Проєкт
вноситься народним депутатом України

Фріс І.П та іншими

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення регулювання нотаріальної діяльності
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України,
2003, №№ 40-44, ст.356):
1) у абзаці другому частини четвертої статті 49 слова та знаки «громадян
в органах юстиції в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»
виключити;
2) статтю 115 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«3. Передача учасником майна (крім грошей та цінних паперів) у
власність господарського товариства. як вклад до його статутного
(складеного) капіталу здійснюється на підставі договору, який укладається у
письмовій формі, а у випадку передачі нерухомого майна, такий договір
підлягає нотаріальному посвідченню.»;
3) у частині першій статті 116:
пункт третій викласти в такій редакції:
«3) вийти у встановленому порядку з товариства.
Передача господарським товариством майна (крім грошей та цінних
паперів) учаснику у зв’язку з його виходом з товариства здійснюється на
підставі договору, який укладається у письмовій формі, а у випадку передачі
нерухомого майна, такий договір підлягає нотаріальному посвідченню.»;
абзац другий пункту четвертого викласти в такій редакції:
«Договір відчуження частки (її частини) у статутному (складеному)
капіталі товариства укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному
посвідченню, крім випадків, коли статутом товариства передбачено
необов'язковість такого нотаріального посвідчення;»;
4) у статті 127:
у абзаці першому частини першої слово «передати» замінити словом
«відчужити»;
частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Договір відчуження частки (її частини) у складеному капіталі повного
товариства укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному
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посвідченню, крім випадків, коли засновницьким договором товариства
передбачено необов'язковість такого нотаріального посвідчення.»;
5) у частині другій статті 137:
у абзаці першому пункту сьомого слово «передати» замінити словом
«відчужити»;
у абзаці другому пункту сьомого слово «Передання» замінити словом
«Відчуження»;
пункт сьомий доповнити абзацом другим такого змісту:
«Договір відчуження частки (її частини) у складеному капіталі
командитного товариства укладається у письмовій формі та підлягає
нотаріальному посвідченню, крім випадків, коли засновницьким договором
товариства передбачено необов'язковість такого нотаріального посвідчення.»;
у зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
6) у статті 182:
у частині першій слова та знаки «виникнення, перехід і» замінити
словами та знаками «набуття, зміна та»;
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Державна реєстрація прав на нерухомість є публічною. Порядок
проведення державної реєстрації прав на нерухомість та підстави відмови в
ній встановлюються відповідно до закону.»;
частину четверту виключити;
7) у частині другій статті 209 слово «іншою» виключити;
8) у частині другій статті 245 слова та знаки «, крім випадків,
встановлених частиною четвертою цієї статті» виключити.
2. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України,
2002, № 21-22, ст.135):
1) у частині першій статті 21 слова «у органі державної реєстрації актів
цивільного стану» замінити словами «відповідно до закону»;
2) абзац перший частини першої статті 28 після слів «органу державної
реєстрації актів цивільного стану» доповнити словами та знаками «,
нотаріуса»;
3) частину першу статті 29 після слів «Орган державної реєстрації актів
цивільного стану» доповнити словами та знаками «, нотаріус»;
4) у статті 32:
у назві статті слово «Час» замінити словом «Строк»;
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Строк реєстрації шлюбу визначається законом.»;
частини другу та третю виключити;
5) статтю 33 виключити;
6) частину шосту статті 45 після слів «органу державної реєстрації актів
цивільного стану» доповнити словами та знаками «, нотаріуса»;
7) у частині першій статті 48 слова «у органі державної реєстрації актів
цивільного стану анулюється за рішенням суду за заявою заінтересованої
особи» замінити словами та знаками «анулюється за рішенням суду в порядку,
визначеному законом»;
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8) у частині другій статті 89 слова «нотаріальної контори або приватного
нотаріуса» замінити словами та знаками «нотаріуса (нотаріального офісу)»;
9) частину другу статті 105 виключити;
10) статтю 106 викласти в такій редакції:
«Стаття 106. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів
цивільного стану, нотаріусом за заявою подружжя
1. У разі взаємної згоди на розірвання шлюбу подружжя має право
подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану, нотаріусу заяву
про розірвання шлюбу.
Якщо один із подружжя не може особисто подати заяву про розірвання
шлюбу, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї, може подати
другий з подружжя.
2. Шлюб між подружжям, яке має дітей, розривається органом
державної реєстрації актів цивільного стану, нотаріусом виключно за
наявності нотаріально посвідченого договору про визначення місця
проживання дітей з урахуванням вимог статті 160 цього Кодексу, участі у
забезпеченні створення умов для їх життя, яку братиме той з батьків, хто буде
проживати окремо, умов здійснення ним права на особисте виховання,
утримання дітей, розмір аліментів та додаткових витрат на дитину.
3. Орган державної реєстрації актів цивільного стану, нотаріус складає
актовий запис про розірвання шлюбу після спливу тридцяти календарних днів
з дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана.
4. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям
майнового спору.
5. Шлюб розривається у судовому порядку у разі існування спору щодо
його розірвання.»;
11) у статті 107:
назву статті після слів «органом державної реєстрації актів цивільного
стану» доповнити словами та знаками «, нотаріусом»;
абзац перший частини першої після слів «органом державної реєстрації
актів цивільного стану» доповнити словами та знаками «, нотаріусом»;
частину другу виключити;
12) статтю 109 виключити;
13) частину першу статті 114 після слів «органом державної реєстрації
актів цивільного стану» доповнити словами та знаками «, нотаріусом»;
14) у статті 115:
у частині першій слова «в органі державної реєстрації актів цивільного
стану» замінити словами та знаками «органом державної реєстрації актів
цивільного стану, нотаріусом»;
частину третю після слів «органом державної реєстрації актів
цивільного стану» доповнити словами та знаками «, нотаріусом».
3. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної
Ради України, 2002, № 21-22, ст.135):
1) у частині третій статті 293 слова та знаки «за заявою подружжя, яке
має дітей,» виключити.

4

4. У Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України,
1993, № 39, ст.383):
1) статтю 1 викласти в такій редакції:
«Стаття 1. Поняття нотаріату. Органи і особи, які вчиняють нотаріальні
дії
Нотаріат в Україні – це публічно-правовий інститут, який забезпечує
реалізацію та здійснює захист прав і законних інтересів фізичних та
юридичних осіб шляхом посвідчення прав та фактів, що мають юридичне
значення, а також вчинення інших передбачених законодавством нотаріальних
дій від імені держави.
Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, а у
випадках, встановлених цим Законом, на уповноважених посадових осіб
органів місцевого самоврядування, посадових осіб дипломатичних
представництв та консульських установ України.
На нотаріусів законом може бути покладено вчинення інших дій,
відмінних від нотаріальних, з метою надання їм юридичної вірогідності.
Вчинення нотаріальних дій, передбачених статтею 37 цього Закону, у
сільських населених пунктах, де немає нотаріуса, покладається на
уповноважених на це посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Вчинення нотаріальних дій, передбачених статтею 38 цього Закону, за
кордоном покладається на посадових осіб дипломатичних представництв та
консульських установ України.
Посвідчення заповітів і довіреностей, прирівняних до нотаріальних,
може провадитись особами, вказаними у статті 40 цього Закону.»;
2) доповнити статтею 1-1 такого змісту:
«Стаття 1-1. Нотаріальна діяльність
Нотаріальна діяльність – незалежна професійна діяльність, що
здійснюється нотаріусами України щодо вчинення нотаріальних дій та
виконання інших повноважень, делегованих державою.
Нотаріальна діяльність здійснюється на принципах верховенства права,
законності, незалежності, неупередженості, добросовісності, збереження
нотаріальної таємниці, професійного саморегулювання.
Нотаріальна діяльність не є підприємницькою діяльністю.»;
3) статтю 2-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 2-1. Регулювання нотаріальної діяльності та контроль за її
здійсненням
Міністерство юстиції України як центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері
нотаріату:
1)
видає та анулює свідоцтва про право на заняття нотаріальною
діяльністю;
2)
делегує представників до складу Вищої кваліфікаційної комісії
нотаріату;
3)
затверджує порядок виготовлення та знищення печатки нотаріуса;
4)
забезпечує організацію діяльності державних нотаріальних
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архівів;
5)
вносить Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату подання про
анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю;
6)
розглядає скарги на дії нотаріуса щодо дотримання порядку
вчинення нотаріальних дій та за наявності відповідних підстав вносить
Нотаріальній палаті України подання про застосування до нотаріуса
дисциплінарного стягнення;
7)
затверджує за погодженням з Нотаріальною палатою України
положення про електронну систему нотаріату;
8)
забезпечує функціонування електронної системи нотаріату;
9)
затверджує
порядок
підвищення
професійного
рівня
уповноважених посадових осіб органів місцевого самоврядування, посадових
осіб дипломатичних представництв та консульських установ України, які
вчиняють нотаріальні дії;
10) затверджує за поданням Нотаріальної палати України перелік
нотаріальних округів в яких кількість нотаріусів є недостатньою;
11) вживає заходів щодо надання на пільгових умовах державного
майна в користування для розміщення нотаріального офісу в нотаріальних
округах, що належать до переліку нотаріальних округів, в яких кількість
нотаріусів є недостатньою;
12) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
Нотаріальна палата України:
1)
затверджує Кодекс професійної етики нотаріусів;
2)
здійснює розробку та підготовку завдань для електронного
анонімного тестування осіб, які мають намір займатися нотаріальною
діяльністю;
3)
затверджує порядок допуску до складання кваліфікаційного іспиту
на право на заняття нотаріальною діяльністю та його проведення;
4)
затверджує вимоги до нотаріального офісу;
5)
затверджує правила ведення нотаріального діловодства;
6)
затверджує порядок допуску осіб до здійснення нотаріальної
діяльності, порядок зупинення і припинення нотаріальної діяльності;
7)
затверджує
порядок
проведення
перевірки
організації
нотаріальної діяльності нотаріусів, виконання ними правил ведення
нотаріального діловодства та дотримання Кодексу професійної етики
нотаріусів;
8)
затверджує порядок застосування до нотаріусів дисциплінарних
стягнень;
9)
затверджує порядок підвищення професійного рівня нотаріусів;
10) забезпечує формування та ведення реєстраційних справ
нотаріусів;
11) делегує представників Нотаріальної палати України до складу
Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату;
12) здійснює контроль за організацією нотаріальної діяльності,
підвищенням професійного рівня нотаріусів, проведенням відділеннями
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Нотаріальної палати України перевірок організації нотаріальної діяльності,
виконання правил ведення нотаріального діловодства та дотримання Кодексу
професійної етики нотаріусів;
13) проводить перевірки організації нотаріальної діяльності,
виконання правил нотаріального діловодства та дотримання Кодексу
професійної етики нотаріусів;
14) вносить подання Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату про
анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальної діяльності;
15) організовує підвищення професійного рівня нотаріусів;
16) щорічно оприлюднює на своєму вебсайті звіт про роботу
нотаріусів за попередній календарний рік, форма якого затверджується
Міністерством юстиції України за погодженням з Нотаріальною палатою
України;
17) представляє інтереси нотаріусів України у державних та інших
установах, в органах державної влади України, в міжнародних організаціях та
судах;
18) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому
порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування, юридичних осіб безоплатно інформацію,
документи і матеріали, а від органів державної статистики – статистичну
інформацію, необхідну для виконання покладених на Нотаріальну палату
України завдань;
19) здійснює методичне забезпечення нотаріальної діяльності,
узагальнює нотаріальну практику та практику застосування до нотаріусів
дисциплінарних стягнень;
20) забезпечує розвиток міжнародних зв’язків, обмін досвідом з
міжнародними організаціями нотаріату та організаціями нотаріату інших
країн;
21) надає обов’язкові до розгляду консультативні правові висновки
щодо проектів нормативно-правових актів з питань, пов'язаних з нотаріатом;
22) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та
статутом Нотаріальної палати України.»;
4) у статті 3:
у частині першій слова та знаки «у державній нотаріальній конторі,
державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну
діяльність» виключити;
частину другу викласти в такій редакції:
«Нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну
освіту ступеня не нижче магістра, який володіє державною мовою відповідно
до рівня, визначеного Законом України "Про забезпечення функціонування
української мови як державної", має стаж роботи у сфері права після здобуття
вищої юридичної освіти та відповідний страховий стаж, визначений
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування", не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або
консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, склав
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кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на заняття нотаріальною
діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість за вчинення
злочину, якщо така судимість не погашена або не знята у встановленому
законом порядку (крім реабілітованої особи), особа, свідоцтво про право на
заняття нотаріальною діяльністю якої анульовано, особа, дієздатність якої
обмежена, або особа, визнана недієздатною. Для цілей цього Закону до
страхового стажу, визначеного відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", не включається період
перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.»;
у частині четвертій слова «а також діяльності у професійному
самоврядуванні нотаріусів» замінити словами та знаками «виконання
обов’язків нотаріуса та/або завідуючого державним нотаріальним архівом, а
також діяльності у професійному саморегулюванні нотаріусів»;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«Реєстраційна справа нотаріуса формується та ведеться відділенням
Нотаріальною палатою України.»;
доповнити частиною шостою такого змісту:
«Порядок ведення реєстраційної справи нотаріуса в електронній формі з
використанням електронної системи нотаріату визначається в положенні про
електронну систему нотаріату.»;
5) у статті 4:
абзац другий після слів «витребовувати від» доповнити словами та
знаками «органів державної влади, органів місцевого самоврядування», після
слів «для вчинення нотаріальних дій» доповнити словами та знаками «, а
також для виконання інших наданих законом повноважень»;
абзац третій після слова «одержувати» доповнити словами та знаками
«плату за вчинення нотаріальних дій,», слова та знаки «, а також за вчинення
приватними нотаріусами нотаріальних дій» виключити;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«складати проекти документів, у тому числі й тих, що в подальшому
посвідчуються нотаріально, виготовляти копії (фотокопії) документів та
виписки з них, надавати роз'яснення з питань вчинення нотаріальних дій,
консультації правового характеру;»;
доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«бути обраним на виборні посади до органів професійного
саморегулювання.»;
доповнити частиною другою такого змісту:
«Законом нотаріусу можуть бути надані й інші права.»
6) у статті 5:
абзац другий викласти в такій редакції:
«здійснювати свої професійні обов’язки відповідно до Конституції
України, цього Закону і складеної присяги нотаріуса України,
дотримуватися Кодексу професійної етики нотаріусів України;»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
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«зберігати нотаріальну таємницю»;
у абзаці восьмому слова «при здійсненні ними повноважень щодо
контролю за організацією діяльності та виконанням нотаріусами правил
нотаріального діловодства» замінити словами та знаками «, Нотаріальної
палати України, її відділень при здійсненні ними повноважень, визначених
законом»;
у абзаці дев’ятому слова та знаки «, а у випадках, передбачених пунктом
3 частини першої статті 29-1 цього Закону, проходити підвищення
кваліфікації» виключити;
доповнити абзацом десятим такого змісту:
«виконувати рішення органів професійного саморегулювання;»;
у зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;
7) у статті 6:
у абзаці першому слова «у відповідному територіальному органі
Міністерства юстиції України в урочистій обстановці складає присягу такого
змісту» замінити словами та знаками «складає у відповідному відділенні
Нотаріальної палати України присягу нотаріуса України такого змісту»;
у абзаці другому слово «законом» замінити словами та знаками
«Конституцією України, законами України», слово «професійну» замінити
словом «нотаріальну»;
доповнити частиною другою такого змісту:
«Текст присяги нотаріуса України підписується нотаріусом, а її
електронна копія зберігається в реєстраційній справі нотаріуса.»;
8) доповнити статтею 6-1 такого змісту:
«Стаття 6-1. Єдиний реєстр нотаріусів України
Єдиний реєстр нотаріусів України – це єдина інформаційна система, у
якій містяться відомості про нотаріусів.
Держателем Єдиного реєстру нотаріусів України є Нотаріальна палата
України, що забезпечує його функціонування.
Єдиний реєстр нотаріусів України містить такі відомості:
1) прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, а також попередні прізвище,
ім'я, по батькові, якщо вони змінювалися після початку нотаріальної
діяльності;
2) адресу нотаріального офісу;
3) графік роботи нотаріуса;
4) номер та дату видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною
діяльністю;
5) номер та дату видачі реєстраційного посвідчення про реєстрацію
нотаріальної діяльності;
6) дату початку здійснення нотаріальної діяльності;
7) відомості про зупинення, припинення нотаріальної діяльності;
8) відомості щодо заміщення нотаріуса;
9) посилання на офіційний вебсайт (за наявності), адресу електронної
пошти, номер телефону нотаріуса.
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Порядок ведення Єдиного реєстру нотаріусів України затверджується
Нотаріальною палатою України.
Відомості, які містяться в Єдиному реєстрі нотаріусів України, є
відкритими і загальнодоступними.»;
9) у статті 7:
частину першу після слів «Ради міністрів Автономної Республіки Крим»
доповнити словами та знаками «, іншими актами законодавства»;
частину другу виключити;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«Нормативно-правові акти Нотаріальної палати України підлягають
державній реєстрації у порядку, встановленому для державної реєстрації актів
міністерств та інших органів виконавчої влади.»;
10) у статті 8:
частину другу після слів «помічник нотаріуса» доповнити словами та
знаками «, особи, які перебувають у трудових відносинах з нотаріусом,»;
частини вісім-п'ятнадцять замінити частинами вісім-шістнадцять такого
змісту:
«Довідки про вчинені нотаріальні дії, документи, що зберігаються в
архіві нотаріуса, та їх копії надаються нотаріусом протягом десяти робочих
днів на підставі судового рішення у зв’язку з кримінальним провадженням,
цивільною, господарською, адміністративною справою, справою про
адміністративні правопорушення, що перебуває у провадженні відповідного
суду.
На письмову вимогу державного виконавця, приватного виконавця, яка
підписана з прикладенням гербової печатки та у якій зазначено номер
виконавчого провадження, реквізити виконавчого документа, на підставі
якого здійснюється виконавче провадження, протягом десяти робочих днів
нотаріусом надається довідка про вчинені нотаріальні дії щодо видачі
свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю (із зазначенням наявних
відомостей про таку особу та майно, отримане в порядку спадкування), щодо
видачі виконавчого напису або щодо оформлення інших документів, які
стосуються відповідного виконавчого провадження.
Довідки про вчинені нотаріальні дії надаються нотаріусом протягом
десяти робочих днів Національному агентству з питань запобігання корупції
на його письмовий запит, здійснений з метою виконання повноважень,
визначених Законом України "Про запобігання корупції", з обов’язковим
зазначенням номера справи (провадження) та прикладенням гербової печатки.
Довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи у зв’язку із
кримінальним провадженням надаються у порядку, визначеному
кримінальним процесуальним законодавством.
Довідки про суму нотаріально посвідчених договорів, які необхідні
виключно для встановлення додержання законодавства з питань
оподаткування, надаються нотаріусом протягом 10 робочих днів на
обґрунтовану письмову вимогу податкового органу, засвідчену гербовою
печаткою такого органу.
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Витяг зі Спадкового реєстру про наявність складеного заповіту
видається тільки заповідачу, а після смерті заповідача - будь-якій особі, яка
пред’явила свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт
смерті заповідача (одного із заповідачів), або у разі перевірки факту смерті
заповідача нотаріусом шляхом безпосереднього доступу до Державного
реєстру актів цивільного стану.
Нотаріус, помічник нотаріуса, особа, яка перебуває у трудових
відносинах з нотаріусом, не має права давати свідчення в якості свідка щодо
відомостей, які становлять нотаріальну таємницю, крім випадків, коли цього
вимагають особи, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні
дії.
На вимогу Міністерства юстиції України та його територіальних органів,
Нотаріальної палати України та її відділень з метою здійснення повноважень
відповідно до законодавства, нотаріуси, видають підписані ними копії
документів та витяги з них, а також пояснення у строк, встановлений у
відповідній вимозі.
Внесення нотаріусом інформації до електронної системи нотаріату,
єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства
юстиції України, Нотаріальної палати України, надання інформації на запити
уповноважених державних органів (осіб) у випадках та обсязі, визначених
законодавством, не є порушенням нотаріальної таємниці.»;
11) у статті 8-1:
у частині першій слово «зайняття» замінити словом «заняття»;
у частині другій слова та знаки «працівників, які знаходяться» замінити
словами та знаками «осіб, які перебувають»;
у частині третій слова «робочого місця (контори)» замінити словами
«нотаріального офісу»;
12) доповнити статтею 8-2 такого змісту:
«Стаття 8-2. Забезпечення доступності нотаріальних дій для громадян в
нотаріальних округах, в яких кількість нотаріусів є недостатньою
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах
своїх повноважень забезпечують надання на пільгових умовах державного та
комунального майна в користування для розміщення нотаріального офісу в
нотаріальних округах, в яких кількість нотаріусів є недостатньою.
Пільгові умови та порядок надання державного майна в користування
для розміщення нотаріального офісу в нотаріальних округах, в яких кількість
нотаріусів є недостатньою, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Нотаріальна палата України в межах своїх повноважень вживає заходів
для забезпечення доступності нотаріальних дій для громадян в нотаріальних
округах, в яких кількість нотаріусів є недостатньою.»;
13) викласти статтю 9 в такій редакції:
«Стаття 9. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій
Нотаріус не вправі вчиняти нотаріальні дії:
1)
на своє ім'я і від свого імені;
2)
на ім'я і від імені свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та
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своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер);
3)
на ім'я і від імені працівників, що перебувають у трудових
відносинах з нотаріусом.
Уповноважена посадова особа органу місцевого самоврядування не
вправі вчиняти нотаріальні дії:
1)
на своє ім'я і від свого імені;
2)
на ім'я і від імені свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та
своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер);
3)
на ім'я і від імені працівників органу місцевого
самоврядування, з яким перебуває у трудових відносинах;
4)
стосовно органу місцевого самоврядування, з яким перебуває у
трудових відносинах.
У зазначених випадках нотаріальні дії вчиняються в будь-якого іншого
нотаріуса або уповноваженої посадової особи іншого органу місцевого
самоврядування.
Посадові особи, зазначені у статті 40 цього Закону, не вправі
посвідчувати заповіти та довіреності:
1)
на своє ім'я і від свого імені;
2)
на ім'я і від імені свого чоловіка або своєї дружини, його (її) та
своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер).
Нотаріальні і прирівняні до них дії, вчинені з порушенням встановлених
цією статтею правил, є недійсними.»;
14) викласти статтю 10 в такі редакції:
«Стаття 10. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату
Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір
займатися нотаріальною діяльністю, та вирішення питання про анулювання
свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю при Нотаріальній
палаті України утворюється Вища кваліфікаційна комісія нотаріату.
Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату затверджується
Кабінетом Міністрів України.
До складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату входять три особи,
делеговані Міністерством юстиції України з числа нотаріусів та/або
представників Міністерства юстиції України, та одинадцять нотаріусів,
делегованих Нотаріальною палатою України.
Персональний склад Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату
затверджується Міністерством юстиції України.
Строк повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату
становить три роки з дня його затвердження у відповідному персональному
складі Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату. При цьому повноваження
члена Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату не можуть належати одній і тій
само особі два строки поспіль.
Організаційною формою роботи Вищої кваліфікаційної комісії
нотаріату є засідання.
За наявності стажу роботи, визначеного у частині другій статті 3 цього
Закону, особи, які мають намір скласти кваліфікаційний іспит на право на
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заняття нотаріальною діяльністю, допускаються Вищою кваліфікаційною
комісією нотаріату до його складання на підставі відповідної заяви.
Нотаріальна палата України може встановити плату за складання
кваліфікаційного іспиту та порядок її внесення. Розмір плати за складання
кваліфікаційного іспиту визначається з урахуванням потреби покриття
відповідних витрат та не може перевищувати трьох прожиткових мінімумів
для працездатних осіб, установлених законом на день подання особою заяви
про допуск до складання кваліфікаційного іспиту.
Кваліфікаційні іспити проводяться не рідше одного разу на рік. Для
складання кваліфікаційного іспиту використовується електронна система
нотаріату, яка забезпечує проведення електронного анонімного тестування.
На підставі результатів складеного іспиту Вища кваліфікаційна комісія
нотаріату приймає рішення про видачу (або відмову у видачі) свідоцтва про
право на заняття нотаріальною діяльністю.
Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, допускається до наступного
його складання не раніш як через рік.
Особа, яка не здійснювала нотаріальну діяльність протягом трьох років
після отримання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю і яка
не працювала консультантом державної нотаріальної контори чи помічником
нотаріуса, не була посадовою особою, яка здійснює керівництво та контроль
за діяльністю нотаріату, не працювала на виборній або іншій посаді в
Нотаріальній палаті України протягом трьох років до подання заяви про
реєстрацію нотаріальної діяльності, повинна підтвердити свою кваліфікацію
шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту.
Питання про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною
діяльністю розглядається Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату за
поданням відповідно Міністерства юстиції України, його територіального
органу, Нотаріальної палати України у випадках, визначених цим Законом.
Порядок внесення Міністерством юстиції України, його територіальним
органом, Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва
про право на заняття нотаріальною діяльністю та його розгляду Вищою
кваліфікаційною комісією нотаріату затверджується Міністерством юстиції
України за погодженням з Нотаріальною палатою України.
Вища кваліфікаційна комісія нотаріату при розгляді питання про
анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю має
повноваження щодо встановлення наявності визначених цим Законом підстав
для анулювання відповідного свідоцтва, у тому числі наявності факту
неодноразового порушення нотаріусом вимог законодавства та/або
одноразового грубого порушення закону при вчиненні ним нотаріальних дій
та/або інших дій, покладених на нотаріуса відповідно до закону.
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату може бути оскаржено
до суду.
Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення
діяльності Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, включаючи
відшкодування витрат, пов’язаних з відрядженням та проживанням нотаріусів,
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які є членами Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, здійснює Нотаріальна
палата України.»;
15) у статті 11:
частину першу після слів «на підставі» доповнити словом
«відповідного»;
доповнити частиною другою такого змісту:
«За видачу свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю
справляється адміністративний збір у розмірі 0,2 прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в
якому видається свідоцтво, та округлюється до найближчих 10 гривень.»;
у зв’язку з чим частини другу третю вважати частинами третьою,
четвертою;
частину третю після слів «видачі свідоцтва» доповнити словами «про
право на заняття нотаріальною діяльністю»;
частину четверту виключити;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«Порядок видачі та форма свідоцтва про право на заняття нотаріальною
діяльністю затверджуються Міністерством юстиції України.»;
16) частину першу статті 12 викласти в такій редакції:
«Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути
анульовано Міністерством юстиції України за рішенням Вищої
кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі подання
Міністерства юстиції України, його територіальних органів, Нотаріальної
палати України у випадках:
1) втрати особою, яка має свідоцтво про право на заняття нотаріальною
діяльністю, громадянства України або її виїзду за межі України на постійне
проживання;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо особи, яка
має свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю;
3) набрання законної сили судовим рішенням про застосування
примусових заходів медичного характеру щодо особи, яка має свідоцтво про
право на заняття нотаріальною діяльністю;
4) закриття кримінального провадження щодо особи, яка має свідоцтво
про право на заняття нотаріальною діяльністю, з нереабілітуючих підстав;
5) набрання законної сили рішенням суду щодо особи, яка має свідоцтво
про право на заняття нотаріальною діяльністю, про обмеження дієздатності
особи, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, оголошення її
померлою;
6) неодноразового порушення нотаріусом вимог законодавства та/або
одноразового грубого порушення закону при вчиненні ним нотаріальних дій
та/або інших дій, покладених на нотаріуса відповідно до закону;
7) неспроможності нотаріуса здійснювати нотаріальну діяльність за
станом здоров’я;
8) порушення нотаріусом вимог, передбачених частиною четвертою
статті 3, частиною другою статті 8 та статтею 9 цього Закону;
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9) знищення чи втрати особою, яка має свідоцтво про право на заняття
нотаріальною діяльністю, або з її вини архіву нотаріуса або окремих
документів, або грубого порушення нею вимог закону щодо передачі
документів нотаріального діловодства та архіву нотаріуса до відповідного
державного нотаріального архіву у разі припинення нотаріальної діяльності;
10) неодноразового порушення нотаріусом вимог Кодексу професійної
етики нотаріусів;»;
17) у статті 13:
у частині першій слова та знаки «, але не нижче першого рівня
(бакалавр)» замінити словами «освіту не нижче ступеня бакалавра»;
частину першу після слів «стаж роботи у сфері права» доповнити
словами та знаками «після здобуття вищої юридичної освіти та відповідний
страховий стаж, визначений відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", »;
у частині четвертій слово «статистичних» виключити;
18) у статті 13-1:
у частині першій слова та знаки «знаходиться державна нотаріальна
контора, в якій працює державний нотаріус, або робоче місце (контора)
приватного нотаріуса» замінити словами «розташований нотаріальний офіс»;
частину другу викласти в такій редакції:
«Нотаріальні округи визначаються Міністерством юстиції України за
погодженням з Нотаріальною палатою України відповідно до
адміністративно-територіального устрою України. У містах з районним
поділом округом діяльності нотаріуса є вся територія міста. Якщо у результаті
зміни адміністративно-територіального устрою України нотаріальний офіс
розташований в межах іншого нотаріального округу, нотаріальна діяльність
відповідного нотаріуса вважається зареєстрованою в цьому нотаріальному
окрузі.»;
доповнити частинами четвертою, п’ятою такого змісту:
«Перелік нотаріальних округів в яких кількість нотаріусів є
недостатньою, визначаються Міністерством юстиції України за погодженням
з Нотаріальною палатою України.
Повноваження на вчинення нотаріальних дій в нотаріальному окрузі в
якому кількість нотаріусів є недостатньою, надаються за рішенням
Нотаріальної палати України нотаріусам суміжних нотаріальних округів.»;
19) у статті 14:
у частині першій слова «Міністерством юстиції України» замінити
словами «Нотаріальною палатою України»;
частину першу після слів «за погодженням із» доповнити словами
«Міністерством юстиції України та»;
частину другу викласти в такій редакції:
«Нотаріуси ведуть встановлену звітність і подають її з використанням
електронної системи нотаріату.»;
частини третю та четверту виключити;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
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«Нотаріальна палата України щорічно, до 1 квітня, оприлюднює на
своєму вебсайті зведену звітність про роботу нотаріусів в цілому по Україні та
окремо по кожній області.»;
в зв’язку з чим частини п’яту -дев’яту вважати частинами шостоюдесятою;
в частинах шостій-восьмій слова «приватний» у всіх відмінках
виключити;
частину шосту після слів «перебувають у» доповнити словом
«безоплатному»;
доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
«Міністерство юстиції України щорічно, до 1 квітня, оприлюднює на
своєму вебсайті статистичну звітність про роботу уповноважених посадових
осіб органів місцевого самоврядування в цілому по Україні і окремо по кожній
області.»;
20) статтю 16 викласти в такій редакції:
«Стаття 16. Професійне саморегулювання нотаріальної діяльності
Професійне саморегулювання нотаріальної діяльності здійснюється
через Нотаріальну палату України.
Нотаріальна палата України є неприбутковою юридичною особою, має
свою печатку і здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону та свого
статуту.
Статут Нотаріальної палати України затверджується з’їздом нотаріусів
України і реєструється в порядку, встановленому законодавством.
Нотаріальна палата України має свої відділення в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які діють на підставі
відповідних положень.
Професійне саморегулювання нотаріальної діяльності здійснюється на
засадах верховенства права, колегіальності прийняття рішень, виборності,
обов'язковості членства нотаріусів та сплати членських внесків, виконання
рішень органів професійного саморегулювання, прийнятих відповідно до їх
компетенції, забезпечення рівних можливостей доступу нотаріусів до участі у
професійному саморегулюванні.
Розмір членських внесків та інших платежів членів Нотаріальної палати
України, необхідних для виконання її функцій, визначає з’їзд нотаріусів
України.
Членами Нотаріальної палати України є всі нотаріуси, які здійснюють
нотаріальну діяльність.
Членами Нотаріальної палати України також можуть бути особи, які
отримали свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю, але не
здійснюють нотаріальну діяльність.
Фінансове забезпечення професійного саморегулювання нотаріальної
діяльності здійснюється за рахунок:
1) членських внесків членів Нотаріальної палати України, необхідних
для виконання її функцій та визначених як обов'язкові з'їздом нотаріусів
України;
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2) добровільних внесків нотаріусів України;
3) міжнародної технічної допомоги;
4) плати за складання кваліфікаційного іспиту (у разі її встановлення
Нотаріальною палатою України);
5) добровільних внесків фізичних і юридичних осіб;
6) пасивних доходів та інших не заборонених законом джерел.»;
21) статті 17 - 22 виключити;
22) у статті 23:
частину третю доповнити такими словами та знаками «Допускається
виконання нотаріусом обов'язків нотаріуса та/або завідуючого державного
нотаріального архіву на підставі контракту, укладеного ним з відповідним
територіальним органом Міністерства юстиції України.»;
частину четверту викласти в такій редакції:
«Штати
державних
нотаріальних
архівів
затверджуються
територіальними органами Міністерства юстиції України в межах
встановленої для державних нотаріальних архівів штатної чисельності і фонду
заробітної плати.»;
доповнити частинами шостою - восьмою такого змісту:
«Нотаріуси архіву надають додаткові послуги правового характеру, які
не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного
характеру, порядок надання яких затверджується Міністерством юстиції
України. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг,
спрямовуються до Державного бюджету України.
Міністерство юстиції України, його територіальні органи проводять
перевірку організації роботи державних нотаріальних архівів. Порядок
проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних архівів
затверджується Міністерством юстиції України.
Фінансування державних нотаріальних архівів здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України.»;
23) Назву Глави 3 викласти в такій редакції:
«Глава 3. Нотаріальна діяльність. Електронна система нотаріату»;
24) статтю 24 викласти в такій редакції:
«Стаття 24. Реєстрація нотаріальної діяльності. Реєстраційне
посвідчення
Особа, яка має намір зареєструвати нотаріальну діяльність, особисто
подає до відповідного відділення Нотаріальної палати України письмову заяву
про реєстрацію нотаріальної діяльності із зазначенням в ній назви
нотаріального округу, в якому особа має намір здійснювати нотаріальну
діяльність.
До заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності додаються:
1)
оригінал та копія свідоцтва про право на заняття нотаріальною
діяльністю;
2)
власноруч заповнена особова картка;
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3)
оригінал та копія документа, що підтверджує право власності або
право користування приміщенням для нотаріального офісу, чи договору про
співпрацю з іншим нотаріусом, який надає заявнику відповідне приміщення;
4)
акт про відповідність нотаріального офісу умовам, встановленим
цим Законом, або рішення суду, яке набрало законної сили, яким визнано
протиправним у повному обсязі акт про невідповідність нотаріального офісу
вимогам законодавства;
5)
дві фотокартки розміром 3 х 4 см;
6) довідка про відсутність судимості дата видачи якої не раніше трьох
місяців до дати подання;
7)
копія паспорта громадянина України.
Реєстрація нотаріальної діяльності особи, стаж нотаріальної діяльності
якої становить менше трьох років, дозволяється виключно на території
нотаріального округу, що належить до переліку нотаріальних округів, в якому
кількість нотаріусів є недостатньою, крім випадків, коли такі округи відсутні.
Реєстрація нотаріальної діяльності та видача реєстраційного
посвідчення про реєстрацію нотаріальної діяльності здійснюються
безоплатно.
Відділення Нотаріальної палати України реєструє нотаріальну
діяльність або відмовляє у її реєстрації не пізніше семи робочих днів з дня
отримання заяви.
Відділення Нотаріальної палати України відмовляє у реєстрації
нотаріальної діяльності у разі:
1) неподання всіх необхідних документів;
2) невідповідності поданих документів законодавству;
3) якщо під час розгляду заяви стало відомо про такі обставини:
4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
5) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого особу
притягнуто
до
відповідальності
за
адміністративне
корупційне
правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом
України «Про запобігання корупції»;
6) набрання законної сили рішенням суду про визнання особи
недієздатною, обмежено дієздатною або про застосування до неї примусових
заходів медичного характеру.
Відмова у реєстрації нотаріальної діяльності може бути оскаржена до
суду.
На підтвердження реєстрації нотаріальної діяльності відповідне
відділення Нотаріальної палати України видає реєстраційне посвідчення про
реєстрацію нотаріальної діяльності.
Нотаріус зобов'язаний розпочати нотаріальну діяльність протягом
тридцяти робочих днів після видачі реєстраційного посвідчення.
У разі коли нотаріус не розпочав роботу в установлений строк без
поважних причин, реєстраційне посвідчення про реєстрацію нотаріальної
діяльності за рішенням відділення Нотаріальної палати України анулюється.
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Про видачу реєстраційного посвідчення про реєстрацію нотаріальної
діяльності відділення Нотаріальної палати України повідомляє відповідний
податковий орган.
Порядок ведення реєстраційних справ нотаріусів затверджується
Нотаріальною палатою України.»;
25) у статті 25:
назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 25. Нотаріальний офіс»;
частину першу виключити;
частину другу викласти в такій редакції:
«Нотаріальний офіс є робочим місцем одного або кількох нотаріусів та
має відповідати таким вимогам:
1) бути розташованим у межах нотаріального округу, в якому нотаріус
здійснює нотаріальну діяльність;
2) забезпечувати збереження нотаріальної таємниці;
3) давати можливість кожному нотаріусу, який здійснює нотаріальну
діяльність, одночасно та незалежно від іншого нотаріуса здійснювати
нотаріальну діяльність;
4) бути захищеним від несанкціонованого проникнення;
5) бути забезпеченим сейфом для зберігання печаток, штампів,
металевою шафою або спеціально обладнаною окремою кімнатою для
зберігання архіву нотаріуса;
6) кількість кімнат (приміщень) нотаріального офісу не може бути
меншою, ніж кількість нотаріусів, які здійснюють нотаріальну діяльність у
його межах;
7) бути пристосованим для роботи технічного персоналу з документами
у відокремленій від нотаріуса кімнаті;
8) відповідати іншим вимогам, встановленим Нотаріальною палатою
України.»;
частини третю-п’яту викласти в такій редакції:
«До початку нотаріальної діяльності, а також у разі зміни адреси
нотаріального офісу відділенням Нотаріальної палати України протягом
п'ятнадцяти днів з моменту отримання відповідної заяви проводиться
перевірка,
за
результатами
якої
складається
акт
про
відповідність/невідповідність нотаріального офісу вимогам законодавства.»;
Нотаріус може здійснювати нотаріальну діяльність лише за наявності
акта про відповідність нотаріального офісу вимогам законодавства або
рішення суду, яке набрало законної сили, яким визнано протиправним у
повному обсязі акт про невідповідність нотаріального офісу вимогам
законодавства.
Про зміну адреси свого нотаріального офісу нотаріус зобов'язаний
протягом трьох робочих днів повідомити відповідне відділення Нотаріальної
палати України.»;
доповнити частиною шостою такого змісту:
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«Час прийому фізичних та юридичних осіб нотаріусом повинен
становити не менше п'яти годин на день і п'яти робочих днів на тиждень, крім
випадків, коли це неможливо з незалежних від нотаріуса причин.»;
26) у статті 26;
слова «приватний» у всіх відмінках виключити;
частину першу після слів «містить слова» доповнити словами та знаками
««Україна» та»;
27) доповнити статтею 26-1 такого змісту:
«Стаття 26-1. Кваліфікований електронний підпис нотаріуса
Нотаріус повинен мати кваліфікований електронний підпис, виданий
кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг.
Сертифікат відкритого ключа нотаріуса повинен мати атрибут, який
ідентифікує нотаріуса та відповідний нотаріальний округ. Сертифікат
відкритого ключа нотаріуса повинен бути заблокований невідкладно після
внесення інформації до Єдиного реєстру нотаріусів України про зупинення чи
припинення нотаріальної діяльності нотаріуса.
Нотаріуси не мають права передавати свій кваліфікований електронний
підпис іншій особі.
Відносини, пов'язані з використанням кваліфікованого електронного
підпису нотаріуса, регулюються Законом України «Про електронні довірчі
послуги».»;
28) доповнити статтею 26-2 такого змісту:
«Стаття 26-2. Електронна система нотаріату
Електронна система нотаріату – державна автоматизована інформаційна
система, призначена для збору, накопичення, обробки, збереження, захисту та
використання відомостей щодо нотаріальної діяльності та забезпечення усіх
видів інформаційної взаємодії (обміну).
Складовими електронної системи нотаріату є електронний нотаріальний
архів, електронний реєстр нотаріальних дій, електронне робоче місце
нотаріуса та інші підсистеми, визначені положенням про електронну систему
нотаріату, що затверджується Міністерством юстиції України за погодженням
з Нотаріальною палатою України.
Електронне робоче місце нотаріуса є підсистемою, в якій забезпечується
налаштування процесу вчинення нотаріальних дій та виконання функцій,
делегованих державою, розробка шаблонів (зразків) документів, підготовка
нотаріальних документів, відправлення запитів та отримання інформації з
єдиних та державних реєстрів, кадастрів, інших інформаційних систем, доступ
нотаріусів до яких передбачений законодавством, обмін іншою інформацією в
електронній формі, необхідною для вчинення нотаріальних дій або виконання
функцій, делегованих державою.
Електронний реєстр нотаріальних дій є підсистемою, що забезпечує
реєстрацію та облік вчинених нотаріальних дій, а також зберігання, захист,
пошук та перегляд відповідних відомостей.
Держателем електронної системи нотаріату є Міністерство юстиції
України.
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Технічним адміністратором електронної системи нотаріату є державне
підприємство, що належить до сфери управління Міністерства юстиції
України. Технічний адміністратор здійснює заходи із створення та
супроводження програмного забезпечення електронної системи нотаріату,
відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист
(зокрема через створення резервної копії) відомостей, що містяться в
електронній системі нотаріату.
Функціональним адміністратором підсистем електронного робочого
місця нотаріуса, електронного реєстру нотаріальних дій та інших підсистем,
визначених положенням про електронну систему нотаріату, є Нотаріальна
палата України.
Функціональний адміністратор забезпечує конфігурування програмного
забезпечення відповідних підсистем та участь у його впровадженні, зокрема:
погодження архітектури (структури) підсистем;
затвердження за погодженням з Міністерством юстиції України порядку
функціонування відповідних підсистем;
розробку шаблонів документів, необхідних для вчинення нотаріальних
дій;
налаштування послідовності етапів вчинення нотаріальних дій;
тестування підсистем з метою отримання висновку щодо їх готовності
до введення у постійну експлуатацію;
підписання акта про введення підсистем та системи електронного
нотаріату в постійну експлуатацію.
Відомості електронної системи нотаріату становлять нотаріальну
таємницю.
Електронна система нотаріату є державною власністю, її відомості є
складовою Національного архівного фонду і підлягають постійному
зберіганню.
Внесення відомостей до електронної системи нотаріату та користування
такими відомостями здійснюється відповідно до цього Закону та положення
про електронну систему нотаріату.
Програмне забезпечення електронної системи нотаріату розробляється
відповідно до державних стандартів та забезпечує сумісність і взаємодію з
іншими інформаційними системами та мережами, що становлять
інформаційний ресурс держави, а також передбачає технічну можливість
підключення програмного забезпечення, яке використовується Нотаріальною
палатою України для виконання її статутних завдань, на умовах, визначених
технічним адміністратором електронної системи нотаріату.
Вилучення будь-яких документів або частин електронної системи
нотаріату не допускається, крім випадків, передбачених законом.
Нотаріальна палата України є держателем розробленого за її
замовленням програмного забезпечення, призначеного для виконання
статутних завдань Нотаріальної палати України та здійснення професійного
саморегулювання.»;
29) у статті 27:
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слова «приватного» виключити;
доповнити частиною першою такого змісту:
«Нотаріус несе відповідальність у разі порушення ним своїх обов’язків,
встановлених законодавством, статутом Нотаріальної палати України,
Кодексом професійної етики нотаріусів України.»;
у зв’язку з чим частини першу-другу вважати частинами другоютретьою;
30) доповнити статтею 27-1 такого змісту:
«Стаття 27-1. Дисциплінарна відповідальність нотаріуса
«До нотаріуса, яким порушено присягу нотаріуса України, обов’язки,
встановлені законодавством, статутом Нотаріальної палати України,
Кодексом професійної етики нотаріусів, застосовуються дисциплінарні
стягнення визначені законодавством, статутом Нотаріальної палати України,
Кодексом професійної етики нотаріусів.
Порядок накладення дисциплінарних стягнень затверджується з'їздом
нотаріусів України.
Дисциплінарні стягнення до нотаріуса застосовуються на підставі
рішення Нотаріальної палати України, її відділення у порядку, встановленому
з'їздом нотаріусів України.
Нотаріус може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності
протягом року з дня виявлення відповідного порушення, але не пізніше трьох
років з дня його вчинення.»;
31) у статті 28:
слова «приватний» у всіх відмінках виключити;
у частині першій слово «зайняття» замінити словом «заняття»;
у частині третій слова «по зобов’язаннях» замінити словами «за
зобов’язаннями»;
32) у статті 29:
слова «приватний» у всіх відмінках виключити;
у частині другій слова «відповідний територіальний орган Міністерства
юстиції України» замінити словами «відповідне відділення Нотаріальної
палати України», слова «Територіальний орган Міністерства юстиції України»
замінити словами «Відділення Нотаріальної палати України»;
у частині четвертій слово «особисту» виключити;
доповнити частинами сьомою-восьмою такого змісту:
«Допускається заміщення нотаріуса одного нотаріального округу
нотаріусом з іншого нотаріального округу. Під час вчинення нотаріальної дії
в порядку заміщення іншого нотаріуса вважається, що нотаріус, який заміщує,
діє в межах округу того нотаріуса, якого він заміщує. Один нотаріус може
заміщувати лише одного нотаріуса.
Відомості щодо заміщення нотаріуса вносяться до Єдиного реєстру
нотаріусів України.»;
33) у статті 29-1:
слова «приватний» у всіх відмінках виключити;
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у пункті першому частини першої слова та знаки «робочого місця
(контори)» замінити словами «нотаріального офісу», цифру «60» замінити
словом «шістдесяти»;
у пункті другому частини першої цифру «30» замінити словом
«тридцяти»;
у пункті третьому частини першої слово «кваліфікації» замінити
словами «професійного рівня»;
пункт четвертий частини першої викласти в такій редакції:
«4) у разі необґрунтованої відмови нотаріуса від надання у визначених
законом випадках Міністерству юстиції України, його територіальному
органу, Нотаріальній палаті України, її відділенню документів (відомостей,
пояснень) – до усунення цієї обставини;»;
у пункті восьмому частини першої слова «територіальним органом до
Міністерства юстиції України» замінити словами та знаками «Міністерством
юстиції України, його територіальним органом, Нотаріальною палатою
України, її відділенням до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату», слово
«зайняття» замінити словом «заняття»;
доповнити частину першу пунктами дев’ятим та десятим такого змісту:
«9) за наявності у нотаріуса заборгованості зі сплати членських внесків
за період, що перевищує шість місяців, - до погашення заборгованості;
10) якщо на нотаріуса неодноразово накладались дисциплінарні
стягнення – на строк не більше двох тижнів.»;
у частині другій слова «подавши до територіального органу
Міністерства юстиції України відповідну заяву» виключити;
у частині третій слова «відповідний територіальний орган Міністерства
юстиції України» замінити словами «відповідне відділення Нотаріальної
палати України»;
34) у статті 29-2:
слова «приватний» у всіх відмінках виключити;
у частині першій слова «керівник відповідного територіального органу
Міністерства юстиції України» замінити словами та знаками «Нотаріальна
палата України, її відділення»;
частини другу, третю викласти в такій редакції:
«Відділення Нотаріальної палати України зобов’язане протягом трьох
робочих днів з дня прийняття рішення про зупинення нотаріальної діяльності
нотаріуса письмово повідомити про це нотаріуса та внести відповідні
відомості до Єдиного реєстру нотаріусів України.
Рішення про зупинення нотаріальної діяльності може бути оскаржено
нотаріусом до Нотаріальної палати України або до суду.»;
у частині четвертій слово «наказу» замінити словом «рішення», слово
«тимчасове» виключити;
у частині п’ятій слова «за виключенням» замінити словами та знаками «,
крім випадку зупинення з»;
у частині шостій слова «дублікати та копії документів» замінити
словами «копії документів»;
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35) у статті 30:
слова «приватний» у всіх відмінках виключити;
у пункті другому частини першої слово «зайняття» замінити словом
«заняття»;
пункт сьомий частини першої викласти в такій редакції:
«7) невиконання нотаріусом рішення про зупинення його нотаріальної
діяльності, крім випадків його оскарження нотаріусом;»;
36) статтю 30-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 30-1. Порядок припинення нотаріальної діяльності нотаріуса
Припинення нотаріальної діяльності нотаріуса здійснюється за
рішенням Нотаріальної палати України, що приймається за наявності підстав,
передбачених цим Законом, за поданням її відділення.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої статті 30 цього
Закону, рішення про припинення нотаріальної діяльності приймається в день
отримання копії наказу Міністерства юстиції України про анулювання
свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.
Копія рішення про припинення нотаріальної діяльності невідкладно
направляється нотаріусу, крім випадків, передбачених пунктами 4 та 10
частини першої статті 30 цього Закону.
Відомості про припинення нотаріальної діяльності нотаріуса вносяться
до Єдиного реєстру нотаріусів України Нотаріальною палатою України в день
прийняття рішення про припинення нотаріальної діяльності нотаріуса.
Нотаріус зобов’язаний припинити нотаріальну діяльність з моменту
ознайомлення з рішенням про припинення його нотаріальної діяльності.
Рішення про припинення нотаріальної діяльності може бути оскаржено
нотаріусом до суду. Оскарження цього наказу нотаріусом зупиняє реалізацію
положень частин сьомої і восьмої цієї статті.
Особа, нотаріальна діяльність якої припинена, зобов’язана протягом
одного місяця з дня внесення відомостей про припинення її нотаріальної
діяльності до Єдиного реєстру нотаріусів України передати до відповідного
державного нотаріального архіву всі документи нотаріального діловодства та
архіву нотаріуса, а також забезпечити знищення печатки нотаріуса у
встановленому порядку. У разі якщо цей строк є недостатнім, він може бути
продовжений рішенням відповідного відділення Нотаріальної палати України,
але лише один раз і не більше ніж на місяць.
У разі неможливості або відмови особи, нотаріальну діяльність якої
припинено, особисто здійснити передачу документів нотаріального
діловодства та архіву нотаріуса у встановлені строки цей обов’язок
покладається на відповідне відділення Нотаріальної палати України, яке в разі
необхідності звертається до правоохоронних органів.
Припинення нотаріальної діяльності нотаріуса означає припинення дії
реєстраційного посвідчення.»;
37) у статті 31:
слова «приватний» у всіх відмінках виключити;
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у частині третій слова та знаки «, провадиться за домовленістю сторін»
замінити словами та знаками «або іншої дії, покладеної на них відповідно до
закону, провадиться за домовленістю між нотаріусом та фізичною або
юридичною особою»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Для пільгових категорій осіб визначається перелік нотаріальних дій, за
вчинення яких стягнення плати відбувається на підставі встановленого
розміру плати. Перелік таких нотаріальних дій, розмір плати за них, а також
пільгових категорій осіб, для яких вони вчиняються, затверджується
Міністерством юстиції України за поданням Нотаріальної палати України.»;
38) у статті 32 слова «приватний» у всіх відмінках виключити;
39) статтю 33 викласти в такій редакції:
«Стаття 33. Перевірка організації нотаріальної діяльності, дотримання
нотаріусом порядку вчинення нотаріальних дій, виконання правил
нотаріального діловодства та дотримання Кодексу професійної етики
нотаріусів
Нотаріальна палата України, її відділення проводять перевірку
організації нотаріальної діяльності, виконання нотаріусом правил
нотаріального діловодства та дотримання Кодексу професійної етики
нотаріусів за певний період.
Перевірка організації нотаріальної діяльності, виконання нотаріусом
правил нотаріального діловодства та дотримання Кодексу професійної етики
нотаріусів, крім перевірки за зверненням фізичних та юридичних осіб,
передбачених цим Законом, проводиться не частіше одного разу на чотири
роки виключно в нотаріальному офісі відповідно до плану проведення таких
перевірок, який затверджується Нотаріальною палатою України за поданням
її відділень.
Міністерство юстиції України, його територіальні органи у межах своїх
повноважень проводять перевірку за зверненнями фізичних та юридичних осіб
щодо дотримання нотаріусом порядку вчинення нотаріальних дій. Така
перевірка проводиться виключно у межах предмета звернення шляхом
витребування від нотаріуса копій необхідних документів та відомостей, що
стосуються обставин, викладених у зверненні, та письмових пояснень
нотаріуса або з виїздом за місцезнаходженням нотаріального офісу.
Нотаріуси зобов'язані надавати особам, уповноваженим проводити
перевірку, відомості та документи щодо дотримання порядку вчинення
нотаріальних дій, організації нотаріальної діяльності, виконання правил
нотаріального діловодства та дотримання Кодексу професійної етики
нотаріусів.
Порядок проведення перевірки дотримання нотаріусом порядку
вчинення нотаріальних дій в порядку розгляду звернень фізичних та
юридичних осіб затверджується Міністерством юстиції України.»;
40) у статті 34:
пункт десятий частини першої викласти в такій редакції:
«10) засвідчують вірність:
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паперової або електронної копії паперового документа або виписки з
нього;
паперової копії електронного документа;»
доповнити частину першу пунктами 16-1, 16-2 такого змісту:
«16-1) встановлюють факт родинних відносин між фізичними особами;
16-2) встановлюють факт належності правовстановлюючих документів
особі»;
доповнити частину першу пунктом 23 такого змісту:
« 23) забезпечують докази.»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Нотаріальні дії, пов'язані зі створенням електронної копії паперового
документа або виписки з нього, здійснюються з використанням
кваліфікованого електронного підпису нотаріуса.»;
41) у статті 35 слова «Державні нотаріуси» замінити словом
«Нотаріуси»;
42) у статті 37:
абзац перший частини першої після слів « сільських населених пунктах»
доповнити словами та знаками «, де немає нотаріуса,»;
у пункті четвертому частини першої слова та знаки «копій (фотокопій)»
замінити словами «паперових копій паперових»;
у частині другій слова «у державній нотаріальній конторі або
приватного» виключити;
частину третю після слів «Міністерством юстиції України» доповнити
словами та знаками «, його територіальними органами у порядку,
затвердженому Міністерством юстиції України»;
43) у статті 38:
у назві статті слова «консульськими установами України» замінити
словами «посадовими особами дипломатичних представництв та
консульських установ України»;
у абзаці першому частини першої слова «Консульські установи
України» замінити словами «Посадові особи дипломатичних представництв та
консульських установ України»;
пункт десятий частини першої виключити;
44) у статті 40:
у частині п’ятій слова «державний нотаріус» замінити словами
«нотаріус»;
у частині шостій слова «Київського державного нотаріального архіву»
замінити словами та знаками «державного нотаріального архіву, що
визначається Міністерством юстиції України»;
45) у частині другій статті 41 слова «приміщенні державної нотаріальної
контори» замінити слова «нотаріальному офісі», слова та знаки «, у
приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса» виключити;
46) доповнити статтю 47 частиною четвертою такого змісту:
«Електронні документи, що подаються для вчинення нотаріальної дії,
повинні відповідати вимогам Закону України «Про електронні документи та
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електронний документообіг» та бути підписаними з використанням
кваліфікованого електронного підпису.»;
47) викласти статтю 52 в такій редакції:
«Стаття 52. Реєстрація нотаріальних дій
Всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами, які
вчиняють нотаріальні дії, реєструються в реєстрі нотаріальних дій.
Кожній нотаріальній дії присвоюється реєстраційний номер.
Присвоєний номер зазначається на документі, що видається нотаріусом, чи в
посвідчувальному написі.
Нотаріальна дія вважається вчиненою з моменту внесення запису до
реєстру нотаріальних дій.
Порядок реєстрації нотаріальних дій в електронному реєстрі
нотаріальних дій визначається в положенні про електронну систему
нотаріату.»;
48) у статті 75:
назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 75. Засвідчення вірності паперових копій паперових
документів»;
в частині першій слова «копій документів» замінити словами
«паперових копій паперових документів»;
в частині другій слова «копії документа» замінити словами «паперової
копії паперового документа»;
49) доповнити статтею 75-1 такого змісту:
«Стаття 75-1. Засвідчення нотаріусом вірності електронної копії
паперового документа або виписки з нього
Електронна копія паперового документа або виписки з нього, вірність
якої засвідчується нотаріусом, є візуальним поданням паперового документа
або виписки з нього в електронній формі, що створюється нотаріусом шляхом
сканування (фотографування) паперового документа або виписки з нього.
Засвідчення вірності електронної копії паперового документа або
виписки з нього здійснюється нотаріусом шляхом вчинення на електронній
копії паперового документа або виписки з нього електронного
посвідчувального напису з накладанням свого кваліфікованого електронного
підпису.
Засвідчення нотаріусом вірності електронної копії паперового
документа або виписки з нього здійснюється з урахуванням вимог,
встановлених статтею 75 цього Закону.»;
50) доповнити статтею 75-2 такого змісту:
«Стаття 75-2. Засвідчення нотаріусом вірності паперової копії
електронного документа
Паперова копія електронного документа, вірність якої засвідчується
нотаріусом, є візуальним поданням електронного документа на папері, що
створюється нотаріусом шляхом друкування електронного документа.
Електронний документ, який подається нотаріусу для засвідчення
вірності його паперової копії, повинен відповідати вимогам Закону України
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«Про електронні документи та електронний документообіг» та бути
підписаним з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Засвідчення нотаріусом вірності паперової копії електронного
документа здійснюється з урахуванням вимог, встановлених статтею 75 цього
Закону.»;
51) у статті 78:
у частині першій слова «посадова особа органу місцевого
самоврядування, посадовою особою консульської установи України» замінити
словами «уповноважена посадова особа органу місцевого самоврядування,
посадова особа дипломатичних представництв та консульських установ
України»;
у частині другій слова «На документів» замінити словами «На
правочині»;
у частині третій слова та знаки «посадова особа органу місцевого
самоврядування, посадова особа консульської установи України» замінити
словами та знаками «уповноважена посадова особа органу місцевого
самоврядування, посадова особа дипломатичних представництв та
консульських установ України»;
52) доповнити статтею 83-1 такого змісту:
«Стаття 83-1. Встановлення факту родинних відносин між фізичними
особами
Нотаріус за письмовою заявою особи встановлює факт родинних
відносин між фізичними особами.
Встановлення факту родинних відносин здійснюється нотаріусом на
підставі сукупності документів, які підтверджують такий факт.
У разі відсутності необхідних документів факт родинних відносин
встановлюється в судовому порядку.
Про встановлення факту родинних відносин нотаріус видає
заінтересованій особі свідоцтво.»;
53) доповнити статтею 83-2 такого змісту:
«Стаття 83-2. Встановлення факту належності правовстановлюючих
документів особі
Нотаріус за письмовою заявою особи встановлює факт належності їй
правовстановлюючих документів, якщо її прізвище, ім’я, по батькові, місце і
час народження, що зазначені в документі, не збігаються з відповідними
даними щодо особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті
громадянина України (паспортному документі іноземця).
Встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі
здійснюється нотаріусом на підставі сукупності документів, які
підтверджують такий факт.
У разі відсутності необхідних документів факт належності
правовстановлюючих документів особі встановлюється в судовому порядку.
Про встановлення факту належності правовстановлюючих документів
особі нотаріус видає заінтересованій особі свідоцтво.»;
54) доповнити Главою 18 такого змісту:
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«Глава 18. Забезпечення доказів
97-1. Засади забезпечення доказів нотаріусом
Забезпечення доказів нотаріусом – це засвідчення нотаріусом за
письмовою заявою особи даних (інформації), на підставі яких встановлюється
наявність або відсутність обставин, що мають юридичне значення.
Нотаріус не забезпечує доказів, якщо це вимагає застосування
примусових заходів або наявності спеціальних знань (навичок).
Забезпечення доказів нотаріусом допускається лише за умови
дотримання вимог законодавства, зокрема щодо збирання, зберігання,
використання та поширення конфіденційної інформації про особу, щодо
проникнення до житла чи до іншого володіння особи, щодо захисту інтересів
фізичної особи при проведенні фото-, відео- та аудіозйомок.
Надання заінтересованою особою нотаріусу інформації щодо мети
забезпечення доказів, зокрема щодо спору, для вирішення якого вони можуть
бути використані, не вимагається.
Нотаріус має пересвідчитися, що інформація, яка є предметом
засвідчення у порядку забезпечення доказів, надається йому добровільно та за
відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про
обставини, що мають юридичне значення. За наявності обгрунтованих
сумнівів щодо дотримання цієї вимоги нотаріус зобов'язаний відмовити у
вчиненні відповідної нотаріальної дії.
Стаття 97-2. Дії нотаріуса щодо забезпечення доказів
У порядку забезпечення доказів нотаріус має право проводити:
1) документування (фіксацію) інформації, яка відома особі;
2) огляд речей, інших об'єктів, у тому числі місць збереження даних в
мережі Інтернет;
3) здійснення відео- та аудіозапису.
Дії щодо забезпечення доказів можуть проводитися нотаріусом у будьякому місці в межах його нотаріального округу.
За результатами дії нотаріуса щодо забезпечення доказів складається акт
про забезпечення доказів, який засвідчується підписами нотаріуса, заявника,
інших осіб, які на прохання заявника брали участь у проведенні дії.
Акт про забезпечення доказів повинен містити:
1) дату і місце проведення дії щодо забезпечення доказів;
2) відомості про нотаріуса, який проводить дію,
3) відомості про заявника, інших осіб, які беруть участь в дії, зокрема їх
найменування та ідентифікаційний код (для юридичних осіб) або прізвище,
ім'я, по батькові, місце проживання (перебування), реєстраційний номер
облікової картки платника податків (за його наявності) або номер і серія (за
наявності) паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця),
дата народження (для фізичних осіб);
4) зміст прохання заявника;
5) вид проведеної дії (дій) щодо забезпечення доказів, визначений у
частині першій цієї статті;
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6) зміст даних (інформації), засвідчених у порядку забезпечення доказів
нотаріусом.
Якщо дані (інформація) засвідчені з використанням відео-, аудіозапису,
достатнім є зазначення стислого опису інформації, а також характеристик
відео- та аудіотехнічного засобу та носія відповідного запису;
7) відомості щодо попередження про відповідальність за надання
завідомо неправдивих відомостей – у разі документування (фіксації)
інформації, яка відома особі;
8) інші обов'язкові відомості у визначених цим Законом випадках.
Акт може містити будь-які інші відомості, які стосуються відповідної дії.
Стаття 97-3. Документування (фіксація) інформації, яка відома особі
Документування (фіксація) інформації, яка відома особі – це викладення
у письмовій формі або фіксація шляхом здійснення відео- та аудіозапису
інформації, яку особа усно повідомляє у присутності нотаріуса.
Документування (фіксація) інформації, яка відома особі, здійснюється за
умови попередження особи під розписку про обов'язок говорити правду,
нічого не приховуючи і не спотворюючи, повідомляти лише обставини, які
особі відомі особисто, не надавати інформацію, отриману з чужих слів, а також
про відповідальність за надання завідомо неправдивих відомостей.
Інформація, яка відома особі, може повідомлятися у формі розповіді
та/або опитування. Питання особі можуть ставити заявник та/або інші особи,
які на його прохання беруть участь у відповідній дії. Не дозволяється ставити
навідні запитання, тобто запитання, у формулюванні яких міститься відповідь,
частина відповіді або підказка до неї. Нотаріус має право ставити особі
питання уточнювального характеру, зокрема якщо повідомлена інформація, з
точки зору стороннього спостерігача, може здаватися суперечливою або
незрозумілою.
Інформація, що відома особі, не може повідомлятися із використанням
непристойних висловлювань.
Особа, яка повідомляє інформацію, не може користуватися записами
(нотатками), крім випадків, коли інформація містить розрахунки та інші
відомості, які важко тримати в пам’яті. Інформація, що викладається у
письмовій формі та повідомлена з використанням записів (нотаток), має бути
відповідним чином позначена в акті про забезпечення доказів.
Акт про забезпечення доказів повинен містити зміст поставлених особі
питань та відповідей на них, крім випадків, коли інформацію, яка відома особі,
зафіксовано шляхом здійснення нотаріусом відео- та аудіозапису, який додано
до акта.
Стаття 97-4. Огляд речей, інших об'єктів, у тому числі вебсайтів, інших
місць збереження даних в мережі Інтернет
Огляд речей, інших об'єктів, у тому числі вебсайтів, інших місць
збереження даних в мережі Інтернет, полягає у їх візуальному спостереженні
(обстеженні) нотаріусом з метою з'ясування та фіксації інформації.
Огляд речей, інших об'єктів повинен здійснюватися з неухильним
дотриманням права власності та інших речових прав відповідних осіб.
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Фотографії та/або відео- та аудіозаписи, створені нотаріусом під час
огляду речей, інших об'єктів, додаються до акта про забезпечення доказів.
Акт забезпечення доказів, що складається за результатами огляду
вебсайтів, інших місць збереження даних в мережі Інтернет, повинен містити
інформацію про технічний пристрій, за допомогою якого здійснювався доступ
до мережі Інтернет. Акт повинен також описувати послідовність відповідних
дій нотаріуса та містити знімки екрану (скриншоти), крім випадків, коли огляд
супроводжувався здійсненням нотаріусом відео- та аудіозапису, який додано
до акта.
Стаття 97-5. Здійснення відео- та аудіозапису
Нотаріус має право здійснювати відео- та аудіозапис будь-якої дії
(події), якщо це не заборонено законом та не суперечать моральним засадам
суспільства.
Відео- та аудіозапис, яким забезпечується фіксація інформації, яка
відома особі, або яким супроводжується огляд речей, інших об'єктів, у тому
числі вебсайтів, інших місць збереження даних в мережі Інтернет, повинен
здійснюватися з дотриманням відповідних вимог статей 97-3 та 97-4 цього
Закону.
В акті про забезпечення доказів зазначаються характеристики відео- та
аудіотехнічного засобу та носія відповідного запису, тривалість запису та
програмне забезпечення, необхідне для його відтворення.
Відео- та аудіозапис повинен містити особисто проголошену нотаріусом
інформацію, зазначену у частині четвертій статті 97-2 цього Закону.»;
55) статтю 102 виключити.
5. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004, №
51, ст.553):
1) у частинах другій та третій статті 35 слова «приватних нотаріусів»
замінити словами «нотаріусів»;
2) підпункт «є» пункту другого частини шостої статті 37 викласти в такій
редакції:
«є) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату подання про
анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.»;
3) пункт четвертий частини другої статті 37-1 викласти в такій редакції:
«4) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату подання про
анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю;».
6. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Відомості Верховної
Ради України, 2003, № 31-32, ст.263):
1) абзац восьмий пункту восьмого частини першої статті 1 після слів «у
разі подання» доповнити словами та знаками «нотаріально посвідченого
договору відчуження частки (частини частки) у статутному капіталі
товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою
відповідальністю та/або»;
2) у абзаці першому частини третьої статті 4:
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слова та знаки «правочину, предметом якого є відчуження (передання)
частки засновника (учасника)» замінити словами та знаками «договору
відчуження частки (частини частки)»;
слова та знаки «(крім акціонерних товариств, товариств з обмеженою
відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю)» виключити;
3) у статті 17:
підпункт «ґ» пункту третього частини п’ятої викласти в такій редакції:
«ґ) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) нотаріально
посвідченого договору відчуження частки (частини частки) у статутному
капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою
відповідальністю, а у разі коли правовий наслідок такого договору
пов’язується з настанням певної обставини – також і акт приймання-передачі
частки (частини частки) у статутному капіталі товариства. Якщо статутом
товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою
відповідальністю передбачено необов'язковість нотаріального посвідчення
договору відчуження частки (її частини) у статутному капіталі товариства,
подається лише акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному
капіталі товариства;»;
У абзаці дев’ятнадцятому частини п’ятої слова та знаки «документі,
визначеному підпунктом "ґ" цієї частини,» замінити словами та знаками «акті
приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства
з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю»;
4) підпункт «є» пункту другого частини шостої статті 34 викласти в такій
редакції:
«є) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату подання про
анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.»;
5) пункт четвертий частини другої статті 34-1 викласти в такій редакції:
«4) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату подання про
анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю;»;
6) у частинах другій та третій статті 37 слова «приватних нотаріусів»
замінити словами «нотаріусів».
7. У Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю» (Відомості Верховної Ради України, 2018, № 13, ст.69):
1) частину першу статті 13 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Передача товариству майна (крім грошей та цінних паперів) як вкладу
учасника товариства здійснюється на підставі договору, який у випадку
передачі нерухомого майна укладається у письмовій формі та підлягає
нотаріальному посвідченню.»;
2) частину восьму статті 18 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Договір про внесення додаткового вкладу укладається у письмовій
формі та підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, коли статутом
товариства передбачено необов'язковість такого нотаріального посвідчення.»;
3) частину першу статті 21 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Договір відчуження частки (частини частки) у статутному капіталі
товариства укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному
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посвідченню, крім випадків, коли статутом товариства передбачено
необов'язковість такого нотаріального посвідчення.»;
4) частину дев’яту статті 24 після першого речення доповнити реченням
такого змісту:
«Передача такого майна здійснюється на підставі договору, який у
випадку передачі нерухомого майна укладається у письмовій формі та
підлягає нотаріальному посвідченню.»;
5) частину другу статті 25 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Договір про набуття товариством частки у власному статутному
капіталі укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному
посвідченню, крім випадків, коли статутом товариства передбачено
необов'язковість такого нотаріального посвідчення.».
8. У Законі України «Про оренду державного та комунального майна»
(Відомості Верховної Ради України, 2020, № 4, ст.25) статтю 2 доповнити
частиною дев’ятою такого змісту:
«9. Цей Закон не поширюється на відносини з надання в користування
державного та комунального майна для розміщення нотаріального офісу в
нотаріальних округах, що належать до переліку нотаріальних округів, в яких
кількість нотаріусів є недостатньою, затвердженого центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної
політики у сфері нотаріату, за погодженням з Нотаріальною палатою
України.».
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через один рік з дня його опублікування,
крім:
1) абзацу другого підпункту двадцять другого пункту четвертого розділу
І цього Закону, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування
цього Закону;
2) підпунктів другого, третього, шостого-восьмого пункту першого,
підпунктів десятого, тринадцятого, шістнадцятого пункту четвертого,
підпунктів першого, четвертого пункту сьомого розділу І цього Закону,
пункту п’ятого цього розділу, які набирають чинності через три місяці з дня
опублікування цього Закону;
3) підпунктів сьомого, сімнадцятого, двадцять восьмого, тридцять
сьомого, сорокового, сорок другого, сорок третього, сорок восьмого, сорок
дев’ятого, п’ятдесятого, п’ятдесят другого, п’ятдесят третього, п’ятдесят
четвертого пункту четвертого розділу І цього Закону, які набирають чинності
через шість місяців з дня опублікування цього Закону;
4) пунктів десятого - дванадцятого цього розділу, які набирають
чинності з дня опублікування цього Закону.
2. Нормативно-правові акти з питань, які відповідно до цього Закону
належать до повноважень Нотаріальної палати України або з'їзду нотаріусів
України, зберігають чинність до моменту набрання чинності актами,
прийнятими відповідними органами професійного саморегулювання
нотаріальної діяльності.
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3. Нотаріальна палата України, яка створена та зареєстрована на день
набрання чинності цим Законом як організація, яка здійснює професійне
самоврядування у сфері нотаріату, з дня набрання чинності цим Законом
набуває статусу органу професійного саморегулювання нотаріальної
діяльності, визначеного цим Законом.
4. Право на заняття нотаріальною діяльністю зберігається за особами, які
мали таке право на день набрання чинності цим Законом. Свідоцтва про право
на заняття нотаріальною діяльністю, реєстраційні посвідчення, інші
документи, отримані особою у зв'язку із здійсненням нею нотаріальної
діяльності, які були чинними на день набрання чинності цим Законом, не
підлягають обміну або заміні та зберігають свою чинність до припинення їх
дії у встановленому порядку.
5. Подання про анулювання свідоцтва про право на заняття
нотаріальною діяльністю за порушення, вчинені нотаріусом до набрання
чинності підпунктом шістнадцятим пункту четвертого розділу І цього Закону,
вносяться за наявності підстав для анулювання свідоцтва про право на заняття
нотаріальною діяльністю, визначених відповідно до законодавства, що діяло в
момент відповідного порушення, та розглядаються у порядку, визначеному
законодавством, що діє під час розгляду подання.
6. Державні нотаріальні контори здійснюють діяльність до їх ліквідації
у встановленому порядку відповідно до цього Закону з урахуванням таких
правил:
1) державні нотаріальні контори ліквідуються Міністерством юстиції
України;
2) штати державних нотаріальних контор затверджуються
територіальними органами Міністерства юстиції України в межах
встановленої для державних нотаріальних контор штатної чисельності і фонду
заробітної плати;
3) державна нотаріальна контора є юридичною особою, зареєстрованою
у встановленому законом порядку, яку очолює завідуючий, призначений із
числа осіб, які мають свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю;
4) призначення на посади державного нотаріуса, завідуючого
державною нотаріальною конторою та звільнення з таких посад здійснюються
територіальними органами Міністерства юстиції України;
5) Міністерство юстиції України, його територіальні органи проводять
перевірку організації роботи державних нотаріальних контор у порядку,
затвердженому Міністерством юстиції України;
6) за вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють
державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством;
7) за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового
характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також
технічного характеру справляється окрема плата у розмірах, що визначаються
територіальними органами Міністерства юстиції України, яка спрямовується
до Державного бюджету України;
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8) державні нотаріальні контори утримуються за рахунок Державного
бюджету;
9) шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних або недбалих дій
державного нотаріуса, відшкодовується в порядку, передбаченому
законодавством України;
10) державний нотаріус має печатку із зображенням Державного герба
України, найменуванням державної нотаріальної контори і відповідним
номером;
11) Міністерство юстиції України затверджує положення про
особливості діяльності державних нотаріальних контор протягом періоду до
їх ліквідації.
7. Особа, яка на день набрання чинності цим Законом працювала на
посаді державного нотаріуса та згодом була звільнена у зв'язку з ліквідацією
державної нотаріальної контори, має переважне право на отримання в оренду
державного або комунального майна для розміщення нотаріального офісу в
нотаріальному окрузі, що належить до переліку нотаріальних округів, в яких
кількість нотаріусів є недостатньою. Якщо кілька таких осіб бажають
скористатися переважним правом перевага надається особі, яка має більший
стаж роботи на посаді державного нотаріуса. Протягом п'яти років після
ліквідації державної нотаріальної контори Нотаріальна палата України має
право дозволяти використання для розміщення нотаріального офісу в
нотаріальному окрузі, що належить до переліку нотаріальних округів, в яких
кількість нотаріусів є недостатньою, приміщення, яке на день набрання
чинності цим Законом використовувалося для розміщення державної
нотаріальної контори та яке не повністю відповідає вимогам до нотаріального
офісу.
8. Електронна система нотаріату вводиться в експлуатацію поетапно.
Дата та час початку функціонування відповідних складових підсистем
електронної системи нотаріату визначається рішенням Міністерства юстиції
України за погодженням з Нотаріальною палатою України. До початку
функціонування складової підсистеми електронної системи нотаріату, яка
забезпечує реєстрацію нотаріальних дій в електронному реєстрі нотаріальних
дій, реєстр для реєстрації нотаріальних дій ведеться у паперовій формі за
формою та у порядку, що затверджуються Міністерством юстиції України.
9. Дата та час початку функціонування Єдиного реєстру нотаріусів
України визначається рішенням Нотаріальної палати України, яке
оприлюднюється у газеті "Голос України" та на офіційному вебсайті
Нотаріальної палати України.
10. Кабінету Міністрів України протягом одного року з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом.
11. Міністерству юстиції України:
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протягом п'яти років з дня набрання чинності цим Законом забезпечити
ліквідацію державних нотаріальних контор;
протягом одного року з дня опублікування цього Закону забезпечити
передачу територіальними органами Міністерства юстиції України
реєстраційних справ приватних нотаріусів та інших документів, необхідних
для виконання цього Закону, до відповідних відділень Нотаріальної палати
України;
12. Нотаріальній палаті України протягом одного року з дня
опублікування цього Закону:
забезпечити розробку і затвердження нормативно-правових актів,
необхідних для виконання цього Закону;
забезпечити прийняття відділеннями Нотаріальної палати України від
територіальних органів Міністерства юстиції України реєстраційних справ
приватних нотаріусів та інших документів, необхідних для виконання цього
Закону.
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