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1.

Загальні засади організації нотаріату в Україні

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про нотаріат» нотаріат в Україні - це система органів і
посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають
юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою
надання їм юридичної вірогідності.
Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють
в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні
нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).
На нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах або займаються
приватною нотаріальною діяльністю, законом може бути покладено вчинення інших дій,
відмінних від нотаріальних, з метою надання їм юридичної вірогідності.
Відповідно до ст. 3 ЗУ «Про нотаріат», нотаріус - це уповноважена державою фізична
особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному
нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує
права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії,
передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.
Нотаріусом може бути громадянин України, якому присуджено ступінь вищої
юридичної освіти 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 не менш як шість років, з них помічником
нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки,
склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття 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 дієздатність якої обмежена, або особа визнана недієздатною.
Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання
неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших
осіб.
Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути
засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або службі в органах
місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу
оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, а також діяльності у
професійному самоврядуванні нотаріусів.
Особа, якій вперше надається право займатися нотаріальною діяльністю, у
відповідному територіальному органі Міністерства юстиції України в урочистій обстановці
складає присягу.
Стаття 8 ЗУ «Про нотаріат» визначає поняття нотаріальної таємниці, нотаріальна
таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або
звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті
майнові та немайнові права і обов’язки тощо.
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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).
Нотаріус 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.

2.

Вища кваліфікаційна комісія нотаріату. Свідоцтво про право на
заняття нотаріальною діяльністю

Відповідно до ст. 10 ЗУ «Про нотаріат» для визначення рівня професійної
підготовленості осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю, та
вирішення питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною
діяльністю при Міністерстві юстиції України утворюється Вища кваліфікаційна
комісія нотаріату. Персональний склад Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату
затверджується наказом Міністерства юстиції України.
Строк повноважень персонального складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату
становить три роки, починаючи з дня його затвердження.
Порядок
допуску
до
складання
кваліфікаційних
іспитів
та
їх
проведення встановлюється Міністерством юстиції України.
На підставі результатів складеного іспиту Вища кваліфікаційна комісія
нотаріату приймає рішення про видачу (або відмову у видачі) Міністерством юстиції
України свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, допускається до наступного його
складання не раніш як через рік за поданням відповідного територіального органу
Міністерства юстиції України за місцем постійного проживання такої особи.
Особа, яка не здійснювала нотаріальну діяльність протягом трьох років після
отримання свідоцтва повинна підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання
нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому Міністерством юстиції
України.
Питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною
діяльністю розглядається Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату за поданням
Міністерства юстиції України, його територіальних органів або Нотаріальної палати
України у випадках, визначених цим Законом.
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату може бути оскаржено до суду.
Згідно з ст. 11 ЗУ «Про нотаріат» - Свідоцтво про право на заняття нотаріальною
діяльністю видається Міністерством юстиції України на підставі рішення Вищої
кваліфікаційної комісії нотаріату.
Відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено до суду. За видачу свідоцтва про
право на заняття нотаріальною діяльністю вноситься плата, розмір якої встановлюється
Кабінетом Міністрів України.

4

Відповідно до ст. 12 ЗУ «Про нотаріат» Свідоцтво про право на заняття
нотаріальною діяльністю може бути анульовано Міністерством юстиції України:
1) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі
подання Міністерства юстиції України, його територіальних органів, у випадках:
а) втрати громадянства України або виїзду за межі України на постійне проживання;
б) винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду, який набрав чинності;
в) винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса примусових заходів медичного
характеру, що набрала законної сили;
г) закриття кримінального провадження щодо нотаріуса з нереабілітуючих підстав;
д) винесення рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження дієздатності
особи, яка виконує обов’язки нотаріуса, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою,
оголошення її померлою;
е) неодноразового порушення нотаріусом законодавства або грубого порушення
закону, яке завдало шкоди інтересам держави, фізичним та юридичним особам, при
вчиненні нотаріальних дій та/або інших дій, покладених на нотаріуса відповідно до закону,
за умови що такі порушення встановлені рішенням суду;
є) невідповідності нотаріуса займаній посаді внаслідок стану здоров’я, що
перешкоджає нотаріальній діяльності;
ж) порушення нотаріусом вимог, передбачених частиною четвертою статті
3, частиною першою статті 8 та статтею 9 ЗУ «Про нотаріат»;
з) набрання законної сили рішенням суду про порушення нотаріусом вимог
законодавства при вчиненні ним нотаріальної дії;
и) знищення чи втрати нотаріусом або з його вини архіву нотаріуса або окремих
документів;
і) неодноразового порушення нотаріусом правил професійної етики, затверджених
Міністерством юстиції України;
2) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі
подання Нотаріальної палати України, у разі неодноразового порушення нотаріусом правил
професійної етики.
Рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю
може бути оскаржено до суду.

3.

Державна та приватна нотаріальна діяльність

Відповідно до ст. 17 ЗУ «Про нотаріат» Державні нотаріальні контори
створюються і ліквідуються Міністерством юстиції України.
Штати державних нотаріальних контор затверджуються територіальними органами
Міністерства юстиції України в межах встановленої для державних нотаріальних контор
штатної чисельності і фонду заробітної плати.
Державна нотаріальна контора є юридичною особою, яка створюється та
реєструється у встановленому законом порядку. Очолює державну нотаріальну
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контору завідуючий, який призначається із числа осіб, які мають свідоцтво про право
на зайняття нотаріальною діяльністю.
Призначення на посади державного нотаріуса, завідуючого державною
нотаріальною конторою та звільнення з таких посад здійснюються територіальними
органами Міністерства юстиції України.
За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у
розмірах, встановлених чинним законодавством.
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 встановлюються територіальними органами Міністерства
юстиції України. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до
Державного бюджету України.
Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних або недбалих дій державного
нотаріуса, відшкодовується в порядку, передбаченому законодавством України.
Державний нотаріус має печатку із зображенням Державного герба України,
найменуванням державної нотаріальної контори і відповідним номером.
В обласних центрах, містах Києві, Сімферополі та Севастополі засновуються
державні нотаріальні архіви, які є складовою частиною Національного архівного
фонду і здійснюють тимчасове (до 75 років) зберігання нотаріальних документів.
Відповідно до ст. 24 ЗУ «Про нотаріат» Реєстрація приватної нотаріальної
діяльності провадиться відповідними територіальними органами Міністерства юстиції
України на підставі заяви особи, яка має свідоцтво про право на зайняття нотаріальною
діяльністю, та акта про сертифікацію відповідності робочого місця (контори) приватного
нотаріуса встановленим цим Законом умовам. У заяві зазначається назва нотаріального
округу, в якому особа буде займатися нотаріальною діяльністю.
Робоче місце (контора) приватного нотаріуса повинно розташовуватися в межах
визначеного для нього нотаріального округу. Вимоги до робочого місця (контори)
приватного нотаріуса встановлюються Міністерством юстиції України.
Реєстраційне посвідчення видається відповідним територіальним органом
Міністерства юстиції України у семиденний строк після подання заяви.
У реєстраційному посвідченні зазначаються нотаріальний округ та адреса робочого
місця (контори) приватного нотаріуса.
Приватний нотаріус зобов’язаний розпочати нотаріальну діяльність протягом
30 робочих днів після видачі реєстраційного посвідчення.
У разі якщо нотаріус не розпочав роботу у встановлений строк без поважних
причин, його реєстраційне посвідчення анулюється за наказом відповідного
територіального органу Міністерства юстиції України, який видав реєстраційне
посвідчення.
Приватний нотаріус вправі мати контору, укладати цивільно-правові та трудові
договори, відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках.
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Час прийому фізичних осіб приватним нотаріусом повинен становити не менше
п’яти годин на день і п’яти робочих днів на тиждень за виключенням обставин, за
яких нотаріус з незалежних від нього причин не може здійснювати такий прийом.
Робоче місце (контора) приватного нотаріуса має знаходитись у межах
нотаріального округу, в якому приватний нотаріус здійснює нотаріальну діяльність.
Робоче місце (контора) має відповідати таким умовам:
1) забезпечувати дотримання нотаріальної таємниці;
2) давати можливість кожному приватному нотаріусу, який здійснює нотаріальну
діяльність, одночасно та незалежно від іншого приватного нотаріуса здійснювати
нотаріальну діяльність;
3) бути захищеним від несанкціонованого проникнення;
4) бути забезпеченим сейфом для зберігання печаток, штампів, металевою шафою для
зберігання архіву нотаріуса;
5) кількість кімнат у приміщенні, де знаходиться робоче місце (контора) приватного
нотаріуса, не може бути меншою, ніж кількість приватних нотаріусів, які здійснюють
нотаріальну діяльність у його межах;
6) бути пристосованим для роботи технічного персоналу з документами у
відокремленій від нотаріуса кімнаті.
Приватний нотаріус може здійснювати нотаріальну діяльність лише за
наявності акта про сертифікацію відповідності робочого місця (контори) приватного
нотаріуса або рішення суду, яке набрало законної сили, яким визнано незаконним акт про
відмову у сертифікації відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса.
Про зміну адреси робочого місця (контори) приватний нотаріус зобов’язаний
протягом трьох робочих днів повідомити відповідний територіальний орган
Міністерства юстиції України.
Для забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчиненої
нотаріальної дії та/або іншої дії, покладеної на нотаріуса відповідно до закону,
приватний нотаріус зобов’язаний до початку зайняття приватною нотаріальною
діяльністю укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності.
Держава не несе відповідальності за шкоду, заподіяну неправомірними діями
приватного нотаріуса при здійсненні ним нотаріальної діяльності функцій державного
реєстратора прав на нерухоме майно. Приватний нотаріус не несе відповідальності по
зобов’язаннях держави.
Мінімальний розмір страхової суми становить тисячу мінімальних розмірів
заробітної плати.
Розмір відшкодування заподіяної шкоди визначається за згодою сторін або в
судовому порядку.
Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір
якої визначається за домовленістю між нотаріусом та фізичною або юридичною
особою.

