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Генеральному директору
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iнформацiйнi системи>)
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нотарiальна паJIата Украiни (далi нпу), як орган професiйного
самоврядування HoTapiyciB Украiни, звертаеться з приводу практичного
застосування пункту 3.1.3,Щоговору про надання послуг приватним HoTapiycaM/ ... .
(у редакцii вiд 29.06.2020 року ( даrrl- пункт 3.1.3).

Так, згiдно положень пункту 3.1.3 вказаного Щоговору, iдентифiкатори
доступУ дО СистеМ (ДП HAIC) надаються нотарiусу/пЙчнику, за умовипроходження ними навчання по роботi з Системами у регiональнiй фiлrr (ДП
HAIC), яке е платним.

Щiлком ймовiрно, Що таке навчаншI м€lють пройти нотарiуси, якi вперше
рееструють свою нотарiальну дiяльнiсть.

Водночас, на пракгицi виникае питання щодо застосування кЩП ндIСD
вимог пункту 3.1.3 до HoTapiyciB, якi рееструють свою нотiрiальну дiяльнiсть узв'язку iз змiною нотарiального округу.

Слiд вк€lзати, що у цьому випадку HoTapiyc уже проходив платне навчання у
регiональнiй фiлii (ДП HAIC) i мав достуIrдо единих,u Д.р*uuних peecTpiB.

за таких обставин, вiдсутнi правовi пiдстави для зобов'язання приватного
HoTapiyca повторнО проходити навчаIIня по роботi з Систомами для отримання
iдентифiкатора у регiональнiй фiлii кщI ндtс> iншого нотарiальпrо.о окруr,
на IIпатнiй ocHoBi.

З метою недопущення порушення професiйних прав HoTapiyciB, просимо:

l.пiдтвердити вiдсутнiсть необхiдностi повторно проходити навчання по
роботi з Системами у регiональнiй фiлii (ДП HAIb) HoTapiycy, який рееструесвою нотарiа-пьну дiяльнiсть в iншому нотарiальному oopy.i. 

-

2. ВнесТи змiнИ до пункТу 3.1.3 [оговОру про надання послуг приватним
HoTapiycaM (У редакцii вiд 29.о6.2о20 року { лйi_ 

"ункт 
3.1.3) i викJIасти його уновiй редакцii, з урахуванням таких випадкiв:
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- нотарiальна дiяльнiсть рееструеться вперше;
- нотарiальна дiяльнiсть роеструеться у зв'язку iз змiною нотарiального

округу;
- нотарiальна дiяпьнiсть була припинена i поновлена.

вважаемо, що невиконання заявленоi нами вимоги суперечитиме
Конституцii Украiни та положенням чинного законодавства Украiни i буле
пlдставою для звернення ДО Суду за захистом професiйних прав HoTapiyciB та
вiдшкодування заподiяноi iM шкоди. ,r',

Сподiваемося на розумiння i под€шьшу спi

Президент В.М. VIарченко
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