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Шановний Володимире Миколайовичу!

Розглянувши Ваш лист вiд |7.07.2020 JЮ 2314 щодо д9яких питань,
пов'язаних iз наданням доступу приватним HoTapiycaM до единих та державних
peccTpiB, створення та забезпечення функцiонування яких н€Lлежить до
компетенцii MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни (далi Ресстри), державне
пiдприемство <Нацiональнi iнформаuiйнi системи)) (далi ДП KHAIC>,
Пiдприсмство) повiдомляе наступне.

В рамках реалiзацii повноважень технiчного адмiнiстратора PeecTpiB,
надання доступу приватним HoTapiycaм до вiдповiдних PeecTpiB здiйснюеться
Пiдприемством у чiткiй вiдповiдностi до вимог дiючих нормативно-правових
aKTiB у данiй сферi, а також умов Щоговору про надання послуг приватним
HoTapiycaM (редакцiя вiд 29.06.2020, далi - Щоговiр).

Так, враховуючи положення п. 4 Порядку забезпечення доступу осiб,
уповноважених на здiйснення реестрацiйних дiй, до единих та ,Щержавних
peecTpiB, створення та забезпечення функчiонування яких наJIежить до
компетенцiТ MiHicTepcTBa юотицii Украiни, затвердженого наказом
MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 15.12,2015 Ns 258615 (у редакцiI наказу
MiHicTepcTBa юстицii Украiни 0З.02.2020 J\b З4015), iдентифiкатори доступу до
PeccTpiB надаються користувачу пiсля встановлення його особи за паспортом
громадянина Украiни та здiйснення iнших заходiв, необхiдних для його
iдентифiкацii, навчання його роботi з вiдповiдними реестрами (KpiM випадку,
коли користувачем е особа, яка вже мала доступ до вiдповiдного реестру) та за
умови використаннrI ним кв Еtлiфiкованого електронного пiдпису.
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ПОРЯд З цим, пiсля ресстрацii приватноТ нотарiалrьноi дiяльностi у зв'язку
iЗ Змiною нотарiального округу, та, вiдповiдно, при переукладеннi приватними
нотарiусами .Щоговору, вiдповiднi регiональнi фiлii ДП (HAIC), зокрема,
перевiряють проход}кення такими нотарiусами навчання по роботi з Реестрами
пiД час первинного отримання доступу до вiдповiдних PeecTpiB, та, у разi
НеОбхiДностi (суттеве оновлення програмного забезпечення PeccTpiB, триваJIа
ПеРеРВа в роботi приватного HoTapiyca з Реестрами) пропонують повторно

навчання.
зауважити, що таке повторне проходження навчання по

пройти вiдповiдне
Однак, слiд

роботiзРесстрами€дr iльнимо та не мае зобов'язального
Враховуючи викладене, з метою продовження плiдноi спiвпрацi з

органами HoTapiaTy Украiни, уникнення непорозумiнь та вжиття
Пiдприемством невiдкладних заходiв реагування (у рuзi такоi необхiдностi),
ПРОСИМО повiдомити про KoHKpeTHi випадки застосування регiональними
фiЛiЯМи ЩП KHAIC> положень п. 3.1.3 Щоговору до HoTapiyciB, якi рееструють
свою нотарiальну дiяльнiсть у зв'язку iз змiною нотарiального округу.

З повагою

Генеральний директор Олексiй БЕРЕЖниЙ

Шевченко Сергiй (044) 206-'11-'l6
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