купiвлеюо

ПРОДаЯ(емо наЙмом (орендою) нерухомого маЙна, проведенням iнших операцiй з
неРУхомiстю, пов'я3аних з набуттям, змiною, припиненням речових прав на нерухоме
майно (KpiM операuiй з дарування та спадкування нерухомого майна), а також виЗначае
правовi засади реryлювання рiелтерськоi дiяльностi в YKpaiHi.

Щiя цього Закону не поширюеться на правовiдносини, пов'язанi з вiдчуженням
(ОРендОю) нерухомого майна, яке е державною та комунальною власнiстю та вiдчуженням
нерухомого майна вiдповiдно до законодавства про приватI,вацiю,

При цьому, частина l статгi 1 охоплюе надмiрно широке коло правовiдносин, якi
ПО-ПеРше не потребують обов'язкового рiелтерського супроводу, по - друге, за своею
природою такого не передбачають взагалi,

Вiдсутне або безпiдставно вжите поняття <операчii>>, а також конкретизацii поняття
та видiв <<iнших операцiй>, що зумовлюе пiдпадання пiд обов'язковий рiелторський
СУПРОвiд бУДь-якого правочину, як такого що пiдлягае нотарiальному посвiдченню, так i
такого, що укладаеться у простiй письмовiй, або уснiй формi.

висновки
Непрuпусmuм € вuзначення сферш правовidносuн, лцо пidляzаюmь реzулюванню

ВККrанuЛt IIроекmом 3акону, ulляхоIуt вilсummя ненuaеilсноi mермiнолоаii, розлцuренuх
mа роzrуrumuх mлулrаченц u mакоrtс зшIучення правовidнослlн, якi не поmребуюmь
обов'язковоzо рiелmерськоzо супровоdу,

5.ЩоDо правовоi основu рiелmерськоi Diяльносmi в YKpaiHi

СТаттями 2 та 4 Проекту Закону до правовоТ основи рiелторськоi дiяльностi в
YKPaiHi вiдносяться документи, якi прийматимуться органом професiйного
СаМОВРяДУВання рiелторiв, нtLзиваються НацiонаJIьними положеннями, що не дае чiткоi
МОЖливОСтi визначити ix стаryс у iepapxii норм права. KpiM того, дiя таких нацiональних
пОложень поширюватиметься не тiльки на рiелтерiв та здiйснення ix дiяльностi, але iх
НОРМИ СТаЮть Обов'язковими для фiзичних та юридичних осiб, у разi пiдписання
рiелтерського договору.

висновки
У ПРОекmi 3акону необхidно переzлянуmu спекmр npaBoBidHocllш, якi лооысуmь

РеzУЛЮВаmася Нацiональнuлуrлl полоilсенняллru, а mакозIс суб'екmiв, на якuх вонu
поlл,ruрююmься.



6. ЩоDо зшбезпечення еduноi dерuсавноt полimuкu у сферi реzулювання
рiелmерськоi Diяltьносmi в YKpaiHi, зOхuсmу прав i iHmBpeciB фахiвцiв у сферi
рiелmерськоt ёiяльносmi, суб'екmiв рiелmерсько:i diяльносrпi mа спомсавачiв
рiелmерськuх послуz,

Особливу увагу звертаемо на невiдповiднiсть задекларованоi мети до фактичного
змiсту Проекту Закону, зокрема у Проектi Закону вiдсутнi положення щодо буль-якого
державного реryлювання та хоча б мiнiмальноi участi держави у наглядi за дiяльнiстю
цiлоi системи надання рiелторських послуг (не визначенi вiдповiдальнi лержавнi органи,
якi здiйснюють вiдповiдне державне реryлювання та ix повноваження).

висновки
У Проекmi 3акону необхidно прuвесmu у вidповidнiсtпь злуtiсm Проекmу 3акону dо

заdеюlарованоi меmл.

7.Щоdо вuмое dо фажiвцiв у сферi рiелmерськоi diялlьносmi

У cTaTTi б Проекту Закону перелбачено BiK для можJIивостi бути зареестрованим
аГеНТОМ абО брокером 18 poKiB, ocBiTa повна загаJIьна середня, здобута в YKpaiHi, або за
кордоном, але належним чином ryт пiдтверджена.

НаДання права бути рiелтером, брокером з 18 poKiB без вищоi освiти, е дуже
ризиковим експериментом для Украiни. Адже HepyxoMicTb - це дорого BapTicHi активи, якi
завжди привабливi для зловмисникiв, шахраiв, якi можуть використовувати вiдсутнiсть
лосвiду таких агентiв, брокерiв - ще майже дiтей.

висновки
На СУЧасноЛrу еmапi рввumку YKpaiHu, сmану законоdавсmва, сumуацit у

правоохороннiй mа суdовuх сuсmемах, сmану елекmроннuх peecmpiB mlt
кiберзлочuнносmi, вказанi вul}|,о?u ulоdо Bitg mл освimа е пепрuйняmнuJ}llц mа маюmь
бУmu 3апропонованi MoKcutйaJlbщo опшuJуrulлrнuллu dля забезпечення якосmi mа безпекu
mакоzо супровоdу.

8,Щоdо вuЗначення вuliв рiелmорсько:i Diяльносmi mа рiелmерськлlх послуz.

Проект Закону не мiстить поняття та справжньоi cyTHocTi <рiелтерськоi дiяльностi>.
Зi змiсту не вбачаеться можливим з'ясувати, яка дiяльнiсть, з точки зору aBTopiB проекту
закону, маеться на увазi пiд назвою <рiелтерська дiяльнiсть)), у законопроекгi - це
дiяльнiсть у якостi KoMicioHepa чи дилера, чи це дiяльнiсть з торгiвлi нерухомiСтю?

ЯКЩО пРаВильно не буле визначено в законi, що таке <<рiелтерська дiяльнiсть)), то
ВiДПОВiднО не буле визначено Hi обов'язкiв, Hi вiдповiдальностi особи, яка мае таку
дiяльнiсть здiйснювати, тобто, буле повнiстю вiдсутне державне реryлювання Takoi
дiяльностi та буль-якi особи зможуть здiйснювати таку невизначену крiелтерську
дiяльнiсть>.

ЗаЗначаемо, що в законопроектi взагалi вiдсутнiй механiзм забезпечення
ризикiВ рiептерсЬкоi дiялЬностi. ВважаемОl ЩО яК MiHiMyMo це повинно бути
страхування цивiльно-правовоi вiдповiдальностi рiелтерао або доволi зпачна
заставна сума на рахунку в банкiвськiй ycTaHoBi.

СТаТтеЮ 7 Проекту Закону визначаеться, що видами рiелтерськоi дiяльностi е
надання рiелтерських послуц до яких вiдносяться:



1) посередницькi послуги з купiвлi, продажу, найму (оренли), позички нерухомого
маЙна, а також здiйснення iнших операчiй з нерухомiстю, пов'язаних з набутгям,
змiною, припиненням речових прав на нерухоме майно, в тому числi шляхом публiчних
пропозицiй;

2) iнфОрмацiйнi, консультацiйнi, аналiтичнi, монiторинговi та iншi послуги, що
пов'язанi з набуттям, змiною, припиненням речових прав на нерухоме маЙно;

3) послуги агентiв умовного депонування;
4) послуги, пов'язанi з проведенням прилюдних торгiв;
5) iншi посередницькi послуги з нерухомим майном, результатом яких стае

ВЧинення дiЙ, спрямованих на набуття, змiну, припинення речових прав на нерухоме
майно.

Що рiелтерських послуг вiдносяться послуги, якi вiдносяться до компетенцii iнших
органiв, а також, якi HecyMicHi з рiелтерською дiяльнiстю.

ЗОкрема незрозумiлим е поняття <(вчинення iнших операчiй з нерухомiстю>>,
ОСкiльки рiелтер не вчиняе TaKi операцii, Щивiльний кодекс УкраiЪи не мiстить поняття
<<операцЬ, HaToMicTb регулюе договiрнi правовiдносини.

Консультування з питань вчинення нотарiальних дiй, питань державноi реестраuii
РеЧОВИХ ПРаВ на нерухоме маЙно, вiднесено до компетенцii HoTapiyciB та державних
PeecTpaтopiB, оскiльки для якiсного виконання вказаних повноважень необхiдна наявнiсть
вiДпОвiдноi освiти, стажу роботи, iншi квалiфiкацiйнi вимоги, якi не передбаченi для
рiелтора/брокера цим Проектом Закону, що прrcведе до неквалiфiкованоi правовоi
допомоги, а також надасть можливiсть ввести особу в оману.

НаДання у запропонованому Проектi Закону BapiaHTi компетенцii послуг агентiв
УМОВНОГО ДепОнУвання вiдкривае Iцироке поле для зловживань з грошовими коштами
фiзичних та юридичних осiб.

ВiднеСення до рiелтерських послуг - наданrul iнших посередницьких посJIуг з
НеРУХОМИМ маЙнОм, реЗультатом яких стае вчинення дiЙ, спрямованих на набуття, змiну,
припиненнЯ речовиХ праВ на нерухоме майно, суперечиТь законоДавству у сферi
ДеРЖаВНОi РееСтРацii прав та бiзнесу, яке вимага€ дотримання особливого порядку
забезпечення предСтавництВа фiзичних та юридичних осiб при здiйснення державноi
реестрацii речових прав на нерухомiсть/бiзнесу, що теж мiстить небезпеки використання у
рейдерських схемах.

ВiднеСення до рiелтерських послуг - наданrш послуг, якi пов'язанi з проведенням
прилюдних торгiв, пе враховуе специфiки порядкiв примусового продажу майнао
продажу майна у справах про банкрутство, при лiквiдацii та реорганiзацii банкiво
Армою, що не може бути вiднесено до ii компетенцii'.

висновки
СпекmР правовidНосttн, u4оdО якuХ llloucymb наdаваmuся рiелmерськi послуzu, лrа€

буmu прuвеdено у BidпoBidHicmb do законоdавсmва Украiнu, без порушення норлt
законоdавсmва, в mому чuслi, tцо реzулю€ вчuнення ноmарiальнuх Diй, зdiйснеiня
реесmрацiйнuх diй, законоdавсmва про йллiнiсmраmавнi послуzu, а mакоrtс спецiальноео
законоdавспrва, u4о реzулюе поряdок наdання послуе через Ескроу-рахункu, проОаеrcу
лаайна банкруmiВ, прuJуIусоВоео проdаХсу майна, проOаэtсу майна дрмА Iпо,цо.

9. ЩОlО сmворення €duноzо реесmру фiзuчнлtх осiб, юрuduчнах осiб mа
професiйнuх об'еDнань у сферi рiелmерськоi diяльносmi,

законопроектом передбачаеться створення другоi електронноi бази :

€ДИНОгО Реестру фiзичних осiб, юридичних осiб та професiйних об'еднань у
сферi рiептерськоi дiяльностi (далi - Реестр) - що визначаеться, як едина iнформацiйно-



телекОМУнiкацiЙна система у склалi баз даних та cepBiciB, що забезпечують можливiсть
збирання, накопичення, обробки, захисту, облiку та надання iнформацii в електронному
вигляДi стосовно фiзичних осiб, юридичних осiб та професiйних об'еднань у сферi
рiелтерськоi дiяльностi, до якого буле вносwrися iнформацiя про суб'екта рiелтерськоi
Дiяльностi - брокера, зареестрованого у встановленому законом порядку як фiзична особа
- пiдприемець, а також юридичну особу незалежно вiд iТ органiзацiйно-правовоi форми та
фОРми власностi. Однак, iнформачiю про зареестрованих фiзичних осiб-пiдприемцiв та iх
Види Дiяльностi, а також про юридичних осiб та ix види дiяльностi наразi можна отримати
З еДиного державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань.

10. Щоdо наслidкiв lля земельноi реформu mа вidкрurпmя рuнку
сiльськоzоспоdарськоi зелшi, Adпce dо поняmпlя (нерухоме майноу вiDносяmься i
земаlьнi liлянкu.

ВКаЗанi Вище норми Проскry Закону передбачають, що жодна земельна дiлянка, в
ТОМУ ЧИСлi РОЗташована у наЙвiддаленiших куточках Украiни, не зможе бути
продана/обмiняна, здана в оренду без послуг рiелтора та iнформацiйного паспорта. Що
ЗНОВУ таки, пiдвищить розмiр витрат на оформлення таких операцiй, створить фiзичнi
складностi в зв'язку з вiдсутнiстю в сiльськiй мiсцевостi рiелтерiв.

I ЗнОвУ таки, примусове зобов'язання власника залучати рiелтера в межах малих
НаСеЛеНИХ пУнктiв, коли коло потенцiЙних орендарiв/покупцiв е вкрай обмеженим - е
абсурлним та суперечить iHTepecaм громадян.

БiЛьше тОго, вся iнформацiя щодо оренди землi знову ж таки стане кбанкою> у
приватному peecTpi.

висновки
НепрuпусmплrllJ}| € всmановлення вuJуrоzu обов'язковоzо зшlучення рiелmерiв dо

уюlаdення dоzоворiв оренdш зелшi.

11. ОКРемУ Уваry звертаемо на неприпустимiсть положень про превалювання
законодавства, що реryлюе рiелтерську дiяльнiсть над iншим, зокрема (у разi якщо iншi
законодаВчi актИ мiстятЬ правила, положен}UI щодО здiйснення рiелтерськоi дiяльностi,
надання рiелтерських послуг, реклами об'ектiв HepyxoMocTi, рiелтерськоi дiяльностi,
рiелтерських послуг, професiйних об'еднань у сферi рiелтерськоi дiяльностi
застосовуються правила та положення, визначенi виключно У вiдповiдностi з цим
Законом>.

12. ОКРемУ УВаry звертаемо на неприпустимiсть надання права рiелторам мати
прямий iдентифiкований доступ до державних peecTpiB, баз даних, а також
неприпустимiсть зобов'язання MiHicTepcTBa юстицii Украiни та ФЩVIУ, а також iнших
держателiв (адмiнiстраторiв) державних peecTpiB та автоматизованих (iнформацiйно-
телекомунiкацiйних) систем надати прямий iдентифiкований доступ до вiдповiдних
державних peecTpiB та автоматизованих систем.

На разi yci електроннi та державнi реестри у необхiдному iнформацiйному об'емi
вiдкритi у вiльному лоступi громадянам та рiе"гrгерам.

Рейдерська норма.

L3. ОКРемУ УВаry звертаемо на питання надання права рiептерам щодо збирання,
використання та розповсюдження iнформацii через piellTepcbki запити, доступи до
державних електронних баз та peecTpiB.



З метою Захисту прав фiзичних та юридичних осiб вiд незаконного збирання,
Використання та розповсюдження iнформацii, неприпустимим е запропоноване поле для
НаПРаВлення рiелтерських запитiв ( без Buшoz tцоdо ocBimu, без всmановлення
л,tаmерiальноi mа буdь-якоi' iHuloi вidповi ёальносmi).

14. Окрему уваry звертаемо на те, що у Проектi Закону <Про рiелтерську дiяльнiсть>
мае бути встановлено:

-обов'язок додержання рiелтерами пiд час здiйснення своеi дiяльностi вимог
законодавства,

-заборона недобросовi сноi конкуренцii,
-ЗабОРОна 3астосування фiзичного, психологiчного, матерiа.льного тиску на фiзичних

та юридичних осiб,
-ЗабОрона створення перешкод вiльного вибору фiзичними та юридичними особами

HoTaPiyca, державного реестратора, пiдприемств, установ та органiзацiй, якi надають
адмiнiстративнi або приватнi послуги;

-пеРСональна вiдповiдальнiсть рiелтерiв за збитки, якi спричинило умисне ухилення
РiелтеРа вiд виконання вимог законодавства або страхування дiяльностi рiелтера за
аналогiею страхування професiйноi дiяльностi HoTapiyca;

-ПОРяДОк пРитягнення до вiдповiдальностi рiелтерiв за порушення законодавства,
правиЛ етикИ з iнiцiатИви фiзичних та юридичних осiб, яким надаються рiелтерськi
пОСлУги, атакожзазверненнями пiдприемств, установ, органiзачiй, самозайнятих осiб.

15. ЩОдо вигодоодержувача у результатi оплати cepBiciB €диноi бази.

ОСкiльки статтею З2 Проекту Закону перелбачено, що функцiонування органiв
рiелтерського самоврядування здiйснюеться за рахунок членських BHecKiB та пожертв, а
такоЖ за рахунОк надходfi(ень У виглядi дивiдендiВ та iнших пасивних доходiв вiд
господарськоi дiяльностi юридичних осiб, створених за участю Нацiональноi федерацii
фаХiВЦiВ У Сферi рiелтерськоi дiяльностi, то прогнозуеться створення вiдповiдного
господарського товариства при органi професiйного самоврядування, яке буле
одержувачем ycix доходiв, з yciMa наслiдками та можливостями.

lб. Окреме заперечення викликають норми Проекту Закону щодо надання права
складати протоколи про адмiнiстративне правопорушення уповнова}кеним особам
НаЦiОнальноi фелерацii фахiвцiв у сферi рiептерськоi дiяльностi Украihи та змiни до
кодексу Украiни про адмiнiстративнi правопорушення.

А також заперечення щодо встановлення вiдповiдальностi за ненадання
iнформацii на рiелтерський запит у cT.212-3 Кодексу.

засади рiептерськоi дiяльностi не передбачено Конституцiею Украiни, як
наприклад, органiзацiя i дiяльнiсть адвокатурио або HoTapiaTy.

17. Окреме заперечення щодо змiн до ст. 8 ЗУ <<Про третейськi суди>>.
ПОРУШУетЬСя принцип неупередженостi, об'ективностi, компетенцii та неможливiсть

РОЗгляду спорiв щодо HepyxoMocTi.

18. Окреме заперечення щодо надання повноважень з медiацii'. TaKi
повноваження не можуть виконувати особи з 18 poKiB зi шкiльною освiтою, KpiM того при
посвiдченнi правочинiв фактично медiатором i так виступае, на вимоry закону, HoTapiyc.
,Щва медiатора- вiдсутня необхiднiсть.

19. Окреме заперечення запропонованих змiн до cTaTTi 638 цкУ щодо
ви3начення iстотнОю умовою договору, за яким об'скг нерухомого майна, його



частина вiдчужусться, реалiзуеться таlабо переда€ться в найм (оренду), позичку
фiЗичною особоюо iндивiдуального реестрацiйного номера iнформацiйного паспорта
Об'еКта HepyxoMocTi в €динiй iнформацiйнiй базi даних у сферi рiептерськоi
дiяльностi вiдповiдно до Закону Украiни ,,про рiептерську лiяльнiсть в ykpaiHb>.

Враховуючи викладене IIотарiальна палата Украiни:

КОнСтатУ€, що вкaваний законопроект потребуе грунтовного доопрацювання та не
може бути прийнятий у першому читаннi Верховною Радою Украiни у запропонованiй
редакцii;

пOдас клопOтання При розглядi вказаного та альтернативних законопроектiв
врахувати вищевикладену позицiю та обгрунryвання;

наголошус на
-неприпустимостi обмеження права власника розпорядження нерухомiстю

обов'язковим залученням рiелтерiв (укладення рiелтерського логовору) та наваЕтаженням
виготовлення iнформацiйного паспорта об' екта нерухомого майна;

-неприпустимостi та безпiдставному фiнансовому навантаженню на громадян та
бiзнес створенням дублюючих та вже iснуючих iHcTpyMeHTiB ( iнформацiйний паспорт -
технiчний паQпорт, дрп- едина iнформацiйна система бази даних вiдомостей стосовно
об'ектiв HepyxoмocTi i т.iнш.)

-неприпустимостi прийнятгя запропонованих у Проектi Закону визначень понять
крiелтерськоi дiяльностi>, крiелтерських послуг)), видiв рiелтерськоi дiяльностi;

-неприпуСтимостi зобов'язання MiHicTepcTBa юстицii Украiни та Ф,ЩIУ, а також
iнших держателiв (адмiнiстраторiв) державних peecTpiB та автоматизованих
(iнформацiйно-телекомунiкацiйних) систем надати прямий iдентифiкований доступ до
вiдповiдних державних peecTpiB та автоматизованих систем рiелтерам;

застерiгас про безпрецедентнi ризики надання рiелтерам надмiрних повноважень по
збору, обробцi, використанню та зберiганню iнфрмачii, та ризики, що мiстяться у
3апропонованих пiдходах до единоi iнформачi{iф бази даних, як найбiльшого банку
персонaIJIьних та iнших охоронюваних законом д{"иd У недержавних руках.

Президент В.М.Марченко


