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СЛОВО РЕДАКТОРА

Вогонь у серці

Н
отаріуси найчастіше зі здивуванням реагують на питання щодо 
того, як подолати професійне вигорання. Мовляв, його просто не бу-
ває. В цьому одна із унікальних особливостей нотаріальної профе-
сії, адже проблема професійного вигорання завжди актуальна для 
сфери юриспруденції – правничі професії соціально орієнтовані, 
пов’язані з постійним спілкуванням.

Для юристів написано безліч порад щодо профілактики та боротьби із вто-
мою від професійної діяльності (а професійне вигорання виявляється у песи-
мізмі, апатії, схильності до формалізму тощо), проаналізовані причини, фак-
тори та наслідки… Але нотаріуси лише загадково посміхаються, немовби зна-
ють якийсь секрет.

Одного разу, коли робочий день вже давно був завершений, по дорозі додо-
му в коридорі офісу я зустріла президента НПУ, який жваво повідомив, що за-
лишається іще попрацювати. Нарешті запитала і у нього – чи не хвилюється, 
що із таким активним робочим ритмом може трапитися те саме загрозливе 
професійне вигорання, і як його не допустити?

«Треба просто займатися тим, що любиш», – відкрив свою таємницю Воло-
димир Миколайович. А справжня любов, як відомо, не минає.

Нотаріуси й справді щиро захоплені своєю професію, такої концентрації 
любові я не зустрічала серед інших правничих спільнот. Звісно, окрім нотарі-

альної практики, нотаріуси можуть бути спортс-
менами, художниками, письменниками, куліна-
рами, медіаторами, викладачами, благодійника-
ми, – сил та натхнення вистачає на все.

Адже ми усі, об’єдані під прапором НПУ, про-
сто займаємося тим, що любимо.

З любов’ю до нотаріату – 
Юлія Шешуряк,  
головний редактор

Хочете стати автором журналу?
Чекаємо ваших пропозицій за тел. (093) 845 07 85, press@npu.ua
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Пандемія коронавірусу та запро-
вадження карантину суттєво впли-
нули на роботу нотаріату. Нова ре-
альність вчинення нотаріальних дій 
передбачала, перш за все, дотриман-
ня профілактичних заходів, тому 
НПУ розробила низку рекомендацій 
для нотаріусів та громадян, інфогра-
фіки в рамках проекту «Нотаріат об-
личчям до людей» (зокрема, щодо 
спадщини). Для нотаріусів НПУ під-
готувала пам’ятку щодо тимчасово-
го звільнення від ЄСВ, інформаційні листи тощо.

Заборона проводити масові заходи спричинила 
скасування низки запланованих заходів НПУ, перене-
сено проведення чергового З’їзду нотаріусів України. 
Але налагоджено проведення заходів онлайн, зокре-
ма з метою підвищення професійного рівня нотаріу-
сів, а також міжнародних.

Нотаріуси об’єднали зусилля задля допомоги ме-
дичній галузі — НПУ провела благодійну акцію «Нота-

ріуси допомагають лікарям», в результаті спільними 
зусиллями на зібрані кошти надана допомога військо-
вому госпіталю.

«Жодна нотаріальна дія не варта того, щоб ризи-
кувати життям!» — таке гасло стало лейтмотивом ро-
боти нотаріусів під час пандемії. Нотаріат України в 
умовах карантину вкотре підтвердив, що завжди сто-
їть на захисті прав громадян і бізнесу, а НПУ працює 
для нотаріусів!

КОМАНДА
ЄДИНА

ТОП-10 НОТАРІАЛЬНИХ 
ПОДІЙ 2020 РОКУ

НОТАРІАТ У ФОКУСІ

В умовах пандемії
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16 січня набув чинності Закон України № 340-IX 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо протидії рейдерству». Закон передбачає 
зміни у нотаріальному посвідчення договорів щодо 
земельних ділянок, сервітутів, оренди, стосується ро-
боти Державного земельного кадастру, державної ре-
єстрації речових прав на землю тощо.

Комісія НПУ з аналітично-методичного забезпе-
чення нотаріальної діяльності підготувала експрес-
аналіз Закону, який розміщено на «Нотаріальній 
платформі» (is.npu.in.ua) у розділі «Єдина нотаріальна 
практика» — «Інформаційні листи НПУ».

Нотаріуси отримали повнова-
ження з прийняття та видачі до-
кументів для проставлення апос-
тиля на офіційних документах, 
що оформляються нотаріусами 
України, а також на документах, 
що видаються органами юстиції 
та судами. Залучення нотаріусів до 
участі у процедурах проставлення 
апостиля значно спрощує вказану 
послугу та робить її більш зручною 
для громадян. 

Відповідний наказ Міністерства юстиції України 
№ 702/5  «Про внесення змін до Порядку проставлен-
ня апостиля на офіційних документах, що видаються 
органами юстиції та судами, а також на документах, 
що оформляються нотаріусами України» набрав чин-
ності 7 березня.

Комісія НПУ з аналітично-методичного забезпе-
чення нотаріальної діяльності підготувала Інформа-
ційний лист «Щодо надання нотаріусам повноважень 
з прийому-видачі документів для проставлення апос-
тилів», який розміщено на «Нотаріальній платформі» 
(is.npu.in.ua) у розділі «Єдина нотаріальна практи- 
ка» — «Інформаційні листи НПУ».

Нотаріальна спільнота України впер-
ше в історії отримала переважну біль-
шість у складі Вищої кваліфікаційної 
комісії нотаріату. Очолила ВККН Інна 
Бернацька, член Ради Нотаріальної па-
лати України, голова відділення НПУ в 
Рівненській області. «Перезавантаження» 
ВККН відбулося в межах реформи нотарі-
ату та поступового переходу до саморегулювання 
нотаріальної діяльності.

До нового складу ВККН (наказ Міністерства юсти-
ції України від 02.11.2020 № 3811/5) увійшли 11 нотарі-
усів (Інна Бернацька, Тетяна Балик, Лариса Ворошина, 

Тамара Крючкова, Тетяна Кучеренко, Оксана Кіцула, 
Юрій Пилипенко, Галина Твердохліб, Наталія Саутен-
ко, Оксана Чорна, Андрій Юр-Капінос) та 3 представ-
ники Мін’юсту (Віра Бондаренко, Еліна Журба, Ольга 
Кирилюк).

НОТАРІАТ У ФОКУСІ

Антирейдерський 
Закон

Апостиль: нові 
повноваження

Оновлення ВККН
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Закон України від 14 липня 2020 року  
№ 775-IX  «Про внесення змін до Закону України 
«Про нотаріат» щодо усунення законодавчих 
колізій та прогалин» (чинний із 08 серпня 2020 
року) передбачає: конкретизацію прав нота-
ріусів витребовувати відомості та документи, 
необхідні для вчинення нотаріальних дій; осо-
бливості звітності, сертифікації, заміщення, зу-
пинення нотаріальної діяльності; нотаріусам 
надається право видавати свідоцтва про право 
власності на частку в спільному майні подружжя на 
підставі спільної заяви або в разі смерті одного з по-
дружжя; оновлено перелік документів, тексти яких 
викладаються на спеціальних бланках нотаріальних 
документів; встановлено єдиний строк для вчинення 
виконавчого напису — 3 роки з дня виникнення пра-
ва вимоги, а строк пред’явлення виконавчого напису 
до примусового виконання змінено з 1 року на 3 роки; 

перелік видів оплачуваної роботи, якою може займа-
тись нотаріус, доповнено «діяльністю у професійному 
самоврядуванні нотаріусів»; та інші зміни.

Комісією НПУ з аналітично методичного забезпе-
чення нотаріальної діяльності проведено правовий 
аналіз Закону — розміщено на «Нотаріальній плат-
формі» (is.npu.in.ua) у розділі «Єдина нотаріальна 
практика» — «Інформаційні листи НПУ».

2020 рік став роком пріоритетного переходу нотарі-
усів на дистанційне підвищення професійного рівня. 
НПУ в зв’язку із карантинними обмеженнями навесні 
та влітку організувала серію безкоштовних вебінарів 
(відеозаписи розміщені на «Нотаріальній платформі» 
is.npu.in.ua у розділі «Вебінар»), а згодом створила спе-
ціальний портал для підвищення професійного рівня.

Edu.npu.ua — поглиблення професійних знань но-
таріусів онлайн, безкоштовно, з будь-якого місця, у 
зручний час! Видаються сертифікати — електронні, 
іменні, з QR-кодом для підтвердження достовірності.

НПУ створено Центр медіа- 
ції — з метою об’єднання нотаріу-
сів, які практикують у сфері меді-
ації, захисту їх прав та професій-
них інтересів; впровадження та 
розвитку альтернативних спосо-
бів вирішення спорів; проведен-
ня навчання з медіації; створення 
єдиної практики медіації в нота-
ріаті тощо.

Окрім того, планується запуск навчальної про-
грами «Медіація: базові навички для нотаріуса», яка 
розроблена спеціально із врахуванням особливос-

тей нотаріату. За результатами навчання нотаріуси 
отримають сертифікат відповідно до вимог майбут-
нього Закону України «Про медіацію».

Зміни до Закону 
про нотаріат

EDU.NPU.UA

Курс на медіацію

НОТАРІАТ У ФОКУСІ
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У відповідь на звернення НПУ Національний банк 
України попередив банки про незаконність пошире-
ної практики щодо так званої «акредитації» нотаріу-
сів як обов’язкової умови для можливості вчинення 
ними нотаріальних дій. Така практика грубо порушує 
чинне законодавство, нівелює незалежність та не-
упередженість нотаріуса. Нотаріус вчиняє нотаріаль-
ні дії як особа, уповноважена державою, а не надає 
нотаріальні послуги, тому жодна змагальність або 
«конкурсні умови» у сфері нотаріату є недопустими-
ми. Нотаріусу забороняється використовувати свої 

повноваження з метою одержання неправомірної 
вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої 
вигоди для себе чи інших осіб. НПУ сподівається на 
досягнення порозуміння та подальшу співпрацю між 
нотаріальною та банківською спільнотами.

Фонд державного майна України задля ліквідації 
корупційної схеми в сфері реєстрації інформації з  
1 лютого 2020 року впровадив безкоштовний сервіс 
внесення інформації до Єдиної бази звітів про оцінку 
(valuation.spfu.gov.ua). НПУ розробила для нотаріусів 
алгоритм перевірки звітів  (npu.ua/news/algorytm).

Сервіс вдосконалювався із врахуванням пропози-
цій нотаріусів, НПУ зверталась до ФДМУ із пропози-
ціями щодо налагодження роботи Єдиної бази даних 
звітів про оцінку.

1 липня 2020 року набули чинності законодавчі 
зміни щодо автоматичного формування електро-
нних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухо-
мості. Комісія НПУ з аналітично-методичного забез-
печення нотаріальної діяльності підготувала для 

врахування в роботі нотаріусів Інформаційний лист 
«Щодо деяких змін у сфері реєстрації та перевірки 
інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомос-
ті», який розміщено на «Нотаріальній платформі»  
(is.npu.in.ua) у розділі «Єдина нотаріальна практи- 
ка» — «Інформаційні листи НПУ».

Нотаріальна палата України налагодила конструк-
тивну співвпрацю із регулятором професії — Міністер-
ством юстиції України. НПУ та Мін’юст взаємодіють 
у сфері законопроектної роботи та підготовки інших 
нормативно-правових документів щодо нотаріальної 
діяльності й державної реєстрації, триває спільна робо-
та щодо розробки законопроекту про реформу нотарі-
ату. Поліпшилося надання нотаріусам методологічної 
допомоги, зокрема в контексті формування єдиної но-
таріальної практики. Також варто відзначити суттєве 
покращення взаємодії нотаріату та управлінь юстиції.

«Наразі НПУ можна назвати зразковою організаці-
єю професійного самоврядування, і такій організації 
варто отримати ширші повноваження, адже це піде 
на користь не лише нотаріусам, а й громадянам Укра-
їни, права яких відповідально захищає нотаріат», — 
вважає заступник Міністра юстиції Ольга Оніщук.

У січні 2020 року члена Ради НПУ Дмитра Кири-
люка як переможця конкурсу призначено на посаду 
директора Департаменту нотаріату та державної ре-
єстрації Міністерства юстиції України, а Віру Бонда-
ренко, яка очолювала відділ методичного забезпечен-
ня та інформаційно-аналітичної роботи Апарату НПУ, 
як переможця конкурсу призначено на посаду заступ-
ника директора Департаменту, начальника Управлін-
ня нотаріату та фінансового моніторингу. 

Стоп «акредитації»

Новації у сфері 
оцінки

Успішна співпраця 
з Мін’юстом

НОТАРІАТ У ФОКУСІ
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РОБОЧЕ МІСЦЕ НОТАРІУСА 

АТМОСФЕРА ДОВІРИ  
ТА ПРОФЕСІЙНОСТІ

Світлана Бандура 
працювала помічником 

приватного нотаріуса, 
спеціалістом відділу 

організації роботи 
нотаріату Головного 

управління юстиції у 
Київській області.  

А із 31 травня 2011 року 
розпочала свою приватну 

нотаріальну діяльність 
у Вишгородському 

районному 
нотаріальному окрузі  

Династійність у 
нотаріаті — явище 
позитивне, адже 
батьки передають 
дітям не лише 
знання і досвід,  
а й почуття 
величезної любові 
до професії. Ольга 
Борисівна Левчук 
працює нотаріусом 
із 1993 року та є 
наставником для 
дочки і в житті,  
і в нотаріаті.

Людяність і професійність —  
ті цінності, на яких базується 
нотаріальна діяльність, вважає 
Світлана Бандура, приватний 
нотаріус Вишгородського 
районного нотаріального округу 
Київської області. Усвідомлення 
нотаріусом своєї місії, справжня 
любов до професії сприяють 
створенню комфортної атмосфери 
на робочому місці, тому клієнти із 
захопленням відгукуються про цей 
офіс у Вишгороді, куди завітала 
й редакція журналу «Нотаріат 
України». Здавалося б, звичайний 
офіс нотаріуса, але під час 
перебування тут одразу виникає 
відчуття довіри та розуміння 
високого рівня компетентності. 
І ще більше, ніж краєвиди 
Київського моря, вражає море 
доброзичливості в душі Світлани, 
відповідальний підхід до роботи та 
щире бажання розвивати нотаріат 
України на національному та 
міжнародному рівнях.
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РОБОЧЕ МІСЦЕ НОТАРІУСА 

Окрім вищої юридичної освіти (КНУ ім. Шевченка), Світлана Бандура має 
кваліфікацію інформаційного аналітика-міжнародника, тому вміє і любить 
аналізувати нотаріальну практику.

Щоб робочий день був 
успішним, необхідне 
відповідне внутрішнє 
налаштування. Тому 
для Світлани важливо 
дотримуватися режиму: 
рано лягти спати та 
рано прокинутися, 
спершу побути наодинці 
з власними думками, 
потім зробити ранкову 
гімнастику з дітьми, пішки 
пройтися на роботу. Якщо 
вдається дотриматися 
цих правил – обов’язково 
буде наснага виконати все 
заплановане.

Шуруповерт – невід’ємний атрибут для 
ведення нотаріального архіву. У тендітних 
жіночих руках цей інструмент буває майже 
так само часто, як і печатка.

Світлана Бандура – серед переможців 
конкурсу «Кращий нотаріус 2019 року»  
у номінації «Майбутнє нотаріату»
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Вишгород — рідне місто та місце сили 
для Світлани, надихає стародавньою 

історією, комфортністю для роботи 
й затишністю для відпочинку. Ділова 

активність тут досить висока, тож 
нотаріальні дії користуються попитом.

Натхнення у нотаріальних 
буднях надають малюнки 

дітей, які вони люблять 
дарувати, коли приходять до 

мами в офіс.

«В умовах пандемії люди стали більш сконцентрованими, 
уважними до того, що відбувається довкола», – ділиться 

спостереженнями Світлана Бандура.

Сертифікати, свідоцтва, нагороди, почесні 
відзнаки традиційно прикрашають стіни 
офісу та нагадують про здобутий досвід, 
зокрема участь у міжнародних заходах. 

Світлана Бандура пройшла навчання у 
Всесвітньому університеті нотаріусів, була 

учасником Конгресу МСЛН.

РОБОЧЕ МІСЦЕ НОТАРІУСА 

Нотаріус змушений постійно балансувати 
в законодавчому хаосі, але усвідомлення 
допомоги людям приносить задоволення від 
роботи.
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¿Sabes porque soy feliz? Porque yo no 
apago la luz de nadie para encender la 
mía, simplemente oro a Dios día a día para 
que mis sueños se cumplan sin tener que 
lastimar, a alguien.
Знаєш, чому я щасливий? Тому, що 
я нікому не вимикаю світло, щоб 
увімкнути моє, я просто день у день 
молюся Богові, щоб мої мрії здійснились, 
не маючи потреби комусь нашкодити.
© Папа римський Францизк

РОБОЧЕ МІСЦЕ НОТАРІУСА 

Діловод Поліна налаштована 
здобути корисний практичний 

досвід, аби сформувати 
необхідні професіоналу навички 

та вміння. Правила взаємодії 
обумовлені заздалегідь: 

виконання чітко визначених 
обов’язків, спільні цінності, 

усвідомлення кожним  
своєї ролі, взаємоповага. 

Сім’я – це натхнення, любов та 
мотивація працювати. У офіс 

часто заходить чоловік, аби 
підбадьорити кавою й теплим 

словом. Майже щодня бувають 
тут і діти (а їх в родині трійко), 
які спостерігають за маминою 

роботою та з повагою ставляться 
до професії нотаріуса.
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Інтерв’ю 

— Яким чином організувати приєм-
ну атмосферу в офісі нотаріуса — як для 
відвідувачів, так і тих, хто працює там?

— На атмосферу в будь-якому офісі, 
передусім, впливають люди, які в ньому 
працюють, їх енергетика, налаштова-
ність на роботу, внутрішня організова-
ність, впевненість, думки. Тому важли-
во, щоб це були особистості натхненні, 
світлі, позитивні та енергійні.

Атмосфера на робочому місці но-
таріуса — прояв внутрішнього світу 
самого нотаріуса. Чітке усвідомлення 
того, з якою місією ти працюєш, та-
кож допомагає налагодити відповідну  

атмосферу. Для того, щоб відвідувачам 
було приємно і комфортно, нотаріус має 
сам для себе зрозуміти, що цінного він 
може зробити і робить для своїх клієн-
тів. Коли є це усвідомлення, воно відо-
бражається в діях і передається відвід-
увачам.

Для мене особисто такими цінностя-
ми є людяність і професійність, які по-
кладені в основу місії сприяти особам 
у здійсненні їх законних прав та інтер-
есів. 

Кожна людина, яка приходить за 
вчиненням нотаріальної дії чи консуль-
тацією, повинна чітко ідентифікувати, 

що вона саме в нотаріальній конторі. В 
цьому мені допомагають, зокрема, роз-
роблені НПУ інфографіки, які в цікавій 
і лаконічно сформульованій формі по-
яснюють важливі теми цивільного зако-
нодавства. Такі матеріали розміщені на 
стендах і в папках, клієнти з цікавістю 
їх розглядають і читають. Часто буває, 
що приходять з одним питанням, а поки 
чекають своєї черги, зацікавлюються ін-
шим, щось уточнюють, перепитують — і 
виходять з контори не лише із виріше-
ним питанням, а й із новими знаннями.

Ще у мене є стенд з витягами із 
законів, на якому великими літерами 
написано латинський вираз «De lege 
lata», що означає «Як каже закон». На 
нього теж часто звертають увагу, про-
сять пояснити, що означає ця фраза. 

Також в моєму офісі завжди є свіжі 
українські тижневики з аналітикою, ці-
кавими публікаціями на теми культур-
ного, політичного та суспільного життя 
України і світу. Маю добірку англомов-
них журналів, оскільки іноді звертають-
ся й іноземці.

Картини — ще один елемент, на 
який звертають увагу відвідувачі, та по-
ряд з якими щоденно перебувають пра-
цівники. В моєму офісі є одна картина 
професійної художниці Рити Пашкевич 
із кримським водопадом «Кобалар», 
одна моя, а також картини двох моїх 
старших дітей. 

Усе вищевказане створює приємну 
атмосферу, яка сприяє діловому спілку-
ванню і довірі.

— Що особисто Вас надихає на ро-
бочому місці?  

— Передусім, надихає сама робота, 
її різноманіття, різний рівень складнос-
ті, усвідомлення її користі для інших.

Також надихає злагодженість і по-
рядок. Коли кожен документ на сво-
єму місці, наряди сформовані й про-
шиті, зроблено всі необхідні записи, 
— з’являється відчуття рівноваги, спо-
кою, захищеності, виникає натхнення 
займатися такими важливими справа-

СВІТЛАНА БАНДУРА: 
«Людиноорієнтованість нотаріуса  

є величезним благом для суспільства»

РОБОЧЕ МІСЦЕ НОТАРІУСА 
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ми, як, наприклад, підвищення профе-
сійного рівня, ознайомлення з новація-
ми законодавства, перечитування того, 
що вже багато разів читав, але завжди 
щось відкриється по-новому.

А коли з’являється втома, «заряджа-
юся» завдяки картинам та виробам моїх 
дітей, які вони так люблять створювати 
і дарувати мені, коли приходять в офіс.

— Чи часто бувають форс-мажори 
у робочому графіку?

— Намагаюся організовувати робо-
ту так, щоб не було скупчення людей в 
один час. Якщо ж кілька клієнтів прихо-
дить одночасно і потребують найшвид-
шого вирішення своїх справ, я уточнюю 
характер їх питань, пояснюю, скільки 
часу може зайняти зараз оформлення 
необхідних документів, пропоную при-
йти на визначений час. 

Завжди призначаю час для попе-
редніх консультацій та для об’ємних 
за роботою нотаріальних дій, в корінь 
знищую метушню, працюю спокійно, 
з терпінням до відомих усім моментів, 
пов’язаних з роботою реєстрів, завчас-
но та із запасом повідомляю про час, 
який необхідно буде виділити особам 
для вчинюваної нотаріальної дії. Не же-
нуся за кількістю, але і не відмовляю в 
роботі, — просто повідомляю, коли змо-
жу допомогти. Зазвичай люди ставлять-
ся із розумінням та обирають прийти у 
визначений і погоджений з ними час. 

— Складно було змінювати графік 
ти стиль роботи у зв’язку із панде- 
мією?

— Абсолютно не складно. Я визна-
чила зручний для себе графік прийому 
громадян з 10:00 до 17:00, це вказано 
біля входу в офіс та на google-карті.

Для організації роботи мені 
обов’язково необхідно прийти у офіс за 
годину до відкриття. Це дає змогу зібра-
тися з думками, відкоригувати заплано-
вані справи і підготуватися в спокійній 
обстановці до роботи. Активність моїх 
клієнтів починається чітко о 10:00. 

Важливими ритуалами зранку та 
впродовж дня стали обробка дезінфі-
куючими засобами поверхонь столів, 
стільців, ручок, провітрювання примі-
щення. Щовечора підлога миється з де-
зінфікуючим засобом.

Зараз клієнти все частіше зверта-
ються із запитом надати їм можливість 
надіслати свої документи електронним 

шляхом для попередньої підготовки 
нотаріальної дії.  Це зменшує час пе-
ребування людей в конторі, але дещо 
збільшує об’єм моєї роботи, оскільки 
вивіряти все в такому випадку треба 
двічі.

Також працює модель, коли клієн-
ти приносять документи і залишають їх 
на вивчення і підготовку бажаної нота- 
ріальної дії. 

За моїми спостереженнями, в умо-
вах пандемії люди стали більш сконцен-
трованими, уважними до того, що від-
бувається довкола.

— Електронний архів спростив би 
роботу нотаріуса? 

— Щоб відповісти на це запитання, 
треба в першу чергу розуміти, що вкла-
дається в розуміння поняття електро-
нного архіву, який принцип його робо-
ти, яке завдання він виконуватиме, які 
додаткові обов’язки покладатиме на но-
таріуса, де зберігатимуться дані тощо. В 
моєму розумінні для електронного архі-
ву необхідними є наявність безпечних, 
окремо виділених мереж передачі да-
них (як, наприклад, Інтранет в Іспанії та 
інших країнах Європейського Союзу), 
електронний документообіг між устано-
вами, органами, організаціями, нотарі-
усами, власне електронні документи та 
електронні підписи. Без цих складових 
такий електронний архів може стати 
звичайною електронною програмою 
для організації ведення діловодства.

— Що іще з практики іноземних 
нотаріатів варто імплементувати в 
Україні? 

— Можна багато хорошого перейня-
ти із систем нотаріату, які існують трис-

та і більше років, та загалом цивільного 
права країн ЄС. Але намагатися зроби-
ти «copy paste» без врахування в ціло-
му всієї системи суспільних відносин, 
які є в Україні, буде просто марним ви-
трачанням часу. 

Так, наприклад, дуже мені імпонує 
ідея соціального забезпечення нота-
ріусів, яка працює в Італії, Німеччині, 
Австрії, але для можливості її запрова-
дження в нашій країні необхідно дуже 
багато передумов, які стосуються як 
економічної ситуації в Україні, так і осо-
бистої фінансово-господарської дисци-
пліни кожного нотаріуса. 

Цікавим є питання надання мож-
ливості нотаріусам виконувати функції 
медіатора з метою розвантажити судо-
ву систему — як, наприклад, в Іспанії. 

Важливим питанням є впроваджен-
ня надійних інформаційно-телекому-
нікаційних технологій в нотаріаті, які 
дозволять створювати електронні доку-
менти, накладати на них електронні під-
писи, передавати ці документи (напри-
клад довіреності, акти, протоколи) між 
нотаріусами для подальшого викорис-
тання. Це б модернізувало нашу про-
фесію, запропонувало би більш зручні 
послуги для клієнтів, та забезпечило б 
безпеку цивільного обороту в цифрово-
му світі. 

Якщо говорити про цивільне зако-
нодавство, то тут мені сподобався меха-
нізм захисту власника майна від нього 
ж самого, який існує в цивільному ко-
дексі Іспанії. Так, стаття 634 Цивільного 
кодексу Іспанії зазначає, що даруваль-
ник може включати в дарування всі свої 
активи або їх частину, за умови, що за 
ним зберігається у повному володінні 
або в користуванні все, що необхідно 

РОБОЧЕ МІСЦЕ НОТАРІУСА 

Каріна Дерун, голова відділення НПУ  
в Київській області
«Світлана Олегівна у мене асоціюється з моло-
дістю, красою, добротою, професійністю із стій-
ким внутрішнім стержнем! Прекрасний нотаріус, 
активний член відділення НПУ в Київській об-
ласті, завжди бере участь у різних спортивних 
змаганнях від НПУ, активно підтримує міжнарод-
ну співпрацю між нотаріусами і залюбки бере 
участь в зарубіжних заходах, при цьому залиша-
ється хорошою дружиною і турботливою багато-
дітною мамою. Таку «молоду надію» потрібно 

берегти і надавати простір для реалізації усіх ініціатив — на благо нота-
ріату та країни. Як голова відділення НПУ в Київській області я щаслива, 
що такі люди поряд зі мною!»
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для життя у статусі, що відповідає його 
обставинам. А стаття 636 Цивільного ко-
дексу Іспанії захищає обов’язкову част-
ку у спадщині (дітей померлої особи, 
якщо немає дітей то батьків, померлої 
особи і другого з подружжя померлої 
особи) і зазначає, що незважаючи на 
положення статті 634 ЦК Іспанії, ніхто 
не може дарувати або отримувати шля-
хом дарування більше, ніж він може дати 
або отримати за заповітом, дарування 
буде недійсним у всьому, що перевищує 
цей показник. Заповісти будь яке майно 
сторонній особі в Іспанії не можна, тут 
охороняють інтереси дітей, батьків, дру-
гого з подружжя, тобто сімейні цінності 
закладаються в законодавстві.

— Нотаріат України — достойний 
представник латинської моделі?

— Загалом, якщо говорити про 
сутність і суспільну функцію, яку вико-
нує нотаріат України, — ми є достой-
ним представником латинської моделі. 
Якщо ж просто порівняти більш кон-
кретно і детально нотаріат України та 
інших представників латинської моде-
лі, то ми побачимо багато організацій-
них відмінностей, а також відміннос-
тей в основних поняттях «офіційний 
документ», «нотаріальний документ», 

«публічний документ», законодавчого 
визначення яким в нас взагалі немає. 
Тому нам є куди розвиватися і зміцню-
ватися.

— Чому для Вас важливо брати 
участь у міжнародних нотаріальних 
заходах?

— Це пов’язано з тим, що мене за-
вжди цікавили міжнародні відносини, 
спілкування, обмін ідеями та інформа-
цією, спосіб мислення людей з різним 
світобаченням.

Участь в міжнародних нотаріальних 
заходах дає мені маленьку можливість 
об’єднати нотаріат та інші здобуті зна-
ння. За першою освітою я міжнарод-
ник-аналітик та перекладач з англій-
ської мови, навчалася на факультеті 
Міжнародної інформації Інституту між-
народних відносин КНУ імені Тараса 
Шевченка. Один з моїх найулюбленіших 
викладачів Валерій Петрович Гондюл 
вважав своїм завданням навчити нас 
мислити і підготувати до виконання за-
вдань будь-якої складності, характеру, 
сфери. Власне, пошук конкретної сфери 
для роботи привів мене на юридичний 
факультет Інституту післядипломної 
освіти КНУ імені Тараса Шевченка, а 
далі на роботу в відділі нотаріату Голов-

ного територіального управління юсти-
ції в Київській області. В мене викликає 
захоплення рівень підготовки до між-
народних заходів представників Між-
народного союз нотаріату (МСЛН), їх 
виступи мають змістовний, вдумливий 
характер. Це люди, в яких є чому навчи-
тися, і на яких мені особисто хочеться 
орієнтуватися.

— Таким зразком, мабуть, також є 
Ваша мама, яка працює нотаріусом із 
1993 року. На кого ще професійно орі-
єнтуєтеся? 

— Мама, звісно, є для мене настав-
ником і в житті, і в нотаріаті зокрема, 
її поважають за професіоналізм коле-
ги та клієнти. Планка, яку поставила 
моя мама, є дуже високою, тому мені в 
якийсь момент було навіть боязко іти в 
професію. Як кажуть, природа часто від-
почиває на дітях, і я дуже цим перейма-
лась… 

Мені пощастило, що серед друзів 
моїх батьків, серед їх одногрупників, 
серед тих людей, яких я знаю змалеч-
ку, є прекрасні нотаріуси, на професій-
ну думку і мудру пораду яких я завжди 
можу розраховувати.

Під час роботи у відділі організації 
роботи нотаріату Головного територі-
ального управління юстиції у Київській 
області мені пощастило познайомитися 
із великою кількістю нотаріусів, на яких 
теж можна рівнятися і орієнтуватися. Я 
щаслива, що зустріла на своєму шляху 
цих прекрасних людей і висококваліфі-
кованих нотаріусів. 

— Що найприємніше і найскладні-
ше в роботі нотаріуса?

— Найприємніше — усвідомлю-
вати, що ти допоміг людині. Уважне, 
скрупульозне ставлення до особи і до 
питання, з яким вона звернулася, дуже 
подобаються мені в моїй роботі. І це 
саме те, що приносить мені найбільше 
задоволення.

Якщо більш конкретно, то прояв-
ляється це у вислуховуванні людини, 
аналізі документів, відомостей у всіх 
можливих реєстрах, роз’ясненні на-
слідків майбутніх дій, чіткому описі 
алгоритму того, як відбуватиметься 
нотаріальне оформлення, скільки часу 
воно триватиме.

Бувають випадки, наприклад, під 
час оформлення спадщини, коли май-
но знаходиться в іншій області, людині 

РОБОЧЕ МІСЦЕ НОТАРІУСА 
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не зрозуміло, куди їхати, де знайти в 
іншому місті землевпорядника, бюро 
технічної інвентаризації тощо, щоб 
зібрати всі необхідні довідки та доку-
менти. В таких випадках я телефоную 
колегам з відповідних областей, уточ-
нюю адреси, контакти, графіки роботи 
тощо. Тобто, крім нотаріальної роботи 
робиться ще значний пласт організа-
ційної роботи, що економить людям 
ресурс часу. 

Ми живемо в той час, коли доступ 
до особистого спілкування з людиною, 
професіоналом, стає величезною цін-
ністю, особливо якщо це спілкування 
стосується складних питань, які мають 
вузькоспеціалізований характер. Сьо-
годні можна витратити півгодини часу, 
дарма слухаючи бота в телефоні  і спо-
діваючись знайти відповідь на просте 
питання, пов’язане із налаштуванням 
телефону чи банківської картки. Осо-
бисте спілкування з нотаріусом, на-
дання йому до огляду документів ро-
бить можливим за тих самих півгодини 
отримати чітку і конкретну відповідь 
на нетипову ситуацію з різноманітни-
ми варіаціями вхідних даних. Людино-
орієнтованість нотаріуса є величез-
ним благом для суспільства в цілому і 
окремо для кожної особи.

Найскладніше — балансувати в 
законодавчому хаосі, в якому постій-
ні зміни відбуваються безсистемно, 

необґрунтовано щодо потреб суспіль-
ства, і часом дуже заплутують.

— Ви чудово знаєте іспанську  
мову — це улюблена іноземна? 

— Мелодику іспанської мови лю-
блю, як мелодику рідної мови, тому 
часто слухаю пісні іспанською, роз-
друковую лірику, перечитую і роблю 
для себе переклад. Зараз мені подо-
баються виконавці Rosalen, LuzCasal, 
ManuelCarrasco, DavidBisbal. Раніше до-
сить багато читала іспанською, але все, 
на жаль, не встигнути, тому зараз для 
читання обираю англійську, так як бачу 
в ній більше необхідності для подальшо-
го використання. Нещодавно  закінчила 
читати Ноя Харарі «Sapiens», чудова 
книжка, натрапила в ній навіть на де-
кілька абзаців про зародження ідеї та 
організацію перших професійних пен-
сійних фондів (1744 рік у Шотландії), 
дуже цікавий матеріал.

— За що Ви любите Вишгород? 
— Вишгород — моє рідне місто, 

воно є місцем моєї сили, я дуже добре 
це відчуваю.

Це місто надихає своєю стародав-
ньою історію, яка пов’язана з княги-
нею Ольгою, князями Володимиром 
і Ярославом, Вишгородською іконою 
Божої Матері, святими Борисом і Глі-
бом, Межигірським монастирем, та ви-

нятковою природною красою ярів, 
лісів, струмків, пагорбів, озер. Воно 
приваблює все більше людей і має до-
сить високу ділову активність.

Вишгород — місто, в якому комфорт-
но працювати і відпочивати, тут затишно 
жити. На перший погляд, Вишгород може 
здатися маленьким містом, воно має ком-
пактно організоване розташування адмі-
ністративних будівель, державних уста-
нов та організацій (майже всі на одній 
вулиці), також тут велике різноманіття 
цікавих для активного відпочинку місць. 
Це і Київське море з вітрильними школа-
ми, і схил, на якому раніше знаходилася 
санна траса, а зараз взимку тут можна 
покататися на лижах.

Я живу у Вишгороді 35 років, але й 
досі продовжую відкривати його винят-
кову красу. Влітку ми із сім’єю ходили на 
каяках з набережної Вишгорода навко-
ло острова Великий, частина якого від-
носиться до Києва. Це була неймовірна 
пригода, всі залишилися в захваті від різ-
номаніття побачених птахів, від Дніпра з 
одного боку і Десни з іншого, обвідного 
каналу Київської ГЕС, який, незважаючи 
на штучне створення, має свою власну 
унікальну екосистему. Вишгород — чу-
дове місто! Запрошую в гості!

Спілкувалась Юлія Шешуряк, 
фотографував Павло Паригін

РОБОЧЕ МІСЦЕ НОТАРІУСА 
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НА ЗВ’ЯЗКУ З ВІДДІЛЕННЯМИ

— Євгеніє, ким Ви мріяли бути 
в дитинстві?

— Я не мріяла, а завжди знала, 
що буду юристом, тому що най-
вищий авторитет для мене — моя 
мама, юрист з університетською 
освітою.

— Чому Вашим вибором як 
юриста став саме нотаріат?

— Після четвертого курсу На-
ціональної юридичної академії 
України імені Ярослава Мудрого я 
проходила практику в суді, орга-
нах прокуратури та нотаріату. По-
трапила  до Першої житомирської 
державної нотаріальної контори і 
була вражена високим рівнем ко-
манди професіоналів-нотаріусів. 
Відтак, зрозуміла, що хочу бути 
частиною цієї нотаріальної спіль-
ноти. Тому й обрала для себе саме 
цю юридичну спеціальність, яка, 
на мій погляд, є найближчою до 
потреб людей.

ЄВГЕНІЯ ЗАРІЦЬКА: 
«Найбільше професійне 
досягнення — вдячність 
людей»
Бути нотаріусом — означає 
займатися суспільно-корисною 
справою, і важливо робити 
це відповідально, красиво та 
з любов’ю. Бути нотаріусом — 
повністю віддаватися обраній 
професії та отримувати взаємність: 
саме стільки, скільки необхідно 
для того, щоб відчути себе 
потрібним, а тому — щасливим. 
Про це в інтерв’ю журналу 
«Нотаріат України» розповіла 
Євгенія Заріцька, приватний 
нотаріус Житомирського 
міського нотаріального округу, 
голова відділення Нотаріальної 
палати України в Житомирській 
області.
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— Колеги дуже позитивно від-
гукуються про Вас, відзначають 
людяність, доброту, ввічливість, 
етичність. Такі риси характе-
ру допомагають в нотаріальній 
практиці, спілкуванні з клієнта-
ми?

— Вдячна колегам за такі від-
гуки, це приємно та відпо-
відально. На мій погляд, 
найголовніші риси харак-
теру нотаріуса — терпіння, 
тактовність, вміння слу-
хати та чути відвідувача, 
встановлювати особистий 
контакт. Потрібно просто 
любити та поважати лю-
дей.

— А як саме суспіль-
ство сприймає нотаріат?

— Я впевнена, що сус-
пільство довіряє нотаріа-
ту. Нотаріус — це особа, до 
якої звертаються з будь-якою про-
блемою, починаючи з дрібної по-
бутової і закінчуючи вирішенням 
складних юридичних питань.

— Чи згодні Ви, що кожен но-
таріус може впливати на імідж 
професії, і як саме?

— Звичайно, повага до професії 
— результат праці усіх нотаріусів. 
Кожен повинен намагатися якнай-
краще виконувати свою роботу, 
створювати якісний результат.

— Ваша робота у професійно-
му самоврядуванні нотаріату мо-
тивує Вас? За яким принципом 
працюєте як голова відділення 
НПУ?

— Протягом багатьох років я 
була заступником голови нашого 
відділення, тому мала досвід робо-
ти у правлінні. Як і мій колега-по-
передник, я намагаюся дотриму-
ватися партнерського стилю ке-
рівництва. А найкраща мотивація 
— це довіра колег!

— Правління відділення пра-
цює як єдина команда? Як вирі-
шуєте конфлікти?

— Працюємо злагоджено, але, 
безумовно, є до чого прагнути. У 
спірних питаннях намагаємося до-
мовлятися, дослухаємося до думки 
кожного.

— У зв’язку із пандемією коро-
навірусу працювати нотаріусам 
стало складніше?

— Так, суттєво складніше. Но-
тарі, як і всі інші представники 
публічних професій, знаходяться в 
зоні ризику, перебувають під зна-
чним психологічним тиском. Пан-

демія — своєрідний цивілізацій-
ний виклик. Потрібно приділяти 
особливу увагу етичному спілку-
ванню з колегами та відвідувача-
ми: стримувати надмірні емоції, 
зберігати витримку й особисту гід-
ність, проявляти силу характеру, 
частіше посміхатися, намагатися 

вселяти в оточуючих впевне-
ність в тому, що все буде добре, 
всі труднощі минають.

— Є фактори, які ускладню-
ють роботу нотаріуса незалеж-
но від епідемій, маю на увазі 
суперечливість законодавства, 
технічні недоліки реєстрів, над-
мір паперової роботи тощо…

— Немає ідеальної сфери ді-
яльності, тому всі перераховані 
недоліки нівелюються позитив-
ними сторонами професії, дові-
рою, вдячністю, повагою людей, 

НА ЗВ’ЯЗКУ З ВІДДІЛЕННЯМИ

Відділенням НПУ 
в Житомирській 
області завжди 

вітається 
ініціатива та щиро 
підтримуються всі 

починання колег
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яким ти допоміг. Але, звичайно, всі 
юристи мріють про стабільне, чіт-
ке, розумне законодавство.

— Як Ви оцінюєте роботу НПУ, 
її розвиток? Адже Ви як член 
Ради НПУ бачите всі процеси зсе-
редини.

— Команда НПУ  за досить ко-
роткий час змогла забезпечити 
прозору та ефективну діяльність, 
відмінно працює аналітично-мето-
дичний напрямок, надихає прин-
циповість в питаннях захисту 
існування професії, впевненість 
руху до сильного самоврядування 
та саморегулювання, активізація 
міжнародного співробітництва з 
МСЛН, нотаріальними па-
латами інших країн.

— Нотаріальна спіль-
нота Житомирщини — 
дружна команда? Прово-
дите разом дозвілля, ра-
дитеся з робочих питань? 
Також, наскільки я знаю, 
відділення активно за-
ймається благодійністю.

— Основний принцип 
— це взаємоповага. В нас 

гарні стосунки, активно спілкує-
мося між собою з питань нотарі-
альної практики, радимося, допо-
магаємо один одному та  ділимося 
досвідом. Звичайно, збираємося з 
приводу радісних подій та підтри-
муємо один одного у важкі часи.

Нотаріат Житомирщини бага-
тий на нотаріальні династії, їх у 
нас аж двадцять, троє колег продо-
вжують справу батьків.

Наша обласна нотаріальна 
спільнота має досить багато актив-
них представників, статті колег 
публікуються в спеціалізованих 
правничих виданнях, маємо спор-
тивні досягнення тощо. Дійсно, 
багато уваги спільнота приділяє 

різним благодійним проектам. Від-
діленням завжди вітається ініці-
атива та щиро підтримуються всі 
починання колег.

— Що цікавого варто знати 
про Житомир?

— Житомир — моє люблене 
місто, історія якого починається з 
глибини віків. Роком заснування 
Житомира вважається 884-й. Як 
свідчать легенди, свою назву міс-
то отримало за ім’ям дружинника 
київських князів Аскольда і Діра-
Житомира, який нібито відмовив-
ся служити ворогам князів, зник в 
лісах і оселився на скелі при злитті 
річок Кам’янки і Тетерева. В інших 

легендах розповідається, що ту-
тешні жителі здавна торгували 
хлібом, жили мирно. Існують 
свідчення про те, що в давнину 
навіть в центрі міста сіяли жито, 
ячмінь, стояли вітряки. Про міс-
то казали: «мир і жито», «мир 
житичей». Можливо також, що 
Житомир — скорочена форма від 
слова «животомир», тобто сим-
вол мирного спокійного життя.

В 1444 році Житомир отримав 
магдебурзьке право. Височить 

Взаємоповага — 
основний принцип 

роботи нотаріальної 
спільноти 

Житомирщини
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у місті пам’ятка древньої культу-
ри — Замкова Гора, на якій у 13-17 
століттях стояв замок-фортеця. Те-
риторія замку перевищувала 3,5 
десятини, у підземних ходах пере-
ховувалось населення під час та-
тарських навал. 

Цікавим витвором природи є 
скеля «Голова Чацького», яка роз-
містилась на схилах Тетерева. З 
такою назвою скелі пов’язана ле-
генда про нещасливе кохання. Роз-
повідають, що сотні років тому жив 
тут польський граф, пан Чацький, 
який до нестями кохав свою красу-
ню-дружину. Але вона зраджувала 
йому, тому в розпачі Чацький ро-
зігнав свого коня на верхівку скелі 
та кинувся у річку. Частина скелі 
звалилась разом з ним, а відтак вер-
хівка її стала схожою на людську 
голову.

Із Житомиром пов’язані імена 
видатних діячів науки і культу-
ри. Тут жили та працювали відомі 
письменники, композитори, теа-
трали, драматурги. І, думаю, всім 
відомо, що в Житомирі народив-
ся головний конструктор перших 
штучних супутників Землі і кос-
мічних кораблів Сергій Павлович 
Корольов. 

У Житомирі дислокується сла-
ветна 95-та окрема десантно-штур-
мова бригада, якою не-
ймовірно пишаємося.

Сучасний Житомир 
— невелике, але затиш-
не, зелене, культурне, 
спортивне, інноваційне 
та комфортне для життя 
місто, яке раджу відвіда-
ти кожному.

— Окрім прогулянок 
вуличками рідного міс-
та, чим любите займа-
тися у вільний час? 

— Весь свій вільний час я про-
вожу з родиною, друзями. Люблю 
природу, ліс. Радію простим речам! 
Як казав Альберт Ейнштейн, «є 
лише два способи  прожити життя: 
перший — ніби чудес не існує, дру-
гий — ніби навколо лише чудеса».

— А якщо трапляється важкий 
день — чия підтримка допомагає 
у першу чергу? 

— Безумовно, рідних та близь-
ких людей. У професійних питан-
нях часто виручають колеги, як по-
радою, так і дружньою підтримкою.

— Радієте, що Ваша професій-
на доля склалася саме так?

— Я люблю свою роботу і пи-
шаюсь своїм вибором. Найбільше 
моє професійне досягнення — це 
довіра та вдячність людей, моїх 
клієнтів.

— Про що важливо думати 
кожному нотаріусу, розпочи-
наючи робочий день?

— Сьогодні знову я займа-
тимуся важливою, потрібною, 
корисною, улюбленою справою, 
і зроблю це професійно, відпові-
дально, красиво, легко та з вели-
чезним задоволенням!

— Як потрібно любити нота-
ріат?

— Обраній професії слід бути 
відданим. Віддаєш любов, знання, 
вміння, зусилля, час — і завжди 
отримуєш взаємність. Отримуєш 
стільки, скільки необхідно для 
того, щоб відчути себе потрібним, а 
тому — щасливим.

Бесіду вела Юлія Шешуряк

НА ЗВ’ЯЗКУ З ВІДДІЛЕННЯМИ

    Обраній професії слід 
бути відданим. Віддаєш 
любов, знання, вміння, 
зусилля, час — і завжди 
отримуєш взаємність
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7 жовтня 2020 року відбув-
ся Міжнародний веб-симпозіум 
нотаріатів країн Європи і Азії на 
тему «Робота та розвиток нотаріа-
ту як критичної інфраструктури в 
умовах пандемії», організований 
Нотаріальною палатою України у 
співпраці із нотаріальними пала-
тами Білорусі та Литви. Окрім того, 
учасниками заходу стали пред-
ставники нотаріатів Грузії, Казах-
стану, Узбекистану й Молдови.

Пандемія COVID-19 і введення 
карантину кардинально змінило 
життя людей, умови ведення біз-
несу, роботу державних органів 
та різноманітних структур і орга-
нізацій, вплинуло на економіку 
всього світу. Нотаріат в умовах 
пандемії працює як інфраструкту-
ра, критично необхідна фізичним 
та юридичним особам.

«Нотаріусам України не звика-
ти працювати в екстремальних 

умовах — і це допомогло швидко 
адаптуватися до змін, при цьому 
зберегти професійну мотивацію і 
залишитися позитивним прикла-
дом для суспільства. Нотаріат Укра-
їни в умовах карантину підтвердив, 
що завжди стоїть на захисті прав і 
законних інтересів громадян і біз-
несу, а Нотаріальна палата України 
довела, що здатна якісно захищати 
професійні права нотаріусів», — за-
значив у вступному слові моде-
ратор веб-симпозіуму, президент 
НПУ Володимир Марченко.

Президент Білоруської нотарі-
альної палати Наталя Борисен-
ко розповіла про особливості орга-
нізації роботи нотаріату Білорусі в 
умовах пандемії. Оскільки в країні 
не був введений карантин, нота-
ріуси не припиняли працювати, 
але у нотаріальних конторах здій-
снювалися профілактичні захо-
ди, було організоване чергування 

консультантів, які зустрічали від-
відувачів на вході та слідкували за 
дотриманням санітарних норм.

Було проведено низку акцій 
щодо безплатного дистанційного 
консультування громадян нотарі-
усами (за загальним правилом в 
Білорусі такі консультації платні). 
Більшість питань стосувалося пи-
тання спадкування, наразі існує 
проблема із простроченими заява-
ми на відкриття спадщини.

За словами Наталії Борисенко, 
кількість нотаріальних дій в Біло-
русі суттєво скоротилася: зокрема, 
засвідчення справжності підписів 
на документах зменшилося на 
50%, посвідчення довіреностей на 
20%. Разом з тим, посвідчення за-
повітів збільшилося на 30%, вдві-
чі більше стало нотаріальних дій 
щодо забезпечення доказів. Прак-
тики вчинення нотаріальних дій 
дистанційно нотаріуси Білорусі 

НОТАРІАТ В УМОВАХ 
ПАНДЕМІЇ

НПУ організувала міжнародний веб-симпозіум
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не мають, адже цифрове середови-
ще в країні не достатньо розвине-
не: нотаріат готовий працювати з 
електронними документами, але 
державні органи — ні. 

Інна Бернацька, член Ради 
НПУ, голова Комісії НПУ з аналі-
тично-методичного забезпечення 
нотаріальної діяльності, виступи-
ла з доповіддю на тему «Вдоскона-
лення процедур вчинення нотарі-
альних дій, державної реєстрації 
прав на нерухомість і бізнесу за 
принципом «єдиного вікна», а та-
кож поінформувала іноземних ко-
лег про актуальний стан ре-

формування нотаріату України, 
законодавчі зміни.

«Робота в умовах пандемії дала 
нотаріату України ще більшу мо-
тивацію здійснювати реформи, 
запроваджувати новації, викорис-
товувати нові технології», — за-
значила Інна Бернацька.

Принцип «єдиного вікна» у 
нотаріуса став у нагоді в період 
карантину, адже передбачає від-
далену підготовку документів для 
правочину, можливість доступу 
нотаріусів до багатьох баз та реє-
стрів, повноваження у сфері дер-
жавної реєстрації. Відвідувачу не 

потрібно отримувати документи в 
багатьох інстанціях — все можна 
зробити за один візит до нотаріуса. 

Президент Литовської нота-
ріальної палати Марюс Страч-
кайтіс розповів про напружену 
ситуацію, яка склалась у Литві на 
початку весни цього року. Нака-
зом міністерства юстиції у зв’язку 
із пандемією було повністю при-
зупинено роботу нотаріальних 
бюро — нотаріуси могли надавати 
лише дистанційні консультації. В 
результаті стало зрозуміло, що без 
нотаріальних дій суспільство не 
може повноцінно існувати, тому 
нотаріуси не працювали лише чо-
тири дні. Але уряд оголосив про 
передачу функцій нотаріусів дер-
жавному підприємству   «Центр 
реєстрів» та підготував відповідні 
законодавчі зміни.

Але незабаром уряд звернув 
увагу на законопроект, розробле-
ний Литовською нотаріальною 
палатою, в якому передбачено 
дистанційну форму роботи нотарі-
усів. Уряд вирішив не передавати 
функції нотаріусів ДП, а реформу-
вати нотаріат на основі цього про-
екту, який наразі поданий до пар-
ламенту.

Законопроект, зокрема, перед-
бачає можливість дистанційної 
форми роботи нотаріусів, а також 
подальший перехід на електро-
нний документообіг.

Втім, хоча кількість паперів 
(різноманітних довідок, витягів 
тощо) буде суттєво зменшувати-
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ся, нотаріальні дії не заміняться 
використанням онлайн шаблонів 
документів, — в центрі правочину 
завжди стоятиме нотаріус як від-
повідальний професіонал.

Відповідаючи на питання ко-
лег щодо ризиків переходу на 
електронний документообіг (адже 
немає гарантій збереження елек-
тронних архівів, на відміну від 
паперових), Марюс Страчкайтіс 
наголосив, що такі ризики і справ-
ді завжди розглядаються першо-
чергово, але пандемія внесла ко-
рективи та не залишила вибору: 
нотаріат мусить все швидше руха-
тися в бік цифровізації.

Цікаво, що Литва залишилася 
єдиною країною Балтії, де поки що 
немає дистанційного нотаріату. 
Але незважаючи на запроваджен-
ня новацій в інших країнах, нота-
ріуси працюють переважно тра-
диційним способом. Наприклад, 
у Естонії лише 10% нотаріальних 
дій відбувається дистанційно, і це 
переважно виключення, коли у 
людей немає можливості відвіда-
ти нотаріуса.

Також президент Литовської 
нотаріальної палати розповів 
про особливості нотаріального 
посвідчення сімейно-правових 
договорів та повноваження нота-
ріусів по реєстрації та розірвання 
шлюбів.

В Литві зареєструвати шлюб у 
нотаріуса неможливо, ініціатив 
з цього приводу поки що навіть 

не виникало. А ось в Естонії вже 
кілька років реєструють шлюби 
виключно нотаріуси. У вищезгада-
ному законопроекті, який очікує 
розгляду в парламенті Литви, пе-
редбачається можливість реєстра-
ції нотаріусами розірвання шлюбу 
— за умови, якщо немає неповно-
літніх дітей та майнових спорів. 
Також є ідея посвідчувати у нота-
ріусів, без звернення до суду, дого-
вори подружжя про розділ майна. 

Олена Чуєва, член Комісії НПУ 
з аналітично-методичного забез-
печення нотаріальної діяльності, 
виступила з доповіддю щодо осо-
бливостей спадкування та ролі но-
таріусів України в цьому процесі. 
Цивільний кодекс ще із 2004 року 
передбачив договірне регулюван-
ня спадкових відносин, але укра-
їнці досі не часто користуються 
цією можливістю. Доповідач звер-
нула увагу на нюанси зміни чер-
говості для спадкоємців, видачі 
свідоцтва про право на спадщину, 
посвідчення договору про розпо-
діл спадкового майна, про зміну 
спадкової частки. На думку Олени 
Чуєвої, у спадкових справах дис-
танційна форма роботи нотаріуса 
не доречна. 

Голова Республіканської нота-
ріальної палати Казахстану Асель 
Жанабілова поділилася інформа-
цією про роботу нотаріату в Казах-
стані під час пандемії. За словами 
доповідача, позицією міністерства 
юстиції є постійність та безпе-

рервність надання правової допо-
моги населенню, тому нотаріуси 
продовжували працювати, звісно 
ж, із дотриманням санітарно-про-
філактичних норм. Оскільки в 
країні ввели надзвичайний стан, 
спершу майже всі установи були 
закриті, а тому нотаріат знаходив-
ся на передовій надання допомоги 
людям. Важливо, що у Казахстані 
працюють різноманітні онлайн-
сервіси, що полегшувало роботу. 
Окрім того, держава на півроку 
повністю звільнила нотаріусів від 
податків.

Нотаріат Казахстану також очі-
кує реформування — розроблений 
законопроект, який скасовує папе-
ровий реєстр нотаріальних дій та 
спеціальні бланки, на документи 
нотаріус накладатиме ЕЦП тощо. 
Триває робота щодо організації 
архіву, адже для зберігання папе-
рових документів вже не вистачає 
приміщень (архіви діють при те-
риторіальних палатах). Пропону-
ється скоротити термін постійно-
го зберігання документів із 75 до 
30 років.

Також Асель Жанабілова висту-
пила з доповіддю на тему «Розши-
рення застосування електронних 
сервісів для отримання інформа-
ції щодо нерухомості». Зокрема, 
розповіла про реалізацію пілот-
ного проекту з банком щодо пере-
воду в безготівкову форму угод із 
депозитом нотаріуса. 

Президент Нотаріальної пала-
ти Грузії Давит Путкарадзе роз-
повів, що робота нотаріату Грузії 
в період пандемії суттєво зміни-
лася: наприкінці березня наказом 
міністерства юстиції була призу-
пинена нотаріальна діяльність та 
створені тимчасові нотаріальні 
бюро, де нотаріуси чергували із 8 
до 18 години, хоча фактично дово-
дилося залишатися допізна; вчи-
нення певних нотаріальних дій 
обмежили; до роботи активно до-
лучилася нотаріальна палата, яка 
організувала прийом заяв щодо 
спадкування, надавала дистанцій-
ні консультації (довелося навіть 
збільшити штат call-центру).

Згодом до роботи нотаріаль-
них контор запровадили нові ви-
моги з огляду на санітарно-гігіє-
нічні норми, і деяким нотаріусам 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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навіть довелося переобладнува-
ти свої офіси. Зараз нотаріуси в 
обов’язковому порядку розпочи-
нають роботу не пізніше 9 ранку 
і працюють не менше 8 годин на 
день. При цьому працювати на ви-
їзді забороняється.

Анна Котляр, член Комісії НПУ 
з аналітично-методичного забез-
печення нотаріальної діяльності, 
виступила з доповіддю на тему 
«Надання нотаріусам повнова-
жень з прийому-видачі докумен-
тів про проставлення апостиля». 
Нотаріус розповіла про те, як 
регулюється дана сфера в Укра-
їні, якими є нові повноваження 
нотаріусів та Мін’юсту. Загалом, 
проставлення апостиля — це опе-
ративна, надійна та зручна по-
слуга, особливо беручи до уваги 
наявність Електронного реєстру 
апостилів. «Нотаріуси України за-
вжди готові до отримання нових 
додаткових повноважень, які на-
пряму не пов’язані з нотаріатом, 
але будуть зручними та потрібни-
ми для людей», — зазначила Анна 
Котляр. 

Голова Нотаріальної палати 
Республіки Узбекистан Дилшод 

Ашуров повідомив, що під час 
пандемії в країні активно вико-
ристовують онлайн-можливості. 
Так, нотаріуси Узбекистану при-
ймають відвідувачів тільки після 
попереднього запису через спеці-
альний сайт. На початку пандемії 
Нотаріальна палата організувала 
консультування та інформування 
громадян в соціальних мережах, 
постійно публікувались оновле-
ні переліки діючих нотаріальних 
контор, створювалися інформа-
ційні просвітницькі відеоролики 
тощо.

Дистанційний нотаріат може 
бути корисним, вважає Дилшод 
Ашуров, але найголовніше при 
цьому — забезпечити безпеку 
правочинів та комфортну роботу 
нотаріусів. 

До спілкування долучилася та-
кож президент Нотаріальної па-
лати Республіки Молдова Аурелія 
Лазу, яка подякувала учасникам 
веб-симпозіуму за цікаві доповіді 
та обмін досвідом. 

Проаналізувавши інформа-
цію, якою поділилися під час веб-
симпозіуму іноземні нотаріуси, 
можна зробити висновок, що  

нотаріати різних країн в період 
пандемії мають спільну пробле-
матику та досвід:

— нотаріат в період пандемії 
підтвердив свою унікальність та 
необхідність для суспільства;

— робота нотаріусів була швид-
ко та чітко організована відповід-
но до санітарно-гігієнічних норм; 
консультування громадян здій-
снюється дистанційно, за мож-
ливістю обмежується особистий 
прийом;

— нотаріальним палатам різ-
них країн довелося перенести 
заплановані події, навіть з’їзди 
нотаріусів, робоче спілкування 
відбувається онлайн; разом з цим, 
нотаріальні спільноти займають-
ся благодійністю та підтримують 
співгромадян у скрутні часи;

— пандемія та карантин нада-
ли поштовх для реформування, зо-
крема запровадження Е-нотаріату, 
законодавчих змін;

— роль особистості нотаріуса 
у вчиненні правочину — визна-
чальна. 

«Запроваджуючи електро-
нні сервіси, важливо не втрати-
ти сам нотаріат, — акцентував 
Володимир Марченко. — Втім, 
в найближче сторіччя робот не 
замінить нотаріуса, тому продо-
вжуємо працювати як соціально 
орієнтований інститут, на захисті 
прав громадян та бізнесу».

Президент НПУ подякував за-
рубіжним колегам та членам Ради 
НПУ за участь в заході та висловив 
упевненість, що конструктивна 
співпраця палат продовжиться.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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ЛІДІЯ МІРОШНИЧЕНКО. 
Погляд у майбутнє

На Одещині у місті Чорноморську 
працює приватним нотаріусом Лідія 
Михайлівна Мірошниченко, досвід 
нотаріальної практики якої налічує 
вже майже 40 років. Нотаріальна 
професія — зовсім не тиха гавань, 
як це може здатися обивателю, 
але Лідію Михайлівну не лякають 
шторми, адже вона із висоти 
свого професійного та життєвого 
досвіду точно знає, що без дощу не 
буває веселки, а щасливий погляд 
нотаріуса завжди спрямований у 
майбутнє.

ЛЕГЕНДИ НОТАРІАТУ

— Лідіє Михайлівно, як Ви вва-
жаєте, чи існує якесь особливе «но-
таріальне щастя»? Ви можете себе 
назвати щасливим нотаріусом?

— «Нотаріальне щастя» — це, ма-
буть, розуміти, що твоя професія 
корисна для людей; відчувати свою 
необхідність; мати можливість допо-
магати людям, перш за все, порадою; 
роз’яснювати можливі наслідки вчи-
нення нотаріальних дій; застерігати 
від прийняття невірних рішень.

Вважаю себе щасливим нотаріу-
сом, бо дуже люблю свою професію 
(працюю вже більше 38 років). 

— Вам подобається згадувати 
про початок Вашої нотаріальної 
діяльності? Які труднощі виникали 
у Вас як у молодого спеціаліста?

— Після закінчення Харківсько-
го юридичного інституту розпочала 
свою діяльність державним нотаріу-
сом, завідуючою Овідіопольської ДНК 
Одеської області. Труднощі полягали 
в тому, що перші роки роботи я була 
єдиним нотаріусом в районі. Часто 
згадую ті величезні черги, двічі на 
тиждень прийом громадян здійсню-
вався до пізнього вечора.

Стажування я проходила в Першій 
Одеській ДНК, складно було самостій-
но розбиратись зі специфікою райо-
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ну — колгоспні двори, будинки для 
переселенців… Але, разом з тим, було 
цікаво стикатися зі складними випад-
ками на практиці, з яких й складався 
досвід в професії.

— Чим корисний досвід органі-
зації роботи в ДНК?

— Такий досвід, дійсно, допомагає 
організовувати робочий процес, фор-
мувати архів.

— Нотаріуси, які працювали або 
працюють в державному нотаріаті, 
часто мають багато життєвих істо-
рій. Чи бували у вас якісь екстре-
мальні випадки?

— Пригадую, як поїхала на ви-
клик робити заповіт, але за станом 
здоров’я клієнтки посвідчити запо-
віт було неможливо. Назад довелося 
в снігопад самостійно повертатись 
електричкою.

— Що можете порадити коле-
гам, які зараз працюють держав-
ними нотаріусами?

— Своєю сумлінною працею, пова-
гою до людей підтримувати високий 
рівень нотаріальної професії серед 
суспільства.

— В Україні на даному етапі все 
ще потрібен державний нотаріат?

— Я — за єдиний нотаріат. 

— Чому Ви вирішили розпочати 
приватну нотаріальну практику?

— З державного нотаріату я ви-
йшла на пенсію, але не змогла жити 
без професії, тому зареєструвала при-
ватну нотаріальну діяльність. 

— Вам подобався Закон «Про 
нотаріат», коли він був ухвале-
ний? Чи варто зараз приймати 
новий закон, і якими мають бути 
зміни?

 — Закони не досконалі, до того ж, 
суспільство розвивається, є потреба 
законодавчих змін та доповнень, по-
трібні також підзаконні акти. Бажано, 
щоб підзаконні акти були більш де-
тальними, містили повний порядок 
вчинення кожної нотаріальної дії (від 
документів, які необхідно витребува-
ти нотаріусу, перевірок, які повинен 
виконати нотаріус у реєстрах, — до 
зберігання в архіві документів щодо 
конкретної нотаріальної дії). Тоді не-
порозуміння в ході перевірок нота-
ріальної діяльності будуть зведені до 
мінімуму. 

— Що Вам як професіоналу до-
помагає залишатися на плаву в 
бурхливому морі законодавчих 
змін?

— Всі законодавчі зміни ретельно 
розбираємо в сімейному колі з донь-
ками (які також працюють нотаріуса-
ми). Також зустрічаємось із колегами, 
які працюють в нашому місті, для ви-
значення єдиної нотаріальної прак-
тики.

— До речі, про реальне море. Ви 
працюєте нотаріусом в «морсько-
му» місті — чи це має якийсь вплив 
на характер нотаріальних дій?

— Так, наприклад, мають місце до-
віреності на розпорядження яхтами, 
човнами; довіреності на розмитнен-
ня вантажів, що прибувають до мор-
ського порту; фотокопії документів 
моряків тощо.

— Отже, доньки пішли Вашим 
шляхом — також обрали професію 
нотаріуса. Часто радитеся щодо 
вчинення дій?

— Так, безумовно, складна ситуа-
ція на практиці або прийняття змін 
до законодавства не залишаються без 
бурхливих обговорень в сімейному 
колі.

— Як зазвичай розпочинається 
Ваш робочий день? 

— Робочий день розпочинається з 
перегляду новин на сайті управління 
юстиції, Міністерства юстиції, Нота-
ріальної палати. 

ЛЕГЕНДИ НОТАРІАТУ

5 необхідних умов для 
«професійного щастя» 
нотаріуса
*від Лідії Мірошниченко

— Удосконалене, стабільне 
законодавство

— Економічне зростання в 
державі

— Високий рівень життя 
громадян

— Процвітання бізнесу

— Повага, взаєморозуміння, 
підтримка в колективі та 
нотаріальній спільноті
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ЛЕГЕНДИ НОТАРІАТУ

— Емоції та почуття гумору в 
роботі нотаріуса — допустимі чи 
зайві?

 — Кожна людина має свої емоції. 
Але в професії, на мою думку, емоції, 
особливо бурхливі, бажано 
стримувати. Почуття ж гумо-
ру необхідне в будь-якій си-
туації, воно не тільки допо-
магає налагодити спілкуван-
ня, а й піднімає всім настрій. 

— А чи властиве нотаріу-
сам професійне вигорання? 

— Ні, постійні зміни в за-
конодавстві не дають мож-
ливості «вигоріти» в про-
фесії, а навпаки, створюють 
атмосферу «студентської» 
активності — постійно необхідно чо-
мусь вчитися. 

— Можливо, існують у нотаріу-
сів якісь ритуали, традиції, забобо-
ни, пов’язані з професією? 

— Складні правочини не призна-
чати на понеділок. Починати запис у 
новому реєстрі для реєстрації нотарі-
альних дій із запису паспорта чолові-
ка, а не жінки.

— Нотаріуси часто в якості від-
починку обирають собі творчі хобі, 

чи у Вас таке особливе позаробоче 
заняття для душі? 

— Обожнюю подорожувати з 
онучками, готувати їм різні смако-
лики. 

— Якщо проаналізувати весь 
Ваш досвід спілкування з клієнта-
ми, які висновки можете зробити 
щодо сприйняття суспільством но-
таріуса в Україні?

— Серед професій в галузі пра-
ва сьогодні нотаріат займає важливе 
місце в суспільстві, викликає довіру 
та повагу людей. І дуже важливо збе-
регти це в майбутньому.

— На початку грудня відбувся 
черговий кваліфікаційний іспит, 

в нотаріат знову влилась «молода 
кров». З висоти Вашого досвіду що 
можете порадити цим нотаріусам?

— Молодим нотаріусам хотілось би 
побажати завжди пам’ятати про ви-
соке звання нотаріуса, яке вони здо-
були; бути чесними, порядними спе-
ціалістами; дбати про свій професій-
ний рівень та репутацію, з повагою 
ставитися до відвідувачів та колег.

— Відчуваєте себе легендар-
ною особистістю нотаріату? 

— Ні, я звичайний нотаріус, 
тільки досить довгий час займаюсь 
улюбленою справою. 

— Якщо нотаріат — це море, 
хто Ви у ньому? 

— Мабуть, хвиля, оскільки в бурх-
ливому нотаріальному житті штилю 
практично не буває, необхідно за-
вжди бути на гребені хвилі змін в но-
таріаті. 

— Яке гасло може прикрашати 
офіс нотаріуса? 

— «Працюй завжди з поглядом у 
майбутнє!»

Бесіду вела Юлія Шешуряк

   Нотаріат займає 
важливе місце  

в суспільстві, викликає 
довіру людей, і дуже 
важливо зберегти  
це в майбутньому
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ВИКЛИК НОТАРІУСА ДОДОМУ: 
ЩО ВАРТО ВРАХУВАТИ НА ПРАКТИЦІ

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Теоретичні аспекти
З урахуванням положень статті 

131 Закону України «Про нотаріат» та 
пункту 2 глави 1 розділу І Порядку 
вчинення нотаріальних дій нотаріу-
сами України (затвердженого Нака-
зом Міністерства юстиції України від 
22.02.2012   № 296/5), виїзд нотаріуса 
для вчинення нотаріальної дії поза 
робочим місцем можливий виключно 
в межах свого нотаріального округу 
за винятком заміщення інших нота-
ріусів у випадках, передбачених за-
коном.

В законодавстві відсутня деталь-
на регламентація процедури виклику 
нотаріуса для вчинення нотаріальної 
дії поза приміщенням, що є робочим 
місцем нотаріуса (державної нота-

ріальної контори), та особливостей 
безпосередньо вчинення такої нота-
ріальної дії.

Лише пунктом 3 глави 1 розділу І 
Порядку вчинення нотаріальних дій 
передбачено зазначати у посвідчу-
вальному написі та в реєстрі для ре-
єстрації нотаріальних дій про місце 
вчинення нотаріальної дії (вдома, у 
лікарні, за місцезнаходженням юри-
дичної особи тощо) — із зазначенням 
адреси, а також причин, з яких нотарі-
альна дія була вчинена поза вказани-
ми приміщеннями.

Також запис про вчинення но-
таріальної дії поза робочим місцем 
нотаріуса обов’язково заноситься до 
Журналу (книги) обліку викликів но-
таріуса за межі державної нотаріаль-

ної контори, державного нотаріаль-
ного архіву чи робочого місця (кон-
тори) приватного нотаріуса (згідно з 
додатком 14 до Правил ведення нота-
ріального діловодства, затверджених 
наказом Міністерства юстиції Украї-
ни від 22 грудня 2010 року № 3253/5).

Тетяна Кучеренко
Приватний нотарiус Бориславського 

мiського нотарiального округу Львівської 
області, член Комісії НПУ з аналітично-

методичного забезпечення нотаріальної 
діяльності, член правління відділення 
НПУ в Львівській області, член Вищої 

кваліфікаційної комісії нотаріату

За загальним правилом усі нотаріальні дії вчиняються нотаріусами 
в приміщенні державної нотаріальної контори, в державному 
нотаріальному архіві, у приміщенні, яке є робочим місцем приватного 
нотаріуса. Проте щодо окремих випадків, а саме, якщо особа 
не може з’явитися в зазначене приміщення, а також якщо того 
вимагають особливості вчинюваної нотаріальної дії, стаття 41 Закону 
України «Про нотаріат» передбачає, що нотаріальні дії можуть бути 
вчинені поза зазначеними приміщеннями.
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Лайфхаки для 
нотаріальної практики

Закон не визначає, які саме при-
чини можна розцінювати як такі, 
що унеможливлюють з’явлення осо-
би до нотаріуса, та за наявності яких 
нотаріальна дія може бути вчинена 
нотаріусом на виклику. На практиці 
нотаріуси найчастіше зустрічаються з 
такими причинами, як стан здоров’я 
громадянина (хвороби, травми); осла-
блений стан, зумовлений похилим ві-
ком; перебування у лікарні; перебу-
вання в установі виконання покарань 
тощо. 

Зазвичай особа, яка потребує вчи-
нення нотаріальної дії на виклику, 
звертається до нотаріуса за телефо-
ном або через осіб, яким довіряє. Звіс-
но, в сучасному технологічному світі 
нотаріус має змогу заздалегідь дис-
танційно поспілкуватися з людиною, 
ознайомитися з електронними копія-
ми документів та навіть надати особі 
проект нотаріального документа для 
ознайомлення.

Проте не варто забувати про те, 
що законом на нотаріуса покладено 
обов’язок зберігати нотаріальну та-
ємницю, а також, що упевнитися у 
дійсності намірів особи, встановити 
особу громадянина, його дієздатність, 
відсутність тиску на особу з боку тре-
тіх осіб, нотаріус може лише при осо-
бистому спілкуванні.

Саме тому серед нотаріусів по-
ширена практика з метою вчинення 
нотаріальної дії виїжджати до осо-
би з власними технічними засобами 
або, за відсутності такої можливості, 
— виїжджати щонайменше двічі. А у 
випадках посвідчення договорів або 
оформлення документів з нетиповим 
змістом таких зустрічей з особою, для 
якої вчиняється нотаріальна дія, може 
бути й більше.

Перш ніж проставити на докумен-
ті свій підпис, особа повинна ознайо-
митися з проектом цього документа, 
вислухати роз’яснення нотаріуса, за-
дати нотаріусу питання, пов’язані зі 
змістом вчинюваної нотаріальної дії, 
внести до документа свої правки чи 
висловити свої зауваження до нього 
та схвалити його остаточну редакцію.

Варто відмітити, що такий підхід 
виправдав себе на практиці. Зокрема, 
у випадку оспорювання в судовому 
порядку вчинених на виклику нотарі-
альних дій це є додатковим аргумен-

том на користь того, що особа зазда-
легідь була ознайомлена з проектом 
документа та підписувала схвалений 
нею текст, а отже розуміла зміст та на-
слідки вчинюваного нею правочину 
чи підписаного нею документа.

Мабуть, найчастіше виїзди нота-
ріуса для вчинення нотаріальних дій 
відбуваються до громадян похилого 
віку. У спілкуванні з такими особа-
ми нотаріусу потрібно бути особливо 
уважним, обачним, а також наперед 
прораховувати усі можливі ризики.

На практиці дехто з колег просить 
громадян надати власноруч написану 
заяву про виклик нотаріуса додому 
(до лікарні тощо), а також про про-
хання вчинити певну нотаріальну 
дію; інші з’ясовують усі необхідні де-
талі під час особистого спілкування 
телефоном або під час попереднього 
виїзду; треті, керуючись статтею 44 
Закону України «Про нотаріат», ви-
требовують довідки про те, що осо-
ба не страждає на психічний розлад, 

який може вплинути на її здатність 
усвідомлювати свої дії та (або) керу-
вати ними; усі зазначені методи часто 
використовують і в сукупності.

Метою таких дій нотаріуса є як за-
хист громадянина, який звернувся до 
нотаріуса, недопущення можливих 
негативних наслідків для вчиненої 
нотаріальної дії та для особи, щодо 
якої її вчинено, так і захист самого 
нотаріуса. 

Особливої уваги також необхід-
но приділяти забезпеченню дотри-
мання нотаріальної таємниці. Адже, 
як правило, в приміщенні, до якого 
здійснено виклик нотаріуса, присут-
ні члени сім’ї громадянина, який має 
намір вчинити нотаріальну дію, або 
інші особи. Тому часто нотаріусу по-
трібно проявляти чудеса тактовності, 
стриманості та дипломатії задля не-
допущення присутності таких осіб під 
час з’ясування намірів громадянина 
та безпосередньо під час вчинення 
нотаріальної дії.

АКТУАЛЬНА ТЕМА
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НА ЗВ’ЯЗКУ З ВІДДІЛЕННЯМИ

— Якою була Ваша перша ро-
бота і чи подобалась вона Вам?

— Першою моєю серйозною 
справою в житті була військова 
служба. Так, я не одразу став юрис-
том. Закінчив вище загальновій-
ськове командне училище, отримав 
звання лейтенанта. Мені дуже подо-
балося бути військовим, захищати 
Батьківщину. Але в якийсь момент 
не стало тієї країни, якій я присягав 
служити. Виникло питання про по-
вторне складання присяги, але пе-
реконаний, що присягу можна дава-
ти тільки один раз у житті, інакше 
вона втрачає свій сакральний сенс 
і перетворюється на банальне під-
писання контракту. Так закінчився 
мій військовий період життя.

— І розпочався юридичний 
період? Чому вирішили скласти 
присягу нотаріуса?

— Юриспруденція мене дуже 
цікавила з дитинства, і ще під час 
військової служби я вступив на 
заочне відділення юридичного 
факультету. А до рішення стати 
саме нотаріусом мене підштов-
хнуло дуже глибоке переосмис-
лення моєї служби в збройних си-
лах. Хотілося максимально мир-
ної професії.

— Який найскладніший пе-
ріод був у Вашій нотаріальній 
практиці?

— Найскладніше було розпочи-
нати нотаріальну діяльність. 

— Як думаєте, який відсоток 
нотаріусів-чоловіків в Україні? 
Чому їх набагато менше, ніж жі-
нок?

— Думаю, в нашому нотаріаті 
відсотків 20 чоловіків. А причина в 
тому, що нотаріат за своєю приро-
дою гармонійний, я б навіть сказав 
— добрий, спрямований на мирне 
врегулювання суперечок.

— Так, Ви цілком праві — ми 
задля цікавості робили при-
близні підрахунки за реєстром, 
і виявилось, що співвідношення 
жінок та чоловіків у нотаріаті 
справді 80/20. Нотаріат «з чолові-
чим характером» відрізняється 
від класичного «жіночого»? 

— Я б не сказав, що жіночий но-
таріат «класичний». Таким він зда-
ється хіба що на пострадянському 
просторі. Адже, якщо проаналізу-
вати інші країни, то там ситуація 
трохи інша — нотаріусів-чолові-
ків значна кількість, часто навіть 
більшість. Принципових відмін-
ностей у нотаріальній практиці 
чоловіків та жінок я не бачу. За 

ОЛЕКСАНДР ПАРАМОНОВ:  
«Живу нотаріатом!»

Перед новим роком ми часто обіцяємо собі стати кращими, а часто 
навіть кардинально змінити життя. Залишити нотаріальну практику та 
облаштувати виноградник на родючих землях Закарпаття? Можливо, 
таке рішення прийме Олександр Парамонов, голова відділення 
Нотаріальної палати України в Закарпатській області, приватний 
нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу. Але через 
дуже багато років! Тому що сьогодні нотаріат — його велика любов та 
джерело життєвих сил. 
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винятком тієї краси, яку привно-
сять жінки в усе, чим займаються, 
часом навіть просто завдяки своїй 
присутності. 

— Розкажіть про правління 
відділення НПУ в Закарпатській 
області, особливості організації 
вашої спільної роботи. Під час 
карантину перейшли на дистан-
ційне спілкування?

— В правлінні нашого відділен-
ня у кожного є свої напрямки робо-
ти, за необхідності члени 
правління допомагають 
одне одному. Дистанцій-
не спілкування у нас і до 
карантину домінувало. 
Думаю, як і у всіх відділен-
нях, адже так простіше та 
швидше організувати об-
говорення актуальних пи-
тань, оперативно прийма-
ти рішення. 

— Чи налагоджена 
співпраця з місцевою 
владою, управлінням юс-
тиції?

— З органами влади і місцево-
го самоврядування знаходимося в 
постійному контакті, знаходимо 
спільну мову. Зокрема, нещодавно 
активізували роботу щодо підклю-
чення нотаріусів до реєстрів тери-
торіальних громад, налагодження 
електронного документообігу з БТІ, 
працюємо й за іншими напрямка-
ми. При цьому до такої співпраці 
намагаємося максимально залу-
чати всіх нотаріусів області, а не 
лише голову та членів правління. 
Практика показала, що широке за-
лучення колег дає потужний ефект.

— Маєте якісь секрети керів-
ництва, налагодження роботи, 
організації місцевої нотаріаль-
ної спільноти?

— Секрет досить простий — 
максимальна відкритість в об-
говоренні та прийнятті рішень, 
залучення до обговорення макси-
мальної кількості колег. Голові від-
ділення дуже важливо бути гото-
вим нести відповідальність за всі 
наслідки прийнятого рішення, при 
цьому залишаючись відкритим до 
конструктивних пропозицій. До 
речі, як я не одноразово перекону-

вався, такий принцип активно за-
стосовується практично у всіх від-
діленнях НПУ.

— Радитесь із колегами щодо 
питань роботи відділення?

— Звичайно, при вирішенні ба-
гатьох питань я звертаюся до колег 
за порадою, якщо вважаю, що пев-
ний колега більш компетентний 
в цьому питанні. Якщо ж занадто 
складно — тоді вже до Володимира 
Миколайовича!

— Чому Ви займаєтеся розви-
тком професійного самовряду-
вання? Які «бонуси» це Вам дає?

— Головною рушійною силою є 
закладене у кожному з нас досить-
таки егоїстичне прагнення — зро-
бити своє життя комфортним. Од-
нією зі складових комфорту є впо-
рядкована й організована спільно-
та. Так що все досить просто.

— Чи можна стверджувати, 
що НПУ є успішною самовряд-

ною організацією?
— Так. І мене це дуже радує і 

надихає.

— Закарпаття — казковий 
край, має якусь унікальну енер-
гетичну наповненість, тут віє 
добробутом, швидше зацвіта-
ють дерева та дозріває полу-
ниця. Мабуть, нотаріусам при-
ємно працювати у таких ком-
фортних умовах?

— О, це нескінченна тема, я мо- 
жу годинами розповідати про на- 
ше Закарпаття, людей, природу…  

НА ЗВ’ЯЗКУ З ВІДДІЛЕННЯМИ

Завжди бути самим 
собою і ніколи не 

зупинятися на 
досягнутому!
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І при цьому не висловити навіть 
сотої частини того, що хочеться 
розповісти, чим хочу поділитися. 
Краще приїжджайте!

— Який населений пункт мо-
жете порадити колегам для від-
починку, щоб «перезавантажи-
ти» мозок від думок про роботу?

— Неможливо виділити щось 
одне, кожен може знайти для себе 
те, що підходить саме йому. До речі, 
я на днях сам для себе зробив вели-
чезне відкриття. У нас в Закарпатті 
розроблено і вже прекрасно працює 
мобільний додаток для туризму 
«Local4U» — там кожен зможе зна-
йти те, що йому підходить. Я 
запланував «сирний марш-
рут» — відвідаю кілька си-
роварень, познайомлюся зі 
специфікою приготування, 
продегустую.

— Більше 150 приват-
них нотаріусів та 16 ДНК 
— чи знаєте усіх колег по-
іменно? Чи може кожен 
із них звернутися до Вас 
як голови відділення із 
будь-яким питанням?

— Так, звісно, знаю всіх. Так 
само і всі колеги Закарпаття зна-
ють, що вони можуть до мене в 
пріоритетному режимі звернутися 
(і звертаються).

— Особливості національного 
складу населення області вплива-
ють на характер нотаріальних дій?

— Звичайно, якийсь «відтінок» 
національний склад Закарпаття 
на нотаріат накладає, але дуже 
не суттєво. Більше впливає близь-
кість кордону із трьома країнами. 
Нотаріат Закарпатської області 
постійно і у великому обсязі сти-
кається зі специфікою документів 

різних країн, багато консультацій, 
пов’язаних з роз’ясненнями цих 
особливостей.

— Чи буває так, що хочеться 
залишити нотаріальну практику 
та зайнятися, наприклад, виро-
щуванням винограду?

— Буває, що «згаряча» я таке 
заявляю. Але всерйоз це вже не 
сприймають,бо знають, що я живу 
нотаріатом!

— Які поради, отримані в ди-
тинстві від близьких людей, Ви 
досі використовуєте? 

— Завжди бути самим собою і 
ніколи не зупинятися на досягну-
тому.

— Перед новим роком ми часто 
обіцяємо собі стати кращими. Які 
особистісні навички Ви би хотіли 
отримати у 2021 році?

— Стати більш стриманим емо-
ційно і не сприймати все так боліс-
но — але, боюся, це утопія.

Бесіду вела Юлія Шешуряк

Для успішної  
роботи відділення 

НПУ важлива 
максимальна 
відкритість в 

обговоренні та 
прийнятті рішень
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ШЛЯХ ДО МРІЇ
На початку грудня 2020 року відбувся кваліфікаційний іспит на право на зайняття 

нотаріальною діяльністю. Своїми враженнями про цю подію та міркуваннями про професію 
поділилися: Тетяна Малолітко — одна із 24 осіб, які успішно склали анонімне електронне 

тестування та отримають свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, а також 
її батько, а тепер і колега — Павло Малолітко, приватний нотаріус Онуфріївського районного 

нотаріального округу Кіровоградської області. 20 років нотаріального стажу батька — приклад 
професійності та мотивація для дочки берегти чистоту високого звання Нотаріуса.

Дякую за чесний іспит!
майже 600 допущених до іспиту 
кандидатів успішно склали лише 
24. Дійсно, у порівнянні з попере-
дніми роками іспит став складні-
шим: підняли прохідний бал, за-
мість двох етапів тепер цілих три.

На жаль, дехто з тих, хто не 
склав іспит, почали шукати при-
чини не в собі, а у якихось зо-
внішніх чинниках. Але якщо мож-
на було «домовитись» — чому ж 
тоді настільки низький відсоток 
тих, хто склав?... То може, все ж 
таки, у цей раз все пройшло без 
корупції? Інших варіантів я не 
бачу. Тому дякую за чесний іспит! 
Це абсолютно реально — здати 
іспит самому, без грошей, домов-
леностей, корисних зв‘язків. І я — 
яскравий приклад цьому.

Величезна вдячність усім близь-
ким за підтримку і віру в мене! 
Тільки найближчі люди знають, як 
важко я йшла до цієї перемоги, як 
довго готувалася, скільки було не-
доспаних ночей, сліз і нервів. Зі-
знаюся — виникало навіть бажан-
ня в останній момент все кинути і 
не піти на іспит, бо слова «добро-
зичливців» про те, що самотужки 
іспит здати нереально, все ж трохи 

підривали віру в себе, і часом опус-
калися руки… Але все вдалося!

Бажаю всім, зокрема тим, хто 
мріє стати нотаріусом: коли дуже 
хочете чогось досягти — вперто 
йдіть до своєї мети, не слухайте тих, 
хто збиває вас зі шляху, працюйте 
над собою і пам‘ятайте: вдача і Бог 
допомагає тим, хто сам докладає 
сил, не шкодуючи себе!

Вибором професії нотаріуса, на-
самперед, завдячую своєму бать-
кові. Його приклад та настанови, 
відповідальність та сумлінність, ба-
жання допомогти іншим та взаємна 
повага від людей — все це нади-
хало мене ще з юних років та за-
клало бажання у майбутньому піти 
слідами батька. Крім того, я завжди 
відчувала його допомогу і підтрим-
ку, як в особистому житті, так і в 
роботі. І ця впевненість у тому, що 
завжди є до кого звернутись за по-
радою та досвідом, не полишили 
мене і донині.

Сьогодні у моїх планах — роз-
почати приватну нотаріальну прак-
тику, чесно і сумлінно виконувати 
свою роботу, здобувати безцінний 
досвід та допомагати людям у вирі-
шенні їх проблем.

Іспит на право на за-
йняття нотаріальною ді-
яльністю — дуже важлива і 
знакова подія у моєму житті. 
Передусім, хочу висловити 
слова вдячності керівни-
цтву Мін‘юсту та Нотаріаль-
ної палати України за висо-
ку організацію іспиту, який 
пройшов відкрито, чесно і 
в комфортних умовах. Осо-
блива подяка членам ВККН 
за організаційну допомогу, 
підтримку, уважність, наста-
нови і побажання.

Цьогоріч іспит виявився 
дуже резонансним, адже із 

Тетяна Малолітко
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Доступ до професії нотаріуса варто реформувати
тобі задоволення і засоби до існу-
вання, нотаріат — це твоє життя, 
це твій стиль, це твоя сутність, і ти 
вже не уявляєш себе без нотарі-
ату, не дивлячись на всю склад-
ність і неоднозначність професії.

Для кожного батька найбільша 
шана — коли твої діти йдуть тво-
їми слідами. Тодд розумієш, що 
ти правильні казки їм в дитинстві 
читав. Двоє із моїх дітей вибрали 
юриспруденцію як свою основну 
професію. І тим більша батькова 
радість, що донька обрала профе-
сію нотаріуса.

Дитина, яка з дитинства люби-
ла філологію та українську мову, 
мріяла стати коректором, прак-
тично вже була зарахована до 

Миколаївського національного 
університету ім. В.О. Сухомлин-
ського на філологічний факультет, 
все-таки прислухалась до порад 
батька і спробувала вступити до 
Національної юридичної академії 
ім. Ярослава Мудрого. З першо-
го відвідування вишу була зача-
рована його величчю та красою, 
успішно склала вступні іспити, 
закінчила академію з відзнакою, 
пройшла нелегкий шлях від дер-
жавного реєстратора до помічни-
ка нотаріуса, і врешті-решт склала 
іспит на право на зайняття нота-
ріальною діяльністю.

Мабуть, все-таки мій приклад 
слугував переважним фактором 
для обрання професії: Таня бачи-

У кожного нотаріуса свій 
шлях до професії та свій 
шлях професійного станов-
лення. І через декілька ро-
ків роботи ти вже розумієш, 
що нотаріат — це не тільки 
твоя робота, яка приносить 

Павло Малолітко
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ла і розуміла всю сутність нота-
ріату, його проблеми і переваги, 
і свідомо зробила свій вибір.

У розмовах із донькою про 
професію я неодноразово на-
голошував на безлічі труднощів 
і проблем, з якими щодня сти-
каються нотаріуси: це і вели-
кий об’єм правової інформації, 
і постійна зміна законодавства 
та «правил гри», до яких тре-
ба швидко пристосовуватись, 
і безпосереднє спілкування з 
клієнтами, які різними бувають, 
і найголовніше — це величезна 
відповідальність за кожне ска-
зане слово, кожен підпис, кожну 
проставлену печатку. Але вже 
доросла дівчинка зробила свій 
вибір.

Підготовка до екзамену роз-
почалась ще задовго до ого-
лошення про його проведен-
ня — вивчення законодавства, 
розбір практичних ситуацій, 
тощо. Батько спокою не знав ні 
вдень, ні вночі, роз’яснював по-
ложення законів та їх практич-
не застосування. Чим ближче 
наближалась дата іспиту, тим 
більше наростало напруження: 
були навіть істерики і сльози, 
бажання все кинути і далі спо-
кійно працювати помічником 
нотаріуса... Але все вдалося, 
дякувати Богові! І тим більша 
цінність цього свідоцтва, що 
воно здобуто у вкрай важкому 
іспиті. Тому і цінитись воно буде 
більш відповідально.

Хотів би подякувати організа-
торам іспиту за піклування про 
здоров’я наших дітей та хорошу 
організацію процесу, а також 
підготовку приміщення до здачі 
екзамену.

Всім, хто склав цей нелегкий 
іспит, бажаю гідно нести звання 
нотаріуса і постійно вдоскона-

лювати свій професійний рівень. 
Тим, кому не пощастило цього 
разу, — не розчаровуватись і 
не звинувачувати когось у сво-
їй поразці. На цьому екзамені 
життя не закінчується, і ті зна-
ння, які ви здобули, готуючись 
до іспитів, вам обов’язково зна-
добляться у професійному житті. 
Те саме я говорив і своїй донь-
ці, коли вона мені доводила, що 
цей екзамен здати «не реально» 
і це марна трата часу.

Хотілося б сказати ще декіль-
ка слів про доступ до професії 
нотаріуса.

Коли я починав свою про-
фесійну діяльність, існували ро-
зумні квоти розподілу нотаріусів 
за округами. В кожному окрузі 
працювала така кількість нотарі-
усів, яка давала змогу повністю 
задовольнити попит на нотарі-
альні дії, і в той же час не зава-
жати працювати своїм колегам. 
Всі були задоволені: і нотаріуси, 
і клієнти. Але комусь у Міністер-
стві юстиції здалось, що обме-
ження у кількості нотаріусів по-
рушує принцип вільного доступу 
до професії, і ці квоти в декілька 
разів були збільшені, а потім і 
зовсім скасовані.

Сьогодні нова команда Мініс-
терства юстиції разом із Нота-
ріальною палатою намагається 
побороти корупційну складо-
ву в нотаріаті, однією з причин 
якої є безмірне «штампування» 
нових нотаріусів, і дуже часто з 
невисоким професійним рівнем. 
Останній іспит показав, що ке-
рівництво Міністерства та НПУ 
рішуче налаштовані на виправ-
лення такої ситуації.

Але, на мою думку, це можна 
зробити іншим, менш болісним 
шляхом, —  повернутись до пи-
тання розподілу нотаріусів за 

округами. Непогана схема ство-
рена в системі судоустрою: коли 
судді здобувають право на вчи-
нення судочинства — їх став-
лять в резерв, і за мірою появи 
вакансій шляхом конкурсу при-
значають на конкретну посаду. 
Тут і багаторівневе екзамену-
вання, і нормальне регулювання 
кількості суддів. Створивши по-
дібну схему доступу до професії 
нотаріуса, можна було б виріши-
ти ряд проблем: це і нездорова 
конкуренція між нотаріусами, 
яка доходить навіть до порушень 
норм нотаріальної етики та за-
кону; це і вирішення проблеми 
з екзаменуванням, коли до пе-
реліку екзаменаційних питань 
включаються питання, які апрі-
орі всі юристи повинні знати, 
отримуючи диплом про вищу 
юридичну освіту; це і безліч на-
рікань та звинувачень на адресу 
міністерства та організаторів іс-
питу про бажання будь-яким чи-
ном «завалити» абітурієнтів; це і 
вирішення проблеми відсутності 
нотаріусів у невеликих (депре-
сивних) районах та населених 
пунктах тощо.

Тому я вчинив би саме таким 
чином і, як показує спілкування 
з іншими нотаріусами, є багато 
прихильників ідеї квотування 
кількості нотаріусів за нотарі-
альними округами. Є статистичні 
дані про кількість нотаріальних 
дій, які вчиняються нотаріусами, 
зокрема в державних нотаріаль-
них конторах, тому визначити 
нормальну кількість нотаріусів 
на кількість населення не складе 
великої проблеми.

Я вірю, що нотаріат з кожним 
роком буде підвищувати свій 
якісний рівень і відігравати вирі-
шальну роль в позасудовому ре-
гулюванні суспільних відносин.
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— Інно Валентинівно, осно-
вний напрям Вашої наукової ді-
яльності — цивільне право. Як з 
точки зору науковця можете оці-
нити якість цивільного законо-
давства України? 

— Цивільне законодавство 
дуже обширне, розгалужене. В 
ньому є настільки різноманітні 
складові (наприклад, право інте-
лектуальної власності, недоговір-
ні зобов’язання, спадкове право 
тощо), що охарактеризувати стан 
всього цивільного законодавства 
разом неможливо.

Свого часу Цивільний кодекс, 
прийнятий у 2003 році, явив собою 
якісний кодифікований закон. На 
жаль, поступово його доповнюва-
ли і різним брудом (наприклад, до 
ст. 228 про закупівлі), і непродума-
ними правовими конструкціями 
(наприклад, право довірчої влас-
ності), і явно лобістськими ново-

введеннями. ЦК постраждав від 
такого бомбардування з боку сил, 
далеких від цивілістики. До того 
ж, суспільні відносини так стрімко 
розвиваються, що основний циві-
лістичний закон потребує значно-
го доктринального переопрацю-
вання.

Залишається ще одна причина 
для постійних проблем (болючий 
«мозоль» цивілістичного регулю-
вання) — це сумнозвісний Госпо-
дарський кодекс, який все усихає, 
але ще дихає, і ніяк ніхто не нава-
житься на його евтаназію. Та це й 
не можливо, допоки не буде вирі-
шена низка питань з регулюван-
ням відносин публічної власності, 
юридичних осіб публічного права 
та дещо іншого, адже усе це треба 
десь розмістити, якщо скасовува-
ти ГК. 

В цілому ж цивільне законодав-
ство доволі різноманітне. Одні за-

кони більше нагадують інструкції 
(особливо у сфері корпоративних 
відносин), другі очевидно писа-
лись не правниками. Чимало є за-
конів, сфера регулювання яких пе-
рехрещується, тому вони містять 
багато аналогічних норм. Про це 
можна говорити довго.

Втім, це звичайний процес 
в правотворчій діяльності. По-
гано лише те, що він абсолютно 
неконтрольований і тому відбу-
вається, наче броунівський рух. 
Якісь соціальні кола зацікавлені 
в регулюванні сегменту суспіль-
них відносин, хтось це замовляє і 
фінансує — з’являються нові зако-
ни або нові редакції законів. І на-
впаки — якщо таких «соціальних 
сил» немає або їм не вистачає на-
полегливості й коштів, то зберіга-
ється регулювання відносин ще 
за радянських часів, підлатане під 
сучасність. Прикладом може слу-
гувати Житловий кодекс.

Можу навіть висловитися та-
ким чином: я не вбачаю наразі 
об’єктивних і суб’єктивних мож-
ливостей вдосконалити і гармо-
нізувати цивільне законодавство. 
Думаю, що наразі ми приречені 
існувати в такому еклектичному і 
вибуховому правовому полі.

— Для того, щоб бути хоро-
шим нотаріусом, потрібно щиро 
любити цивільне право?

— Усім відомо, що при довгому 
спільному житті любов подруж-
жя переростає в дещо інше. І це не 
звичка, не дружба — це відчуття 
об’єктивної необхідності кожного 
у співіснуванні. Навіть не так — 
це вже єдине ціле. Любити чи не 
любити — так питання взагалі не 
постає. Це — цілюща волога на за-
пеклих губах; це — еліксир життя; 
це — бій сердець в унісон; це — від-
чуття нероздільної єдності. Чи лю-
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блю я свої руки або мозок? Ми не 
замислюємося над цим, а просто іс-
нуємо в гармонії із собою. Так само 
— подружжя. Так само — нотаріус 
і цивільне право, яке є середови-
щем буття нотаріуса. Як же нота-
ріус може його не любити? Він має 
його облаштовувати, вдосконалю-
вати, при чому не просто із задово-
ленням, а й вважати це нагальною 
потребою.

— Одвічний пошук першо-
причини: слово чи дія, курка чи 
яйце, теорія чи практика? А що 
первинно у юриспруденції? Чи 
життєво необхідно практикую-
чим нотаріусам підтримувати 
вогонь теоретичних знань (які, 
як відомо, часто стоять неви-
правдано далеко від прикладної 
діяльності)?

— Ніхто не може працювати 
нотаріусом без юридичної освіти. 
І це не виключення, а загальне 
правило. Бувають, правда, худож-
ники-самоучки або барди-любите-
лі «вогнища та пісень». Проте вся-
кій професії слід навчатися, і для 
цього існують навчальні заклади. 
Тому ставитися неповажно до тієї 
інституції, завдяки якій ти став но-
таріусом, не допустимо.

Без знання того, що таке право-
чин, заповіт, довіреність, їх форма, 
загроза недійсності тощо працюва-
ти нотаріусом неможливо. Однак, 
на навчальному етапі все це, без-
умовно, подається в надто узагаль-
неному вигляді. А інакше і бути не 
може, оскільки завданням при на-
данні вищої освіти є утвердження 
в принципових основах знань, які 
потім на практиці будуть застосо-
вуватися автоматично.

Разом із тим, життя настіль-
ки різноманітне, що ситуативні 
складнощі можуть виходити дале-
ко за межі тих типізованих знань, 
з якими вийшли колишні студен-
ти з університетів. І це нормально. 
Такі проблемні ситуації мають ви-
рішуватися спільними зусиллями 
нотаріусів та науковців. Інакше це 
може призвести до поширення не-
правильного способу вирішення 
проблеми, що як хвиля накриває 
нотаріальну практику через пере-
дання по «сарафанному радіо» по-
рад різного роду.

Прикладом може слугувати 
доволі дивна ситуація, коли нота-
ріуси повсюдно вважали за необ-
хідне згоду другого з подружжя 
на відчуження нерухомості, яка 
була набута одним із подружжя 
до укладення шлюбу, але кошти 
на утримання другої сторони цьо-
го договору сплачувалися під час 
перебування у шлюбі. Хтось ко-
мусь щось сказав — і понеслось. 
Так не можна. І склалося це вна-
слідок нехтування простими на-
уковими істинами про суб’єктів 
права власності, моменту його 
набуття тощо, про які чомусь за-

булось в повсякденній нотаріаль-
ній практиці.

Тож погодитися з тим, що на-
ука стоїть невиправдано далеко від 
практики, я не можу. Це якісь вигад-
ки, поширені серед практиків, які «з 
висоти свого положення» погляда-
ють на диваків-науковців, а останні 
— на нотаріусів із їх рутинною робо-
тою. Якщо так і залишити це стано-
вище — не буде ладу ані в цивілісти-
ці, ані в нотаріальній практиці. Спо-
діваюсь, що ми знищимо цю прірву 
і доведемо, що правильний шлях 
уперед — лише при спільній праці 
та єдності зусиль.
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— Нотаріальна спільнота мріє 
про стабільну єдину нотаріаль-
ну практику. На Вашу думку, що 
заважає нотаріату отримати цю 
«чашу Грааля»?

— Мрія про єдину нотаріаль-
ну практику — це мрія про ідеал, 
який завжди є недосяжним. Тим 
не менш, треба прагнути до цього. 
Ідеалу досягти все одно не вдасться, 
але подолати чимало складнощів 
на цьому шляху можна і потрібно.

За моїми спостереженнями, у 
правничій площині стали пере-
важати тенденції до уніфікації, що 
знаходить свій прояв у поширенні 
модельних статутів, примірних, ти-
пових чи зразкових договорів, різ-
номанітних стандартів тощо. Тож 
нотаріат як сегмент широ-
кого правничого загалу не 
знаходиться в стороні від 
цих процесів. Більше того, 
він, як мало хто інший, 
близький до універсаль-
них механізмів у своїй ді-
яльності, оскільки це від-
повідає його призначенню. 
І навпаки — ситуація, за 
якої нотаріальна практика 
матиме допустимий коефі-
цієнт відхилення від тако-
го універсального підходу, 
буде невірним шляхом.

А щодо причин, які за-
важають нотаріату отри-
мати цю «чашу Грааля», 
то вони, на мій погляд, лежать у 
суб’єктивній площині. Нотаріуси, 
на відміну від колег-правників із 
інших юридичних площин (суддів, 
адвокатів), не просто дослухову-
ються до порад вищих інстанцій, а 
чекають різноманітних роз’яснень 
і слідують їм, навіть якщо часом 
й усвідомлюють їх помилковість. 
Тож левова частина причин того, 
що заважає нотаріату сформува-
ти єдину практику, на мою думку, 
становлять непродумані консуль-
тації, поради, роз’яснення Мініс-
терства юстиції, яких було чимало. 
Сподіваюсь, що зараз тенденція до 
подолання такої ситуації вже не 
просто намітилась, а й укріпилась.

— Нотаріальна практика і на-
ука: хто кому більше потрібен — 
науковці нотаріусам чи навпаки? 

— Між наукою та практикою 
ніколи не повинно бути конфлік-
ту. Звідки взялось штучне гене-
рування прірви між науковцями 
та практикуючими юристами — 
можна лише здогадуватися. Не 
виключаю, що в цьому є й вина 
науковців, які часто відірвані від 
практики. Тому нотаріусам здаєть-
ся, що все, що виходить від науков-
ців, є високими матеріями, які їм 
не потрібні. Це, звичайно, помил-
кова симптоматика.

Звісно, що науковець не знає 
і не прагне знати тонкощі нота-
ріального діловодства та чогось 
подібного. Проте основоположні 
знання нотаріус черпав і черпає з 
науки.

Так, сама по собі нотаріальна 
практика не здатна відповісти на 
питання про те, чи можна укла-
дати договір дарування, в якому 
позначається на передання обда-
рованим дарунка в користування 
третій особі. Або про недійсність 
заповіту, посвідченого нотаріусом 
з порушенням вимог закону про 
нотаріальний округ. Або про від-
повідальність нотаріуса за недба-
лість. Можна наводити безкінечну 
кількість прикладів, коли відпо-
віді на ці питання може надати 
лише науковець.

В свою чергу, науковці мають 
спиратися на нотаріальну прак-
тику і враховувати ті складнощі, 
про які їм повідали нотаріуси, для 
осмислення ситуації, її аналізу 
та, можливо, подолання на рівні 
судової практики або навіть шля-

хом змін до нормативно-право-
вих актів.

— Як можна поліпшити кон-
такт між нотаріусами та науков-
цями? Які спільні цілі можуть по-
сприяти єдності?

— Контакт між нотаріусами та 
науковцями — запорука подолан-
ня проблем в нотаріальній прак-
тиці. Це можливо через ті заходи, 
які завжди провадились і прова-
дяться за участю нотаріусів та на-
уковців: круглі столи, семінари, а 
зараз вебінари.

Свого часу, коли я часто брала 
участь у різних заходах, що органі-
зовувалися нотаріальною спільно-
тою, перед виступом я готувалась, 

спираючись на ті питання, які 
мені надсилали нотаріуси, щоб 
виступ був цікавим і корисним. 
І ціль єдина — зняти ці питання, 
зробити можливим вирішити не 
лише конкретне питання, яке по-
стало у нотаріуса, а вказати спо-
сіб для відповіді на аналогічні 
питання. Не лише порадити, як 
вийти з конкретної ситуації, а 
підказати, як не потрапляти в неї.

Науковцям інколи закидають, 
мовляв, що ви нам там розказу-
єте — краще відповіли б на кон-
кретні питання. Але це глухий 
кут, нотаріальний примітивізм. 
Допоки нотаріус буде так думати, 
він постійно наражатиметься на 

численні питання і не знатиме, як 
їх вирішувати. А якщо нотаріус під-
німеться до осмислення суті пробле-
ми, на яку йому вкаже науковець, 
то й питань потім не виникне.

— Можна стверджувати, що 
на деструктивне різноманіття 
підходів у діяльності нотаріусів 
частково впливає суперечлива 
практика вищих судів?

— Думаю, що почасти це є при-
чиною, але почасти. Якби нотаріу-
си (нехай не монолітно, але доволі 
згруповано) провадили свою пози-
цію, і ця позиція була би виважена 
і обґрунтована, то впевнена, що су-
дові інстанції дослухалися б до неї.

Як науковець я маю певний до-
свід співпраці з Верховним Судом 
України та колишніми Вищим 
спеціалізованим судом з розгляду 

ІНТЕРВ’Ю

Між наукою 
та практикою 

ніколи не повинно 
бути конфлікту: 

основоположні знання 
нотаріус черпає з 
науки, а науковці 

мають спиратися на 
нотаріальну практику 
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цивільних та кримінальних справ, 
Вищим господарським судом, а 
нині — з Верховним Судом, де маю 
честь бути членом науково-кон-
сультаційної ради. І можу завіри-
ти, що проблемні питання вищи-
ми судовими інстанціями обгово-
рюються ретельно і професійно. І 
якщо, наприклад, моя позиція не 
була сприйнята Верховним Судом, 
то я вважаю це своїм недоопрацю-
ванням, адже я не змогла навести 
такі аргументи, які були б перекон-
ливими. Нерідко з часом ВС відмов-
ляється від своєї правової позиції і 
висловлює протилежну. В цьому 
разі поряд із задоволенням від того, 
що все-таки твоя точка зору пере-
важила, звичайно, прикро, що від 
зміни правової позиції постражда-
ли чимало людей, яких суд свого 
часу не захистив, і навпаки, непра-
вомірні вимоги яких були підтри-
мані судом. Але це питання надто 
проблемне для всього суспільства, 
щоб висловлюватися однозначно з 
приводу того, як його вирішити.

Звичайно, бажано подолати 
цей процес, коли ВС висловлюють-
ся одним чином, а потім (без змін 
законодавства) — протилежним. 
Такі помилки не допустимі. Втім 
слід висловитися за те, що судді 
Верховного Суду все більше уваги 
приділяють мотивації, все грунтов-
ніше проникають у сутність спору, 
застосовують доктрини. Є надія, 
що все владнається.

— Ситуація з пандемією спону-
кала усіх переходити на онлайн-
інструменти роботи. Як склалися 
Ваші стосунки із Zoom та дистан-
ційним професійним спілкуван-
ням?

— Будучи цілком прихильни-
цею класичної освіти і класично-
го спілкування, тим не менш, не 
можу не зазначити на переваги 
онлайн-заходів, які дозволяють: 
(а) оперативно зреагувати на ті чи 
інші проблеми, зібратись і обгово-
рити їх; (б) залучити науковців та 
фахівців, які без переміщення у 
просторі нададуть поради і бачен-
ня; (в) довести все це до широкого 
загалу; (г) продемонструвати рі-
вень спікера; (д) відповісти на яко-
мога більше питань тощо.

Я та наша ГО «Цивілістична 
платформа» провела низку за-
ходів із участю колег-науковців 
із Київського університету ім. 
Т.Шевченка, судей Верховного 
Суду і апеляційних судів, Верховної 
Ради України, Асоціації правників 
України, Міністества юстиції та ін-
ших суспільних та громадських ін-
ституцій. Реакція на них позитив-
на, що доводить відвідування та 
перегляд нашого Telegram-канала 
«Civil Law Platform» та YouTube-
канала. Задля покращення форм 
онлайн-спілкування з’явився сайт 
cp.org.ua, на якому розміщуються s 
відповіді на різні питання, і науко-
ві висновки, і публікації тощо.

— Які ще цікаві джерела ін-
формації з цивілістики порадите 
нотаріусам?

— Наприклад, 12-томний на-
уково-практичний коментар ЦК під 
моєю редакцією. Зараз виходить 
новий том 1, перепрацьований і до-
повнений, в який увійдуть колиш-
ні томи 1-3 коментаря 2009 року 
видання. Також користується по-
питом серія монографій «Харьков-
ская цивилистическая школа», що 
складається з 8 томів, серед яких є 
присвячені спадковому праву, пра-
ву власності, договору тощо. Цикл 
коментарів судової практики — ви-

дані коментарі «Позовна давність» 
(2017 рік), «Недійсність правочинів» 
(2018 рік), «Захист права власності» 
(2019 рік) під моєю редакцією.

Зараз запроваджено цикл те-
матичних проектів згідно із на-
гальними потребами практики. 
Методика їх така: проведення вебі-
нару на певну тематику і видання 
збірки статей та коментаря судо-
вої практики. Наразі підготовлено 
таку збірку на тему «Правомірні 
очікування». Готуються до друку 
збірки на теми «Добросовісність в 
цивільному праві», «Дифамація» та 
інші. Стежте — інформація буде на 
Telegram-каналі та на сайті.

— Роботу із юридичними осо-
бами (реєстрація, статути тощо) 
нотаріуси рідко відносять до улю-
бленої. Наше корпоративне пра-
во настільки заплутане? 

— Я би не характеризувала його 
як заплутане, тим більш для тих 
цілей, для яких до корпоративних 
правовідносин залучається нота-
ріус. Корпоративне законодавство 
постійно вдосконалюється — це 
факт. Водночас не всі зміни законо-
давства, на мій погляд, коректні та 
продумані. З деякими з них я ніяк 
погодитися не можу. Прикладом 
може слугувати Закон «Про това-
риства з обмеженою та додатковою 

ІНТЕРВ’Ю
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відповідальністю» як у цілому, так 
і зокрема його ст. 23, в якій перли-
на на перлині. 

Не можна не вказати на ті по-
зитивні зміни, які відбулися в регу-
люванні корпоративних відносин 
завдяки судовій практиці. Саме 
правові позиції Верховного Суду 
дорівняли пріснозвісні приватні 
підприємства до господарських то-
вариств, що зробило можливим 
зрозуміти хоча б те, з чим уклада-
тимуться правочини — з часткою 
в статутному капіталі чи з майном 
цього підприємства. Було вирішено 
й тривале непорозуміння з 
правом подружжя на част-
ку в статутному капіталі 
товариства, учасником яко-
го виступає лише одне з по-
дружжя. Чимало й інших 
позитивів можна навести з 
практики Верховного Суду. 
Взагалі, ми цьому питан-
ню приділяли багато уваги 
і випустили два коментаря 
судової практики із корпо-
ративних спорів: «Корпора-
тивні спори: Аналіз судової 
практики» (За ред. І.В. Спа-
сибо-Фатєєвої. Харків: Право, 2018); 
«Корпоративні спори: правові по-
зиції Верховного Суду та коментарі 
науковців» (За заг. ред. І.В. Спасибо-
Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2019), на які 
я отримала багато позитивних від-
гуків.

— Торкнемося такого, можли-
во, болючого питання, як юри-
дична освіта. Скільки критики 
останнім часом у цей бік, і скіль-
ки реформ планується… Все Ваше 
професійне життя пов’язане із 
освітньою діяльністю, тому Ваша 
думка дуже цінна. Тож чи справ-
ді в Україні так неякісно готують 
правників?

— Це дійсно болюче питання. 
Я закінчувала вечірній факультет 
Харківського юридичного інсти-
туту, а мій батько свого часу — за-
очний. Я пам’ятаю, як він готував-
ся до занять, як писав контрольні 
роботи, здавав іспити. Все це було 
справжнім, достойним. У нас на 
вечірньому факультеті заняття не 
відрізнялися від стаціонару, крім 
часу проведення. Ми після роботи 

йшли на лекції та заняття, всі ко-
ристувалися бібліотекою.

Що ми маємо зараз? Таке вражен-
ня, що навчається немало тих, хто 
взагалі має низький коефіціент IQ. 
При тому, що студент може користу-
ватися всіма доступними матеріала-
ми — відеолекціями, даними реєстру 
судових справ, статтями в електро-
нній формі з бібліотеки та з Інтерне-
ту. Але процент тих, хто це насправді 
робить, дуже і дуже низький. Давно 
назріла необхідність іншої побудови 
груп — сильних та слабких, з відпо-
відною межею оцінювання. 

Зрозуміло, що проблеми на-
вчання не існують самі по собі, а 
пов’язані зі скороченням кількості 
студентів, а тому й необхідності ско-
рочення викладачів. Відбувається 
боротьба за студентів і побоювання 
їх втратити, бо від цього залежить 
заробітна плата викладача. Все це 
не може не відбитися негативно 
на якості готування правників. Ми-
нули ті часи, коли важко було по-
ступити до юридичного вузу. Нині 
їх стільки! І всі закликають, як «за-
зивали» до ресторану. Юридична 
освіта перестала бути елітною. Це 
вже якийсь «базар-вокзал». 

Другий бік цієї проблеми у тому, 
що в Україні стільки кандидатів та 
вже і докторів наук за юридичною 
спеціалізацією, і зокрема з цивіліс-
тики, що якщо порахувати на душу 
населення, то я думаю, ми будемо 
на провідному місці у світі. Але це 
аж ніяк не показник того, що на-
уковці та викладачі дійсно відпо-
відають цим статусам. Достатньо 
почитати ті статті та дисертації — і 
все одразу зрозуміло... Показово те, 
що для обговорення певної пробле-

матичної тематики інколи ні до 
кого й звернутися, хоча захищені 
сотні дисертацій. Тож, як говорив 
наш перший Президент, «маємо, 
що маємо». Ми послідовно йшли до 
цього становища, і тому не дивно, 
що ми в ньому опинилися.  

Щодо реформ, то я не тішу себе 
ілюзіями. А ті, хто справді праг-
не отримати знання, а не диплом, 
можуть це зробити у провідних 
юридичних навчальних закладах 
України і на тих заходах, які прова-
дяться ентузіастами (різного роду 
вебінари, відкриті лекції і навіть 

курси за спеціалізованими про-
грамами). Я все більше задуму-
юсь над тим, щоб цим зайнятися.

— Поділіться секретами Ва-
шого натхнення працювати. Де 
берете, як зараз модно говори-
ти, ресурс? 

— По-перше, цивільне пра-
во є тим «бульйоном», в якому я 
варюсь вже багато років, і всі мої 
професійні досягнення пов’язані 
з ним. Я виростила і випестувала 
багато учнів, якими я пишаюсь. 
Мені є з ким спілкуватись. Це 

однодумці, це правники високого 
гатунку. Погодьтесь, це вже багато 
значить, оскільки без середовища, 
в якому тебе розуміють, ніхто не 
може розкрити свій потенціал. У 
нашій дружній фаховій спільноті є 
все для того, щоб професійне життя 
рухалося в належному напрямку.

По-друге, в мене є ті заняття, без 
яких в сучасному метушливому і 
навіть страшному світі важко за-
лишитися нормальною людиною 
— це іконопис та власний садочок, 
в якому я з насолодою вирощую 
рослини. Але головне — це завжди 
ходити під Богом і постійно це від-
чувати. Більш міцнішого ресурсу 
ні в кого ніколи не існувало.

— Найактуальніша порада но-
таріусам від науковця?

— Мислити. Аналізувати. Не від-
вертати наукові позиції, а користу-
ватись можливістю спілкування із 
науковцями на взаємну користь.

Бесіду вела Юлія Шешуряк

Порада  
нотаріусам — 

мислити, аналізувати, 
користуватись 

можливістю 
спілкування із 
науковцями на 

взаємну користь

ІНТЕРВ’Ю

НОТАРІУС ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ПОСТІЙНО 
ПІДВИЩУВАТИ СВІЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ 
(стаття 5 Закону України «Про нотаріат»)

ОБРАТИ
ТЕМУ 

ПРОСЛУХАТИ
ДОПОВІДЬ 

ОТРИМАТИ
СЕРТИФІКАТ

Поглиблення професійних знань – онлайн, 
з будь-якого місця, у зручний час.
Доступно, надійно, безкоштовно!

Сертифікати – іменні, електронні, 
з QR-кодом для підтвердження достовірності.

(одноразово, реєстрація на кожен окремий захід більше не потрібна!)

Дякуємо, що дбаєте 
про підвищення професійного рівня!

EDU.NPU.UA

Як підвищити професійний рівень 
на порталі edu.npu.ua

ПЕРЕЛІК ТЕМ

ПІДВИЩЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОГО 
РІВНЯ НОТАРІУСІВ

Нотаріальна палата України створила 
платформу для дистанційного підвищення 
професійного рівня нотаріусів України

Нотаріальна палата України
працює для вас!

..

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА ПОРТАЛІ



НОТАРІУС ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ПОСТІЙНО 
ПІДВИЩУВАТИ СВІЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ 
(стаття 5 Закону України «Про нотаріат»)

ОБРАТИ
ТЕМУ 

ПРОСЛУХАТИ
ДОПОВІДЬ 

ОТРИМАТИ
СЕРТИФІКАТ

Поглиблення професійних знань – онлайн, 
з будь-якого місця, у зручний час.
Доступно, надійно, безкоштовно!

Сертифікати – іменні, електронні, 
з QR-кодом для підтвердження достовірності.

(одноразово, реєстрація на кожен окремий захід більше не потрібна!)

Дякуємо, що дбаєте 
про підвищення професійного рівня!

EDU.NPU.UA

Як підвищити професійний рівень 
на порталі edu.npu.ua

ПЕРЕЛІК ТЕМ

ПІДВИЩЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОГО 
РІВНЯ НОТАРІУСІВ

Нотаріальна палата України створила 
платформу для дистанційного підвищення 
професійного рівня нотаріусів України

Нотаріальна палата України
працює для вас!

..

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА ПОРТАЛІ



NPU.UA  |  НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИНОТАРІАТ УКРАЇНИ   |   № 4 (39) ГРУДЕНЬ 2020 РОКУ42

СПОРТ

UNG 2020 — 
СПОРТИВНІ МРІЇ ЗБУВАЮТЬСЯ! 

Спортивні змагання нотаріусів Ukrainian Notary Games вдруге відбулися в м. Дніпро.  
3-5 вересня в UNG 2020 взяли участь команди нотаріусів із 19 областей України,  

більше 250 учасників (на жаль, карантинні обмеження не дозволили цьогоріч приїхати 
колегам з іноземних держав). Змагання із різноманітних дисциплін, а особливо забіг  

Race Nation, залишили яскраві враження в учасників та вболівальників UNG. Окрім того, 
нотаріуси підвищили професійний рівень, взявши участь у заході на тему реформування 

нотаріату та розвитку самоврядування. «Чемпіона народжує те, що у людини всередині, —  
бажання, мрії, цілі», — говорив Мохаммед Алі. Ukrainian Notary Games — мрія кожного 

нотаріуса-спортсмена, яка обов’язково збувається, завдяки наполегливості, силі духу, а також 
щирій самовіддачі організаторів змагань. І кожен учасник UNG — справжній чемпіон!

Володимир Марченко,  
президент НПУ: «Нотаріуси  
сміливі, рішучі, стійкі та 
спортивні! І це ще раз було 
доведено під час Ukrainian 
Notary Games 2020. НПУ за-
вжди вітає бажання нотаріу-
сів розвиватися гармонійно, 
як інтелектуально, так і фі-
зично. Підтримка спортив-
ного духу — важливий еле-
мент єдності нотаріальної 
спільноти. Разом до нових перемог!»

Ольга Оніщук, заступник 
Міністра юстиції Украї-
ни: «Атмосфера Ukrainian 
Notary Games дуже тепла 
і дружня, все чудово ор-
ганізовано, відчувається 
єднання душ, бажань, по-
зитивна енергія. Нотаріу-
си вже давно довели, що 
здатні об’єднуватися, під-
тримувати одне одного. 
Люблю вас, нотаріальна 
спільното, ви найкращі!»
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Інна Бернацька голова від-
ділення НПУ в Рівненській 
області: «Ukrainian Notary 
Games — це можливість 
подолати рутину, яка без-
жально поглинає людину 
в нашій професії. Одного 
разу в мрійливих хлопців 
та цілеспрямованих дівчат 
з’явилося бажання зробити 
щось величне, і все це від-
бувалося в умовах браку ко-
штів, на голому ентузіазмі, з необхідністю слухати про 
неважливість, нерозумність, нераціональність… Але 
все вдалося! Дякуємо організаторам! UNG 2020 про-
ведено на високому рівні. Цей рівень дав нам відчуття 
значимості нової України та успішної професії!»

Володимир Коваленко, го-
лова відділення НПУ в Чер-
нігівській області: «Орга-
нізаторам — величезна по-
вага та захоплення! Впевне-
ний, що в подальшому вони 
зможуть організувати зма-
гання і на п’ятсот, і та тисячу 
учасників. Бажаю колегам 
завжди бути собою, «хво-
ріти» лише спортом, нехай 
ваші мрії збуваються! І давайте частіше зустрічатися!»

Людмила Масловець, голо-
ва відділення НПУ в Запо-
різькій області: «Нотаріуси 
працюють в напруженому 
ритмі, щоденно застосову-
ють свої знання, отримують 
новий досвід, вирішують 
конфлікти. Тому такі спор-
тивні заходи — можливість 
відпочити та показати, що ми 
багато чого ще вміємо, окрім 
безпосередньо нотаріальної практики. Велика подяка 
НПУ та Дніпропетровщині за організацію UNG, раджу 
колегам обов’язково долучатися наступного року!»

Олександр Чубай, приват-
ний нотаріус, Рівне: «Но-
таріусам часто не вистачає 
близького дружнього кон-
такту, адже всі зайняті робо-
тою. Тому дуже приємно, що 
ці змагання нас об’єднали, 
ми стали справжніми дру-
зями. Для кожної людини 
найкраще розвиватися в 
балансі, тому я рекомендую 
колегам піднятися з-за столу 
і зробити ті кроки, які ви ще 
не робили. Дійте рішуче, прийміть цей виклик, їдьте на 
UNG і досягайте нових вершин!»
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Олена Озерна, приватний 
нотаріус, Кропивницький: 
«Наша сила — у розумінні, 
єдності та повазі один до 
одного. Спортивний спосіб 
життя та розвиток профе-
сійних навичок — стиль на-
шого життя. Спорт — доказ 
мужності та витривалості. 
Ми — одна велика родина, 
об’єднана спільною метою і 
прагненням. Лише з підтримкою один одного ми змо-
жемо здолати будь-які труднощі та перешкоди»

Сергій Майшмаз, приват-
ний нотаріус, Нікольське: 
«Команда Донеччини ви-
словлює подяку організато-
рам, господарям, колегам, 
учасникам і вболівальникам 
за теплий прийом, висо-
кий рівень організації ігор, 
професіоналізм учасни-
ків, а також сильний рівень 
підготовки. Бажаємо всім 
здоров’я і мирного неба над головою!»

Анжела Усік, приватний 
нотаріус, Луцьк: «UNG це 
спортивно проведений час, 
можливість проявити себе, 
нові знайомства в колі ко-
лег, незабутні враження, 
можливість перевірити себе 
на міцність. Окреме захо-
плення Race nation: дистан-
ція через ліс, поле, річку, з 
перешкодами, підняти гирі, 
піднятися по канату, проповзти крізь накритий сіткою 
басейн, пройти пінну кімнату, лізти на гору тощо... 
Але, передусім, це дуже весело, тому в забігу брали 
участь і підготовлені, і не зовсім, без обмежень за ві-
ком, але сильні духом люди, які вміють працювати у 
команді. Спорт — це життя! Спорт об’єднує людей!»

Вікторія Морозова, при-
ватний нотаріус, Запоріж-
жя: «Цьогоріч наш захід 
став більш усвідомленим, 
з’явилося стійке розуміння, 
що таке команда, підтримка. 
Дуже радісно, що кількість 
учасників збільшується. Ба-
жаю усім зберегти протягом 
всього року ці яскраві вра-
ження, емоції, почуття, та 
агітувати колег долучатися до спортивного руху»

Наталія Козаева, голо-
ва відділення НПУ в м. 
Київ: «За що люди люблять 
спорт? За красу рухів, стій-
кість і мужність, наполегли-
ву боротьбу, бажання стати 
кращим. Це свого роду по-
долання природи, перемога 
над обмеженими людськими 
можливостями. А приїжджа-
ють на змагання, звичайно 
ж, за перемогою! І весь світ немовби завмирає в очі-
куванні, коли ти робиш те, заради чого приїхав»

СПОРТ
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№ СПОРТИВНІ 
ДИСЦИПЛІНИ

ПРИЗЕРИ /  
ЖІНОЧИЙ ТУРНІР

ПРИЗЕРИ /  
ЧОЛОВІЧИЙ ТУРНІР

1. Шахи 1 місце

2 місце

3 місце

Котляр Анна (Запорізька обл.)

Процюк Світлана (Запорізька обл.)

Баранова Олена (Одеська обл.)

1 місце

2 місце

3 місце

Іщенко Ігор (Полтавська обл.)

Тасун Юрій (м. Київ)

Негра Олег (Херсонська обл.)

2. Шашки 1 місце

2 місце

3 місце

Котляр Анна (Запорізька обл.)

Процюк Світлана  
(Запорізька обл.)

Баранова Олена (Одеська обл.)

1 місце

2 місце

3 місце

Гречанівський Анатолій  
(Тернопільська обл.)

Тасун Юрій (м. Київ)

Ніколаєнко Сергій (Чернігівська обл.)

3. Підняття 
гантелі/гирі

1 місце

2 місце

3 місце

Хома Оксана (Харківська обл.)

Прокоф’єва Ольга (Чернігівська обл.)

Дунаєнко Ірина (Київська обл.)

1 місце

2 місце

3 місце

Матвієнко Сергій (Чернігівська обл.)

Осохівський Віталій (Тернопільська обл.) 

Засорін Артем (Сумська обл.)

4. Кидок в 
корзину 
(баскетбол)

1 місце

2 місце

3 місце

Тарасенко Вікторія (Чернігівська обл.)

Бадаліс Жанна (Рівненська обл.)

Суська Світлана (Вінницька обл.)

1 місце

2 місце

3 місце

Москівець Станіслав (Полтавська обл.)

Зеленський Сергій (Чернігівська обл.)

Майшмаз Сергій (Донецька обл.)

5. Стрілкові 
дисципліни/
Арбалет

1 місце

2 місце

3 місце

Харченко Ксенія (Запорізька обл.)

Торкунова Тетяна (Рівненська обл.)

Остапчук Неля (м. Київ)

1 місце

2 місце

3 місце

Чубай Олександр (Рівненська обл.) 
 
Чекіда Олексій (Донецька обл.)

Осохівський Віталій (Тернопільська обл.)

6. Стрілкові 
дисципліни/ 
Лук

1 місце

2 місце

3 місце

Грушицька Віталіна (Київська обл.)

Прокоф’єва Ольга  
(Чернігівська обл.)

Цекєєва Ірина (Запорізька обл.)

1 місце

2 місце

3 місце

Чекіда Олексій (Донецька обл.)

Сальников Олександр  
(Дніпропетровська обл.) 

Усік Іван (Волинська обл.)

7. Стрілкові 
дисципліни/ 
Пістолет

1 місце

2 місце

3 місце

Лучнікова Юлія  
(Харківська обл.)

Остапчук Неля (м. Київ) 

Процюк Світлана (Запорізька обл.)

1 місце

2 місце

3 місце

Ціцінський Ігор  
(команда Тернопільської обл.)

Гов’ядовський Роман (Тернопільська обл.)

Чубай Олександр (Рівненська обл.)

8. Стрілкові 
дисципліни/ 
Гвинтівка

1 місце

2 місце

3 місце

Лучнікова Юлія (Харківська обл.) 

Козаєва Наталія (м. Київ) 

Процюк Світлана  
(Запорізька обл.)

1 місце

2 місце

3 місце

Король Руслан (Київська обл.) 

Сальников Олександр  
(Дніпропетровська обл.) 

Лучніков Вячеслав (Харківська облю)

9. Настільний 
теніс

1 місце

2 місце

3 місце

Ричок Руслана (м. Київ)

Порічна Юлія (Харківська обл.)

Суська Світлана (Вінницька обл.)

1 місце

2 місце

3 місце

Журбей Володимир (Житомирська обл.)

Гречанівський Анатолій  
(Тернопільська обл.)

Клочко Олександр (Київська обл.)
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10. Бадмінтон 1 місце

2 місце

3 місце

Маслій Анна (Харківськаобл.) 
 
Верповська Олена (м. Київ)

Дажук Марина  
(Дніпропетровська обл.)

1 місце

2 місце

3 місце

Рогач Вадим (Київська обл.)

Лазарєв Дмитро  
(команда Київська обл.)

Велимчениця Анатолій (Волинська обл.)

11. Плавання 
 

1 місце

2 місце

3 місце

Маковецька Олена  
(Херсонська обл.)

Бадаліс Жанна (Рівненська обл.)

Мудрик Олександра (Волинська обл.)

1 місце

2 місце

3 місце

Денека Олег (Волинська обл.) 

Іванунь Володимир  
(Тернопільська обл.) 

Гуков Олександр (Донецька обл.)

12. Великий теніс 1 місце

2 місце

3 місце

Марчук Марина (Одеська обл.)
 
Стрельченко Олена (м. Київ) 

Карнарук Наталія (Полтавська обл.)

1 місце

2 місце

3 місце

Попович Орест (Львівська обл.)

Бєднов Олександр (Запорізька обл.) 
 
Оксентюк Олександр (м. Київ)

Міксти 1 місце — Стрельченко Олена (м. Київ) /  
                  Оксентюк Олександр (м. Київ)
2 місце — Попович Анастасія (Львівська обл.) /  
                  Попович Орест (Львівська обл.)
3 місце — Марчук Марина (Одеська обл.) /  
                   Коваленко Володимир (Чернігівська обл.)

13. Заплив на 
каяках (міксти)

1 місце — Засорін Артем / Засоріна Оксана (Сумська обл.)
2 місце — Федосенко Констянтин / Котляр Ганна (Запорізька обл.)
3 місце — Гура Максим / Демидьонок Тетяна (Запорізька обл.)

14. Волейбол 1 місце — Команда Донецької області
2 місце — Команда Дніпропетровської / Запорізької областей
3 місце — Команда Волинської області

15. Футбол 1 місце — «Центральна Україна»  
                  (об’єднана команда Київської, Полтавської, Чернігівської та Львівської областей) 
2 місце — «Лівий берег»  
                  (об’єднана команда Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Запорізької областей) 
3 місце — «Файне місто»  
                  (представники команди Тернопільської та Львської областей)

16. Дартс 1 місце — Коваленко Володимир (Чернігівська обл.)
2 місце — Пивовар Валерій (Тернопільська обл.)
3 місце — Марченко Володимир (Харківська обл.)

17. Конкурс  
відео- 
презентацій 
команд

1 місце — Команда Запорізької області
2 місце — Команда Вінницької області
3 місце — Команда Рівненської області

СПОРТ

№ СПОРТИВНІ 
ДИСЦИПЛІНИ

ПРИЗЕРИ /  
ЖІНОЧИЙ ТУРНІР

ПРИЗЕРИ /  
ЧОЛОВІЧИЙ ТУРНІР
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УКРАЇНА — НІМЕЧЧИНА: 
ОБМІН ДОСВІДОМ

Практика та реформи
Серед основних тем обговорен-

ня 26 травня стала проблематика та 
практика здійснення нотаріусами фі-
нансового моніторингу в Німеччині 
та Україні. Також сторони висловили 
застереження щодо реформування 
третейських судів, які в жодному разі 
не повинні замінити нотаріат.

Обговорювалися питання ефек-
тивності професійного саморегулю-
вання, підвищення професійного 
рівня нотаріусів, виконання Кодексу 
професійної етики, питання впрова-
дження Е-нотаріату та електронного 
архіву.

В заході взяли участь президент 
НПУ Володимир Марченко, віце-пре-
зидент НПУ Олена Кирилюк, члени 
Ради НПУ, старший менеджер проек-
тів IRZ Вольфрам Гертіг, Генеральний 

уповноважений з міжнародних справ 
Федеральної нотаріальної палати Ні-
меччини, голова Комісії з міжнарод-
ного нотаріального співробітництва 
МСЛН  Ріхард Бок, юридичний рад-
ник Німецького Фонду міжнародного 
правового співробітництва  Геннадій 
Рижков.

Медіація
Наступна зустріч відбулася 4 груд-

ня — на тему «Медіація та нотаріат».
В Україні на сьогодні етапи та 

принципи медіації законодавством 
не регулюються, хоча медіація давно 
практикується, зокрема й нотаріуси 
навчаються цим навичкам, які мож-
на віднести до професійних soft skills, 
зазначив Володимир Марченко. До 
другого читання готується проект За-
кону України «Про медіацію», який 

Особливо плідною в 2020 році 
стала співпраця нотаріатів 
України та Німеччини, 
Нотаріальної палати України, 
Німецького Фонду міжнародної 
правової співпраці (IRZ) та 
Федеральної нотаріальної 
палати Німеччини, із залученням 
міністерств юстиції. Сторони 
організували низку спільних 
заходів у дистанційному форматі 
задля фахового обговорення 
актуальних нотаріальних питань 
та обміну досвідом.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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стосуватиметься і нотаріату. НПУ 
брала участь у доопрацюванні цього 
законопроекту, завжди підтримувала 
надання нотаріусам можливості бути 
медіаторами та законодавчого закрі-
плення цієї функції, адже медіація в 
руках нотаріату має всі шанси стати 
потужним механізмом позасудового 
врегулювання спору.

У Німеччині нотаріат також пози-
ціонується як орган профілактичного 
правозастосування, розповів Ріхард 
Бок. На його думку, закріпити зако-
нодавчо можливості нотаріусів здій-
снювати медіації — це чудова ідея з 
боку НПУ. «Нотаріуси — природжені 
медіатори, їх професійні якості якнай-
краще годяться для здійснення меді-
ативної функції», — відзначив Ріхард 
Бок та виділив як перспективні сфери 
сімейного, спадкового, корпоративно-
го права.

Розвантажити судову систему — 
одна із головних місій медіації, ак-
центував Володимир Марченко. «В 
Україні ми будуємо нотаріат майбут-
нього, в якому поважне місце займе 
і медіація,  — резюмував президент 
НПУ. –  Сподіваємося, що медіація у 
виконанні нотаріусів стане інстру-
ментом, корисним суспільству».

Дисциплінарна 
відповідальність

Черговий двосторонній захід 15 
грудня був присвячений темі дисци-
плінарної відповідальності нотарі-

усів. Онлайн-конференція була від-
критою для всіх бажаючих нотаріусів 
України.

«Зараз в Україні триває реформу-
вання нотаріату, і одним із основних 
принципів є перехід професійного са-
моврядування на саморегулювання. 
Це означає, що нотаріальна спільно-
та (яку уособлює НПУ) отримає біль-
ше повноважень для регулювання 
професії, більше самоконтролю, але 
одночасно і більше відповідальнос-
ті, — зазначив президент НПУ  Во-
лодимир Марченко, відкриваючи 
веб-конференцію. — На нотаріуса по-
кладається не тільки юридична (ма-

теріальна) відповідальність, але й 
моральна. Але щоб ця відповідаль-
ність була реальною, потрібно її чітко 
врегулювати — визначити види від-
повідальності, санкції, повноваження 
тощо. Як це зробити правильно — спо-
діваюсь, нам це допоможе зрозуміти і 
вивчення досвіду іноземних колег».

Про дисциплінарні заходи та дис-
циплінарну процедура у справах но-
таріусів в Німеччині детально роз-
повів  Ріхард Бок. За його словами, 
оскільки Нотаріальна палата пред-
ставляє інтереси всіх об’єднаних в ній 
нотаріусів, повинна стежити за честю 
та репутацією членів, дбати про до-
бросовісну і доброчесну професійну 
діяльність.

В разі порушення нотаріусом 
службових обов’язків можливо як 
отримання догани, так і відкриття 
дисциплінарної процедури. Догана 
застосовується у разі незначних по-
рушень, заноситься до особової спра-
ви нотаріуса. Серед більш серйозних 
дисциплінарних заходів — заува-
ження; штраф (до 50 000 євро); від-
сторонення від посади; звільнення з 
посади. Ріхард Бок детально проана-
лізував перебіг дисциплінарної про-
цедури, особливості судочинства у 
дисциплінарних справах та відповів 
на питання учасників.

Міжнародні фахові обговорення 
актуальних тем нотаріальної діяль-
ності допомагають враховувати най-
кращий європейський досвід при ре-
формуванні нотаріату України. Тому 
співпраця триває!

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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СУДОВА ПРАКТИКАПРАКТИКУМ

Н
авіть за умови чіткого дотри-
мання положень чинного 
законодавства нотаріус не 
може гарантувати, що він не 
стане суб’єктом криміналь-
ного провадження. Предме-
том нотаріальних дій часто 

є нерухомість чи інші об’єкти, які 
мають велику цінність, — а це, у 
свою чергу, призводить до ризиків 
здійснення злочинних дій щодо 
відповідного майна. Зокрема, до-
сить поширеними є випадки під-
робки документів, справжність 
яких нотаріус не може перевірити. 

З огляду на це, нотаріусам вар-
то знати свої права та обов’язки 
у ситуаціях, коли їх залучають до 
кримінально-процесуальних дій.

У цьому аспекті важливим 
є законодавче положення, згід-
но з яким нотаріуси як учасники 
кримінальних процесуальних 
правовідносин мають особливий 
правовий статус і Кримінальним 
процесуальним кодексом передба-
чаються гарантії їх участі у кримі-
нальному провадженні. 

Зокрема, відповідно до ст. 65 
КПК нотаріуси не можуть бути до-
питані як свідки про відомості, які 
становлять нотаріальну таємни-
цю. Тобто у випадку, коли нотарі-
ус виступає в якості свідка у кри-
мінальному провадженні, він має 
свідоцький імунітет, який за своїм 
видом відноситься до спеціально-
го імунітету свідка.  

Загальну інформацію про ал-
горитми поведінки нотаріусів у 
кримінально-процесуальних від-
носинах, серед іншого, можна 
отримати із спеціалізованих ви-
дань. Зокрема, Нотаріальною па-
латою України було підготовлено 
посібник «Доступ до нотаріальних 
документів, проведення обшуку 

приміщення нотаріальної конто-
ри або робочого місця приватного 
нотаріуса. Допит нотаріуса (аналіз 
законодавства)» (розміщено на 
«Нотаріальній платформі»). Серед 
останніх видань у зазначеній сфе-
рі також слід виділити книгу «Ен-
циклопедія захисту нотаріальної 
діяльності» (автор — відомий адво-
кат Олег Поповченко), в якій ана-
лізуються можливі випадки дій зі 
сторони «компетентних» органів. 

Співпраця із адвокатами є важ-
ливою складовою надійного за-
хисту професійних прав нотаріуса, 
адже адвокати значно краще обі-
знані з кримінальним проваджен-
ням у порівнянні із нотаріусами, 
діяльність яких пов’язана із при-
ватноправовими відносинами. 
Тому кожному нотаріусу доцільно 
мати контакти адвоката на випа-
док необхідності отримати кон-
сультацію чи допомогу у захисті.

Варто акцентувати увагу на 
тому аспекті, що у абсолютній 
більшості випадків нотаріус стає 
суб’єктом кримінального прова-
дження не через свої дії, а з огляду 
на злочинні дії інших осіб. Таким 
чином нотаріус стикається із пи-
танням як захисту власних профе-
сійних інтересів, так і обов’язком 
захисту прав учасників нотаріаль-
ного провадження, зокрема шля-
хом збереження нотаріальної та-
ємниці. У ст. 5 Закону України «Про 
нотаріат» визначено обов’язок 
нотаріуса зберігати в таємниці ві-
домості, одержані ним у зв’язку з 
вчиненням нотаріальних дій, а у 
ст. 6 закріплено обов’язок нотарі-
уса зберігати професійну таємни-
цю. Виходячи з цього, у нотаріусів, 
часто виникає дилема щодо до-
тримання зазначеного обов’язку, 
виконання приписів правоохорон-

них органів та суду і захисту прав 
учасників нотаріального прова-
дження та своїх прав. 

Вказані проблеми часто вини-
кають з огляду на недосконалість 
та неузгодженість чинного зако-
нодавства, а також невідповідну 
правозастосовчу практику.

 З метою приведення у відповід-
ність до положень чинного зако-
нодавства України наявної прак-
тики діяльності правоохоронних 
органів і суду Нотаріальна палата 
України неодноразово зверталась 
до відповідних керівних органів. 
Такі звернення, зокрема, стосува-
лись припинення практики звер-
нення до нотаріусів з вимогами 
вилучити (провести виїмку) реє-
стрів для реєстрації нотаріальних 
дій та/або документів переданих 
на зберігання нотаріусу, печатки 
нотаріуса, вимагання надання до-
ступу до документів із невизначе-
ним предметом, наприклад щодо 
всіх нотаріальних дій за певний 
період тощо. 

Участь нотаріуса у 
кримінально-процесуальних 
правовідносинах 

Володимир Бірюков
Юрисконсульт  

Нотаріальної палати України,  
к.ю.н., доцент
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ПРАКТИКУМ

З метою узгодження практики 
правозастосування 26 листопада 
2020 року був проведений круглий 
стіл на тему «Нотаріальна таємни-
ця, тимчасовий доступ до речей і 
документів, обшук та виїмка. Нота-
ріус в кримінальному процесі». В 
заході взяли участь представники 
нотаріальної спільноти м. Києва, 
члени Ради НПУ, відділу правово-
го забезпечення НПУ, управління 
нотаріату Центрального міжрегі-
онального управління Міністер-
ства юстиції, представники Служ-
би безпеки України, Державного 
бюро розслідувань, Національної 
поліції України, Державної фіс-
кальної служби, прокуратури та 
адвокатури. Зрозуміло, що в рам-
ках однієї зустрічі важко узгодити 
усі «гострі кути», проте це суттєво 
сприяє виробленню узгодженої 
практики щодо проблемних прак-
тичних питань.

Зокрема, спільною виявилась 
позиція щодо неможливості ви-
лучення реєстрів для реєстрації 
нотаріальних дій та/або докумен-
тів переданих на зберігання нота-

ріусу та печатки нотаріуса, хоча 
на практиці зустрічаються спроби 
вчинення таких дій.

Разом з тим, не можна пого-
дитись із підходом представни-
ків правоохоронних органів, що 
чинний КПК дозволяє слідчим 
чи прокурорам проводити не-
відкладний обшук на робочому 
місці нотаріуса (нотаріальній 
конторі). Відповідно до ч. 3 ст. 
233 КПК слідчий, дізнавач, проку-
рор має право до постановлення 
ухвали слідчого судді увійти до 
житла чи іншого володіння особи 
лише у невідкладних випадках, 
пов’язаних із врятуванням жит-
тя людей та майна чи з безпосе-
реднім переслідуванням осіб, які 
підозрюються у вчиненні кримі-
нального правопорушення.

Обшук приміщення, де знахо-
диться робоче місце нотаріуса, з 
метою вилучення документів та 
речей, важко віднести до ситуацій, 
визначених у вказаній нормі. З 
аналізу вимог ст. 233 КПК та зако-
нодавства України жодним чином 
не випливає, що проникнення до 

житла чи іншого володіння особи 
може мати місце з метою прове-
дення в цих приміщеннях обшуку, 
навіть у випадках, передбачених у 
ч. 3 ст.233 КПК.

Серед інших дискусійних пи-
тань можна виділити питання 
правого статусу нотаріуса у кримі-
нальному провадженні, яке стосу-
ється виключно реєстраційних, а 
не нотаріальних дій. З метою по-
ширення на реєстраційні дії, які 
вчиняються нотаріусами, поло-
жень про нотаріальну таємницю, 
необхідно чітко визначити це у ст. 
8 Закону «Про нотаріат», адже чин-
на редакція цієї норми дозволяє у 
даному аспекті тлумачити її у різ-
ний спосіб. 

Сподіваємось, що усі питання 
участі нотаріусів у кримінально-
му процесі, які не мають чіткого 
регламентування чи однозначної 
практики, будуть узгоджені, що 
сприятиме захисту прав як самих 
нотаріусів, так і фізичних та юри-
дичних осіб, а також дотриманню 
процесуального законодавства.
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ДАЙДЖЕСТ НОВИН

САМОВРЯДУВАННЯ
НПУ та Мін’юст конструктивно 
співпрацюють 

Нотаріальна палата України та Міністерство юстиції 
України обговорили актуальні питання нотаріальної діяль-
ності та фіналізували напрацювання за 2020 рік. В робочій 
зустрічі взяли участь президент НПУ Володимир Марчен-
ко, віце-президент НПУ  Олена Кирилюк, заступник Міні-
стра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук, 
директор Департаменту нотаріату та державної реєстра-
ції Дмитро Кирилюк, заступник директора департаменту, 
начальник управління нотаріату Віра Бондаренко.

Обговорення стосувалося питань внесення змін до за-
конодавства про нотаріат, запровадження Е-нотаріату та 
переходу на саморегулювання професії, вдосконалення 
Правил ведення нотаріального діловодства та Положення 
про вимоги до робочого місця (контори) приватного но-
таріуса, низки змін щодо земельних правовідносин.

Окрім того, президент НПУ Володимир Марченко ак-
центував на необхідності ухвалення урядового  законо-
проекту № 4338 (розробленого Мін’юстом на виконання 
Указу Президента України) щодо запровадження виключ-
но судового порядку оскарження рішень, дій або безді-
яльності державних реєстраторів у сфері держреєстрації 
прав на нерухомість та бізнесу. Такі законодавчі зміни 
вимагались Резолюцією акції мирного протесту нотаріу-
сів «Нотаріат проти корупційних та рейдерських схем» та 
є складовою Стратегічного плану НПУ щодо зупинення 
рейдерства у сфері державної реєстрації нерухомості та 
бізнесу. 

Голова ВККН — представник нотаріату 

Нотаріальна спільнота України вперше в історії отри-
мала переважну більшість у складі Вищої кваліфікаційної 
комісії нотаріату (ВККН), яка функціонує при Міністерстві 
юстиції України. Окрім того, очолила ВККН представник 

нотаріальної спільноти – Інна Бернацька, член Ради НПУ, 
голова відділення НПУ в Рівненській області.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 
02.11.2020  № 3811/5, до нового складу ВККН увійшли  11 
нотаріусів (Інна Бернацька, Тетяна Балик, Лариса Воро-
шина, Тамара Крючкова, Тетяна Кучеренко, Оксана Кіцу-
ла, Юрій Пилипенко, Галина Твердохліб, Наталія Саутен-
ко, Оксана Чорна, Андрій Юр-Капінос) та 3 представники 
Мін’юсту (Віра Бондаренко, Еліна Журба, Ольга Кирилюк).

«Перезавантаження» ВККН відбулося в межах реформи 
нотаріату та поступового переходу до саморегулювання 
нотаріальної діяльності. «Нотаріальна спільнота отрима-
ла більше довіри — а значить і більшу відповідальність, — 
зазначив президент НПУ Володимир Марченко. — Бажаю 
колегам, які працюватимуть у складі ВККН, виконувати ці 
почесні повноваження винятково добросовісно, орієнту-
ючись на Кодекс професійної етики нотаріусів України».

Мін’юст призупинив планові комплексні 
перевірки нотаріусів 

Міністерство юстиції України відреагувало на про-
хання НПУ  та повідомило, що з метою запобігання по-
ширенню коронавірусу проведення планових комп-
лексних перевірок організації нотаріальної діяльності, 
дотримання нотаріусами порядку вчинення нотаріальних 
дій та виконання правил нотаріального діловодства має 
бути перенесено до покращення епідеміологічної ситуа-
ції. Відповідний лист Мін’юсту адресований начальникам 
міжрегіональних управлінь.

НБУ відреагував на вимоги НПУ щодо 
незаконності «акредитації» банками 
нотаріусів 

Національний банк України розглянув лист НПУ 
№ 36/8 від 23.10.2020 щодо неприпустимості так зва-

ної «акредитації» нотаріусів  та повідомив, що його зміст у 
повному обсязі доведено до відома банків України.

У зверненні НПУ йшлося про те, що поширена практи-
ка банківських установ щодо так званої «акредитації» но-
таріусів як обов’язкової умови для можливості вчинення 
ними нотаріальних дій грубо порушує чинне законодав-
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Гідний рівень заробітної плати державних нотаріусів 
дозволить вирішити кадрову проблему державного но-
таріату, що сприятиме доступності нотаріальних дій для 
населення, особливо для сільського, а також знизить со-
ціальну напругу.

Нагадаємо, що про необхідність підвищення посадо-
вих окладів державним нотаріусам йшлося в  Резолюції 
акції мирного протесту нотаріусів від 25.02.2019. З цього 
приводу НПУ вже  зверталася  до Мін’юсту як регулятора 
та просила ініціювати відповідні зміни перед урядом. З 
01.07.2019 посадові оклади державних нотаріусів були 
дещо збільшені, але все ж залишаються дуже низькими у 
порівнянні з середнім рівнем заробітної плати по Україні. 

У сфері держреєстрації необхідно 
запровадити виключно судовий порядок 
оскарження

НПУ підтримує законодавчу ініціативу щодо запрова-
дження  виключно судового порядку оскарження  рішень, 
дій або бездіяльності державних реєстраторів у сфері 
держреєстрації прав на нерухомість та бізнесу.

Відповідним  законопроектом, який  знаходиться на 
розгляді у парламенті, передбачається  позбавити Мініс-
терство юстиції України повноважень  щодо прийняття 
рішень про скасування рішень про державну реєстрацію 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також про ска-
сування реєстраційних дій у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань. Натомість буде передбачено виключно 
судовий порядок оскарження.

Такі законодавчі зміни відповідають вимогам Резолю-
ції акції мирного протесту нотаріусів «Нотаріат проти ко-
рупційних та рейдерських схем» 25.02.2019 щодо необхід-
ності запровадження прозорих механізмів розгляду скарг 
у сфері державної реєстрації.

Зазначимо, що влітку 2019 року НПУ було презентова-
но Стратегічний план зупинення рейдерства у сфері дер-
жавної реєстрації нерухомості та бізнесу, а також проект 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо удосконалення системи контролю 
і вирішення спорів у сфері державної реєстрації та щодо 
подолання рейдерства», які передбачали запровадження 
виключно судового контролю у сфері держреєстрації. На-

ство. Адже у випадку, коли нотаріус проходить так звану 
«акредитацію» банку (тобто зобов’язується вчиняти нота-
ріальні дії на визначених банком умовах), повністю ніве-
люється незалежність та неупередженість нотаріуса.

Нотаріус вчиняє нотаріальні дії як особа, уповноваже-
на державою, а не надає нотаріальні послуги, тому жодна 
змагальність або «конкурсні умови» у сфері нотаріату є 
недопустимими. Нотаріусу забороняється  використову-
вати свої повноваження з метою одержання неправомір-
ної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої 
вигоди для себе чи інших осіб.

Окрім того, практика створення переліку так званих 
«акредитованих» нотаріусів  грубо  порушує права фізич-
них та юридичних осіб на вільний вибір нотаріуса. Це під-
риває довіру громадян до банківської системи та негатив-
но впливає на репутацію органів нотаріату.

Саме тому, з метою захисту прав фізичних та юридич-
них осіб, професійних прав нотаріусів, НПУ просила НБУ 
довести вищевказану інформацію до банківських установ 
з метою запобігання незаконним вимогам щодо так зва-
ної «акредитації» нотаріусів та вжити необхідних заходів 
для припинення незаконних вимог. 

НПУ наполягає на гідній оплаті праці 
державних нотаріусів 

НПУ звернулася до Мін’юсту з приводу сприяння у ви-
рішенні питання забезпечення гідних умов оплати праці 
працівників державних нотаріальних контор та держав-
них нотаріальних архівів.

НПУ наполягає на встановленні  посадових окладів 
державних нотаріусів у наступних розмірах: 

— завідувача державної нотаріальної контори, держав-
ного нотаріального архіву — 10 прожиткових мінімумів;

— заступника завідувача державної нотаріальної кон-
тори, державного нотаріального архіву — 9 прожиткових 
мінімумів;

— державного нотаріуса державної нотаріальної кон-
тори — 8 прожиткових мінімумів;

— консультанта державних нотаріальних контор — 6 
прожиткових мінімумів;

— оператора комп’ютерного набору І категорії, ділово-
да — 5 прожиткових мінімумів;

— оператора комп’ютерного набору II категорії, архі-
варіуса — 4 прожиткових мінімумів.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН
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Регулятор дослухається до нотаріальної 
спільноти

Міністерство юстиції України 24 вересня організува-
ло онлайн-конференцію з питань забезпечення роботи 
нотаріату та здійснення контролю за нотаріальною діяль-
ністю. В заході взяли участь заступник Міністра юстиції 
з питань державної реєстрації  Ольга Оніщук, директор 
Департаменту нотаріату та державної реєстрації Дмитро 
Кирилюк, начальник Управління нотаріату та фінансового 
моніторингу  Віра Бондаренко, керівники міжрегіональ-
них управлінь Мін’юсту, президент Нотаріальної палати 
України Володимир Марченко, віце-президент НПУ Оле-
на Кирилюк, члени Ради НПУ, голови відділень НПУ.

Нотаріальна спільнота та представники Міністерства 
юстиції обговорили актуальні питання: необхідності уні-
фікації звітності; регламентації процедури перевірок та 
усунення випадків зловживання службовим становищем; 
запровадження е-документообігу нотаріусів з РТГ та БТІ 
на всій території України; цифровізації процесу повідо-
млення НАІС про передавання бланків між нотаріусами; 
усунення колізії трактування норм при реєстрації приват-
ної нотаріальної діяльності після спливу 3-х років з мо-
менту припинення діяльності.

Окрім того, з метою уникнення черг домовлено за-
вчасно організувати процеси щодо підписання реєстрів 
на 2021 рік та здачу звітності за 2020 рік.

Конструктивна співпраця НПУ та Мін’юсту триває, зо-
крема й в контексті взаємовідносин відділень Палати та 
міжрегіональних управлінь Міністерства.

Робота реєстрів: НПУ захищає права 
нотаріусів

Після виникнення ситуації щодо незадовільної роботи 
Державного реєстру актів цивільного стану громадян НПУ 
звернулася до ДП «Національні інформаційні системи» з 
проханням невідкладно вирішити наявні проблеми (по-

працьовані НПУ Стратегічний план, законопроект та ана-
літичні матеріали щодо шляхів усунення корупційних ме-
ханізмів й зупинення рейдерства були передані народним 
депутатам і Президенту України.

НПУ, яка завжди відкрито виступає у боротьбі з рей-
дерством і пропонує дієві механізми його подолання, спо-
дівається, що судовий контроль стане ефективною нова-
цією для державної реєстрації нерухомості та бізнесу.

Закон про реалізацію територіальної 
реформи прийнято з правками НПУ

Верховна Рада 17 листопада прийняла Закон, який 
врегульовує роботу органів місцевого самоврядування в 
умовах нового адміністративно-територіального устрою 
(законопроект № 3651-д). Закон ухвалено із врахуванням 
зауважень, висловлених Нотаріальною палатою України.

НПУ просила законодавців при підготовці законопро-
екту № 3651-д до другого читання виключити пункти, які 
суперечать чинному законодавству та спричинять сер-
йозні проблеми для суспільства, а саме:

— щодо переоформлення даних про місцезнаходжен-
ня юридичних осіб та місце проживання (перебування) 
фізичних осіб — відсутність часових рамок зміни даних 
в ЄДР могло паралізувати роботу осіб, створити черги до 
державних реєстраторів та центрів адмінпослуг, особливо 
під час карантинних заходів;

— щодо внесення змін в ДРРП щодо ідентифікаційних 
даних суб’єктів права, інших даних та/або відомостей про 
нерухоме майно — адже чинним законодавством не пе-
редбачена така реєстраційна дія, як внесення змін до ві-
домостей ДРРП.

В результаті із тексту було вилучено вказані супереч-
ливі норми, що могли «заблокувати роботу реєстрів права 
власності та юридичних осіб і зробити колапс в системі 
реєстрації прав», повідомив народний депутат України 
Ігор Фріс, який виступив ініціатором правок, розробле-
них НПУ.

НПУ висловлює вдячність за конструктивну співпрацю 
народним депутатам Ігорю Фрісу та Андрію Клочку, голо-
ві Комітету ВР з питань організації державної влади, міс-
цевого самоврядування, регіонального розвитку та місто-
будування.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН
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стійні збої, «підвисання» та самовільне закриття програ-
ми, неможливість завантажити реєстр, сформувати витяг 
або надрукувати вже сформований витяг тощо), які пору-
шують графік роботи нотаріуса, суттєво збільшують час 
на вчинення нотаріальних дій, спричиняють відкладення 
посвідчення правочинів, скарги та нарікання з боку гро-
мадян та бізнесу. Окрім того, НПУ наполегливо просить 
«НАІС» завчасно повідомляти про проведення технічних 
робіт та планувати їх на позаробочий час.

Також проблемні питання виникли із доступом но-
таріусів до ДЗК. 20 жовтня 2020 року набрала чинності 
постанова КМУ № 948 «Про затвердження Порядку про-
ведення інвентаризації документації із землеустрою, 
внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких актів Кабінету Міністрів України», якою було ска-
совано дію постанови КМУ № 457 «Деякі питання надання 
нотаріусам доступу до Державного земельного кадастру».

Попри те, що Держгеокадастр повинен був  забезпе-
чити надання доступу до відомостей ДЗК нотаріусам, ДП 
«Центр Державного земельного кадастру» в односторон-
ньому порядку припинило виконання зобов’язань за до-
говорами про надання послуг. Це унеможливило оформ-
лення спадщини, договорів з нерухомістю  та завдало 
значних матеріальних і моральних збитків як нотаріусам, 
так і клієнтам.

Зважаючи на ситуацію, НПУ звернулась до Держгеока-
дастру з проханням забезпечити нотаріусам доступ до ві-
домостей ДЗК та повідомити, чи відбудеться компенсація 
грошових коштів, сплачених нотаріусами за послуги, які 
не були їм надані.

Антирейдерські правки НПУ щодо 
третейських судів погоджено в 
парламенті

Парламентарі продовжують дослухатися до пропо-
зицій Нотаріальної палати України. 8 грудня відбулося 
засідання Комітету ВР з питань правової політики, який 
рекомендував  виключити із законопроекту № 3411 про 
третейські суди право розгляду такими судами спорів, 
пов’язаних з нерухомістю.

Нотаріальна палата України  неодноразово звертала 
увагу законодавців  на ризики, пов’язані з надання тре-

тейським судам повноважень розгляду справ у спорах 
щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, 
та закликала не допустити запровадження нових рейдер-
ських схем заволодіння нерухомістю, зокрема землею, а 
також  попередити наміри легалізації  численних неза-
конних документів після відкриття ринку землі. Пред-
ставники НПУ брали участь у обговоренні законопроектів 
та  закликали депутатів не приймати  законодавчі зміни, 
які заподіють серйозну школу державі, громадянам та біз-
несу.

НПУ висловлює особливу вдячність за конструктивну 
співпрацю та розуміння необхідності захисту права влас-
ності — народним депутатам України Ігорю Фрісу та голо-
ві Комітету ВР з питань правової політики Андрію Костіну.

 

Законопроект про зміни щодо аграрних 
розписок містить значні ризики

НПУ закликає Верховну Раду відхилити або ґрунтов-
но доопрацювати законопроект № 2805-д «Про внесення 
змін до Закону України «Про аграрні розписки» та деяких 
інших законодавчих актів України щодо функціонування 
та обігу аграрних розписок», який  створює передумови 
для рейдерських схем та примушує нотаріусів легалізува-
ти їх.

В результаті правової експертизи законопроекту НПУ 
зробила, зокрема, наступні висновки: законопроект без-
підставно відносить аграрну розписку до цінних паперів 
(не враховано особливості правової конструкції аграрної 
розписки як правочину, що містить у собі  заставу май-
на для забезпечення виконання взятих за аграрною роз-
пискою зобов’язань); запропонований механізм видачі 
та обігу аграрних розписок виключно в електронній фор-
мі — складніший та менш захищений, що загрожує поси-
ленням кіберзлочинності; згідно із проектом аграрні роз-
писки не підлягатимуть нотаріальному посвідченню — це 
зробить можливим видачу аграрних розписок щодо май-
на, яке не має жодного відношення до боржника; законо-
проект дозволить зловмисникам дуже швидко, прикрива-
ючись аграрною розпискою, забирати врожаї у аграріїв; 
прийняття законопроекту спричинить стрімке зростання 
кількості судових спорів щодо аграрних розписок.
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Медіація: обговорення тривають 

Підсумкова презентація  Gap-аналізу впроваджен-
ня інституту медіації в Україні, здійсненого експертами 
Проекту ЄС «Право-Justice», відбулася 14 вересня у Києві. 
Одним зі спікерів заходу виступив президент НПУ Воло-
димир Марченко.

15 вересня Володимир Марченко взяв участь у засідан-
ні підкомітету з питань виконання рішень Європейського 
суду з прав людини та альтернативного розв’язання спо-
рів Комітету Верховної Ради з питань правової політики, 
під час якого обговорювався законопроект № 3504 «Про 
медіацію».

НПУ підтримує запровадження медіації як ефективно-
го позасудового способу врегулювання спорів та розван-
таження судової системи, але обов’язково із залученням 
нотаріату до здійснення медіації  у цивільних, сімейних, 
трудових, господарських правовідносинах в межах нота-
ріального процесу. 

Стаж роботи нотаріусом повинен 
враховуватися при вступі на держслужбу 

Член Ради Нотаріальної палати України, член Комісії 
НПУ з питань співробітництва з органами державної вла-
ди та місцевого самоврядування Юрій Бадахов 16 грудня 
взяв участь у засіданні Комітету ВР з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіональ-
ного розвитку та містобудування.

Під час засідання розглядався законопроект № 4361 
«Про внесення змін до Закону України «Про державну 
службу» щодо розширення кола осіб, які можуть претен-
дувати на вступ на державну службу», у розробці якого 
брав участь Юрій Бадахов.

Метою законопроекту є надання можливості претен-
дувати на посади державної служби тим особам, які від-
повідають високим кваліфікаційним вимогам (нотаріу-
сам, адвокатам та арбітражним керуючим), але наразі не 
можуть брати участь у конкурсі, адже робота, наприклад, 
нотаріусом, не зараховується до необхідного стажу, з на-
буттям якого особа має право претендувати на зайняття 
відповідної посади у держслужбі.

Автори законопроекту (на чолі з народним депута-
том  Ігорем Фрісом) вважають, що Закон «Про державну 
службу» необґрунтовано обмежує доступ до державної 
служби вказаним категоріям професіоналів. Адже нотарі-
ус, щоб здобути право на професію, проходив стажування, 
складав іспит, постійно підвищує професійний рівень та є 
спеціалістом високого рівня.

Комітет ВР рекомендує парламенту ухвалити законо-
проект № 4361, який значно розширить коло кваліфікова-
них спеціалістів, що мають право претендувати на вступ 
до держслужби, і в результаті покращить якісний склад 
державних службовців.

НПУ та «Львівська політехніка» 
підписали Меморандум про співпрацю 

10 грудня підписано Меморандум про співробітництво 
між Нотаріальною палатою України та Національним уні-
верситетом «Львівська політехніка». Від Нотаріальної пала-
ти України документ підписала Інна Бернацька, член Ради 
НПУ, голова відділення НПУ в Рівненській області, а з боку 
університету — проректор з наукової роботи Іван Демидов.

Мета співпраці — обмін інформацією у сфері правоза-
хисної, наукової, освітньої діяльності, створення майдан-
чика для професійного спілкування, проведення спільних 
заходів, підготовка науково-практичних матеріалів для 
використання у нормотворчих процесах задля вдоскона-
лення законодавства.

Співробітництво здійснюватиметься, зокрема, на базі 
Навчально-наукового інституту права, психології та інно-
ваційної освіти Національного університету «Львівська 
політехніка».

Зазначимо, що фахівці кафедри теорії та філософії 
права, конституційного та міжнародного права і кафедри 
цивільного права та процесу вже протягом двох років на-
дають висновки і проводять науково-правові експертизи 
для Нотаріальної палати України.
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Український нотаріус став співавтором 
коментарів до кодексу етики МСЛН 

Коментарі до Кодексу нотаріальної деонтології 
МСЛН (Deontology and Rules of Organisation for Notariats), 
підготовлені Комісією з нотаріальної деонтології МСЛН, 
випущено окремою книгою. Збірник виданий іспанською 
мовою, але містить також коментарі англійською. Елек-
тронний варіант книги розповсюджується безкоштовно 
за посиланням codigocdn-uinl.com.

Робота над нормативним тлумаченням положень Ко-
дексу етики МСЛН велась протягом 2017-2019 років чле-
нами Комісії з нотаріальної деонтології, сформованої 
із визнаних фахівців, представників нотаріатів-членів 
МСЛН. До складу Комісії входить і український нотаріус, 
к.ю.н. Юрій Орзіх (Одеський міський нотаріальний округ), 
який також долучився до написання вищевказаних Ко-
ментарів.

Безсумнівно, незабаром з’являться й інші інтерпрета-
ції норм нотаріальної деонтології, але така різноманіт-
ність бачень, об’єднаних ідеями латинського нотаріату, 
означатиме подальший розвиток і збагачення нотаріаль-
ної професії.

Участь нотаріусів у правочинах з 
нерухомістю позитивно впливає на 
економіку

Участь нотаріусів у правочинах з нерухомим майном 
позитивно впливає на економіку держав, робить такі про-
цедури найбільш ефективними, якісними та швидкими, а 
також — всупереч стереотипам – найменш витратними.

Про це свідчать результати міжнародного дослідження 
EXCAS, здійсненого шляхом сукупної оцінки економік 190 
держав за допомогою Doing Business Registering Property 
Indicators (Індекс легкості ведення бізнесу, показник реє-
страції власності).

У дослідженні також наголошується, що  нотаріуси 
сприяють розширенню прав на глобальному рівні, що є 
важливим фактором розвитку країн.

ДО УВАГИ НОТАРІУСІВ

Договірне врегулювання сімейних 
відносин: методичні рекомендації 

Відділом методичного забезпечення та інформаційно-
аналітичної роботи НПУ підготовлено для нотаріусів Ме-
тодичні рекомендації щодо окремих питань договірного 
врегулювання сімейних відносин.

Методичні рекомендації стосуються: загальних поло-
жень сімейно-правових договорів; майнових договорів 
подружжя; договорів подружжя щодо надання утриман-
ня; прав та обов’язків батьків і дітей щодо утримання.

Посібник розміщено на «Нотаріальній платформі» в 
розділі «Єдина нотаріальна практика» — «Методичні по-
сібники».

Як безпечно працювати в ЄДР?  

З метою своєчасного попередження несанкціонова-
ного втручання хакерів до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань (ЄДР) з використанням ключів реє-
страторів, без відома реєстратора, кожному реєстратору 
доцільно щоденно перевіряти зареєстровані заяви щодо 
реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб.

Перевірка вчинених дій у ЄДР здійснюється наступ-
ним чином:

1. Перевірити незавершені дії можна, натиснувши від-
повідну кнопку на панелі. ЄДР сформує список усіх неза-
вершених реєстраційних дій.
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2. Перевірити усі вчинені реєстратором дії можна, на-
тиснувши відповідні кнопки на панелі (1, 3, 7, 30). ЄДР 
сформує список усіх вчинених реєстраційних дій за 1, 3, 7, 
30 днів відповідно.

Такі рекомендації надала Комісія НПУ з питань запо-
бігання та протидії кіберзлочинності. У разі виявлення 
несанкціонованих заяв — негайно зв’яжіться з головою 
Комісії Наталією Козаєвою за тел. (050) 330 09 95

Свідоцтво про право власності на 
частку в спільному майні подружжя: 
роз’яснення Мін’юсту 

Міністерством юстиції України розглянуто лист НПУ 
та надано роз’яснення, в якій номенклатурній справі до-
цільно зберігати свідоцтва про право власності на частку 
в спільному майні подружжя (колишнього подружжя) на 
підставі спільної заяви.

Наразі Мін’юстом розробляються відповідні зміни до 
Правил ведення нотаріального діловодства.

Враховуючи, що на цей момент номенклатури справ 
приватного нотаріуса та державної нотаріальної контори 
є складеними і продовжують використовуватися до завер-
шення діловодного року, всі зміни до Правил, які наберуть 
чинності, будуть застосовуватися з початком нового діло-
водного року.

Для забезпечення належного зберігання вищевказа-
них свідоцтв тимчасово, до набрання чинності змін до 
Правил, такі свідоцтва можливо зберігати в наряді 02-10 
«Інші договори (засновницькі договори, установчі акти, 
договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, 
управління майном тощо)».

Для належної організації зберігання архіву нотаріуса 
Мін’юст рекомендує в передмові до річного розділу опи-
сів справ зазначити особливості зберігання в наряді 02-10.

Також Мін’юст нагадує, що при вчиненні нотаріальних 
дій нотаріуси застосовують посвідчувальні написи, ви-
дають свідоцтва за формами, встановленими Правилами 
(додаток 25). У разі відсутності необхідних посвідчуваль-
них написів чи свідоцтв, які б відповідали вчинюваній но-
таріальній дії, нотаріус може застосовувати ту з форм, яка 
найбільше відповідає цій нотаріальній дії, із застосуван-
ням окремих елементів інших посвідчувальних написів та 
свідоцтв (пункт 6.19 розділу VI Правил).

В ДРРП можна завантажити повний текст 
судового рішення

ДП «НАІС» 23 жовтня оновило програмного забез-
печення Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно — впроваджено інформаційний обмін з Єдиним 
державним реєстром судових рішень.

Нотаріусам (державним реєстраторам)  при здійсненні 
державної реєстрації речових прав на нерухомість та їх об-
тяжень при розгляді заяв у ДРРП надано можливість отри-
мувати/завантажувати повний текст судового рішення.

Комісія НПУ з аналітично-методичного забезпечен-
ня нотаріальної діяльності звертає увагу нотаріусів, що 
після встановлення будь-яких оновлень системи, перед 
початком роботи з ДРРП необхідно обов’язково здійсню-
вати очищення локального сховища та сховища форм (в 
реєстрі), а також історії пошуків браузера (кеш).

Чи можуть нотаріуси приймати 
прострочені документи іноземців?

НПУ  звернулася  до Міністерства юстиції України з 
питанням, чи можуть нотаріуси приймати для вчинення 
нотаріальних дій документи іноземних громадян (осіб без 
громадянства, біженців), що підтверджують законність їх 
перебування на території України, дія (строк) яких закін-
чилася.

Мін’юст роз’яснив: особа іноземця, що звертається за 
вчиненням нотаріальних дій, установлюється нотаріусом 
на підставі документів, передбачених законодавством 
України. На період дії карантину в Україні тимчасово змі-
нено правила оформлення документів, які посвідчують 
особу іноземця. Так, якщо строк дії документів закінчився 
у період карантину, іноземці можуть звертатися в підроз-
діли Державної міграційної служби України для оформ-
лення таких документів протягом 30 днів з дня відміни 
карантину.
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НОВИНИ ВІДДІЛЕНЬ

Нотаріуси працюють в регіональних 
радах з реформування правосуддя 

Представники нотаріальних спільнот областей беруть 
активну участь в роботі Регіональних рад з питань рефор-
ми правосуддя. Ради є постійно діючими робочими гру-
пами, функціонують в Чернівецькій, Дніпропетровській, 
Харківській, Львівській, Одеській областях та на Донбасі. 
Мета їх діяльності — сприяти процесу розробки держав-
ної політики у сфері юстиції за принципом ініціативи 
знизу — через донесення інформації владі про специфічні 
для регіону виклики та шляхи їх вирішення.

Таким чином правники з регіонів беруть участь у фор-
муванні політики у сфері юстиції та представляють комп-
лексні рекомендації стосовно удосконалення законо-
давства. Також в межах роботи рад міжнародні експерти 
діляться кращими європейськими практиками з різнома-
нітних питань функціонування системи юстиції.

Зокрема, члени РРРП долучались до підготовки за-
конопроекту про медіацію, змін до Кодексу з процедур 
банкрутства, пропозицій щодо вдосконалення законодав-
ства з питань виконавчого провадження, функціонування 
електронного суду, обговорення концепції перехідного 
правосуддя, цифровізації сфери юстиції, запровадження 
Е-нотаріату тощо.

Президент НПУ  Володимир Марченко  11 листопада 
взяв участь у ІІ Щорічній Конференції РРРП, організова-
ній Проектом ЄС «Право-Justice». В режимі онлайн в за-
ході взяли участь представники РРРП, зокрема голова від-
ділення НПУ в Харківській області  Олена Самощенко та 
інші нотаріуси. Під час конференції було презентовано 
результати роботи РРРП, відбулася панельна дискусія 
щодо напрямків розвитку сектору юстиції, також обгово-
рювалися особливості роботи у період карантину.

 

Відділення НПУ в Києві організувало 
обговорення особливостей участі 
нотаріуса у кримінальному процесі 

Відділенням Нотаріальної палати України у м. Києві 
26 листопада організувало круглий стіл з онлайн-тран-
сляцією, під час якого обговорили важливість дотримання 
нотаріальної таємниці, законодавчі передумови та прак-

тику тимчасового доступу до речей і документів, обшуку 
та виїмки у нотаріуса, особливості участі нотаріуса в кри-
мінальному процесі.

В обговоренні взяли участь президент НПУ Володимир 
Марченко, голова відділення НПУ у м. Києві, голова Комі-
сії з кібербезпеки НПУ Наталія Козаєва, члени правління 
відділення Вікторія Бабенко та Олена Верповська, член 
Ради НПУ Валентин Войтовський та інші представники 
нотаріальної спільноти м. Києва, працівники Апарату 
НПУ, юристи Володимир Бірюков та Альона Стельнико-
вич, директор Департаменту нотаріату та державної ре-
єстрації Міністерства юстиції України Дмитро Кирилюк, 
начальник Управління нотаріату Центрального міжрегі-
онального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Ві-
кторія Нестеренко, адвокат, автор книги «Енциклопедія 
захисту нотаріальної діяльності» Олег Поповченко, пред-
ставники Служби безпеки України, Національної поліції 
України, Державного бюро розслідувань, Державної фіс-
кальної служби України, прокуратури та інші експерти.

Учасники дійшли порозуміння щодо необхідності кон-
структивного спільного вирішення проблем, які можуть 
виникати під час нотаріальної діяльності у зв’язку із кри-
мінально-процесуальними діями.

Відбулася виставка творчості нотаріусів 
Запорізького краю   

Традиційна щорічна виставка творчості нотаріусів За-
порізького краю пройшла 7-21 вересня у Запоріжжі. На 
виставці було представлено роботи нотаріусів та їх дітей 
у різних галузях мистецтва — живопис, вишивка, розпис 
посуду, фотографія, дизайнерський одяг, поезія тощо. Та-
лановиті нотаріуси поділилися своїм відчуттям світу та 
продемонстрували, що і серед офісних буднів можна зна-
йти натхнення.
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«Азовські зустрічі нотаріусів» — обмін 
досвідом задля розвитку професії 

Нотаріальна спільнота Запорізької області 25-26 ве-
ресня провела традиційні «Азовські зустрічі нотаріусів». 
Захід був організований відділенням НПУ в Запорізькій 
області, за сприяння Південно-Східного міжрегіонально-
го управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

Вже чотирнадцятий раз нотаріуси Запорізького краю 
зустрілися в місті Бердянську на березі Азовського моря. 
В заході взяли участь також колеги із Дніпра і Харкова. Під 
час конференції обговорювались важливі питання нота-
ріальної практики: особливості посвідчення цивільно-
правових договорів, спадкування, правовий режим майна 
подружжя, реєстрація прав на нерухомість, заборона та 
іпотека, видача свідоцтва про придбання з електронних 
торгів майна банкрута, право довірчої власності тощо. 
Також відбувся круглий стіл на тему «Проблемні питання 
вчинення нотаріальних дій та державної реєстрації».

Знаннями й досвідом із колегами поділилися члени 
Комісії НПУ з аналітично-методичного забезпечення но-
таріальної діяльності, приватні нотаріуси Харківського 
міського нотаріального округу Олена Чуєва та Наталія Са-
утенко, приватний нотаріус Запорізького міського нота-
ріального округу Запорізької області Вікторія Морозова, а 
також Ганна Чичекова, приватний нотаріус Бердянського 
міського нотаріального округу. «Всі учасники отримали 
запас нових знань, змогли обговорити нагальні проблем-
ні питання та поспілкуватися», — резюмувала голова від-
ділення НПУ в Запорізькій області Людмила Масловець.

Львів: доступ до РТГ, е-документообіг  
з БТІ

Спільними зусиллями відділення НПУ в Львівській 
області та Західного міжрегіонального управління Мініс-
терства юстиції (м. Львів) досягнуто домовленостей щодо 
надання доступу нотаріусам до  Реєстру територіальних 

громад міста Львова. До РТГ вже мають доступ всі дер-
жавні нотаріальні контори м. Львова. Приватні нотаріуси 
підключаються за бажанням (наразі це вже більше 70 но-
таріусів).

Дана ініціатива створює додаткові гарантії для захис-
ту прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, 
оскільки при посвідченні договорів відчуження нерухо-
мого майна та оформленні спадщини нотаріуси мають 
можливість перевірити інформацію щодо зареєстрованих 
в будинку чи квартирі осіб.

Для отримання інформації щодо підключення до Реє-
стру тергромади Львова нотаріуси можуть звертатися до 
голови відділення НПУ Юрія Пилипенка: тел. (032) 255-44-
76, 067-675-20-02 E-mail: notar2000@ukr.net

Окрім того, нещодавно підписано  Меморандум про 
співпрацю між відділенням НПУ в Львівській області, За-
хідним міжрегіональним управлінням Міністерства юсти-
ції (м. Львів) та Обласним КП «Бюро технічної інвентари-
зації та експертної оцінки» — щодо електронної взаємодії 
між нотаріусами Львівської, Волинської та Рівненської 
областей та БТІ у сфері державної реєстрації нерухомості. 
Львівське БТІ надаватиме інформацію на запити нотаріу-
сів Львівщини, Рівненщини та Волині за допомогою елек-
тронної пошти.

Перспективи Е-нотаріату обговорили в 
Дніпрі

Голова відділення НПУ в Дніпропетровській облас-
ті Олена Бунякіна  взяла участь в обговоренні створення 
електронної нотаріальної системи та функціонування 
електронних реєстрів в умовах їх реформування, органі-
зованому Проектом ЄС «Право-Justice» в м. Дніпро 15 ве-
ресня.

Експерти Проекту разом з представниками відділення 
НПУ в Дніпропетровській області та Південно-Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції роз-
глянули недоліки, можливі шляхи удосконалення системи 
електронного нотаріату та електронних реєстрів.

«Е-нотаріат повинен бути, перш за все, інструментом 
нотаріуса. Ні в якому разі не його замінником, і навіть не 
зовсім помічником, а саме — ефективним інструментом», 
— підкреслила Олена Бунякіна. Серед актуальних проблем 
нотаріату голова відділення НПУ виділила, зокрема, від-
сутність єдиного автоматизованого алгоритму пошуку 
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для реєстрів, множинний вхід в різні реєстри, відсутність 
належного обміну інформацією між державними органа-
ми, надмір паперового діловодства.

Учасники зустрічі фіналізували основні вимоги та 
виокремили проблематику задля створення ефективної 
електронної нотаріальної системи.

У Запоріжжі нотаріуси посадили дерева

Відділення НПУ в Запорізькій області продовжує тво-
рити добрі справи. 2 грудня нотаріуси долучилися до все-
української акції «Мільйон дерев за добу». Відтак у Сквері 
Прикордонників м. Запоріжжя стало більше на десяток 
дерев (берізки та декоративні сливи), які придбали та ви-
садили нотаріуси.

Голова відділення НПУ Людмила Масловець висловила 
вдячність усім нотаріусам, які взяли участь у заході, зо-
крема члену правління, приватному нотаріусу Вікторії 
Морозовій, яка займалася організаційними питаннями, 
а також райадміністрації та працівникам комунальної 

служби — за надану допомогу та підтримку. Нотаріуси за-
певнили, що отримали позитивні емоції від праці під де-
візом «Посади дерево — вдихни життя» та планують зро-
бити такі акції традицією.

Нотаріуси отримують доступ до РТГ 
Мукачева

Відділення НПУ в Закарпатській області та Мукачів-
ська міська ОТГ домовилися співпрацювати — Меморан-
дум про співробітництво підписали 23 жовтня голова 
відділення НПУ Олександр Парамонов та міський голова 
Мукачева Андрій Балога.

Нотаріуси зможуть самостійно отримувати дані із Ре-
єстру територіальної громади м. Мукачево, що суттєво 
спрощує процедуру вчинення нотаріальних дій для гро-
мадян та юридичних осіб. Зменшиться кількість установ, 
які треба відвідати громадянам перед вчиненням нотарі-
альної дії (посвідчення договорів купівлі-продажу, дару-
вання, оформлення спадкових прав тощо), що особливо 
актуально під час пандемії коронавірусу.
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ШАНОВНІ НОТАРІУСИ!
Нотаріальна палата України звертає вашу увагу на те, що своєчасна 

сплата членських внесків та відсутність заборгованості сприяє здійсненню 
всіх ініціатив та заходів НПУ, спрямованих на захист професії та 

підвищення професійного рівня нотаріусів. 
Дякуємо за підтримку і розуміння!
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Отримувач: Нотаріальна палата України
ЄДРПОУ: 38684025

Банк-отримувач: АТ «Укрексімбанк» м.Київ
у гривнях: UA87 3223 1300 0002 6003 0100 85291

Призначення платежу: код платника податку____________ , 
ПІБ_________________________,  

членські внески за (вказати період)

Розмір членських внесків нотаріусів:

2021 рік
6000,00 грн (500,00 грн щомісяця) — для приватних нотаріусів;
3000,00 грн (250,00 грн щомісяця) — для державних нотаріусів. 

2020 рік
4723,00 грн (393,59 грн щомісяця) — для приватних нотаріусів;
2361,50 грн (196,80 грн щомісяця) — для державних нотаріусів. 
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