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2. Стислий зміст концепції (модуль, його визначення, основні складові): 

  ісія 

Перехід на якісно новий рівень 

відкритої взаємодії між 

державою і споживачами в 

сфері надання нотаріальних 

послуг  

   ілі 

Реалізація послідовного та 

комплексного підходу до 

надання нотаріальних послуг із 

застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій 

М 

Ц 

внесення законодавчих змін щодо 

дозволу посвідчувати правочини за 

допомогою електронних засобів 

зв’язку та вчиняти інші нотаріальні дії 

в електронному режимі 

забезпечення дистанційного доступу 

суб’єкта звернення для отримання 

нотаріальної послуги засобами ЕЦП 

та автоматизація міжвідомчої 

електронної взаємодії  

побудова Єдиної інформаційної 

нотаріальної системи Е-нотаріат на 

основі надійної і захищеної 

інфраструктури з можливістю  

он-лайн доступу користувачів 

Завдання 1 

Завдання 2 

Завдання 3 

Єдиний реєстр 

спеціальних бланків 

нотаріальних 

документів 

Єдиний реєстр 

довіреностей 

Спадковий реєстр 

Державний реєстр 

обтяжень рухомого 

майна 

Єдиний реєстр 

нотаріусів України 

Е-

НОТАРІАТ 

. 

. 

фізичні 

особи 

юридичні 

особи 

органи 

влади 

нотаріуси 



3. Досвід яких держав і у чому адаптовано, розширено, удосконалено, взято за основу: 
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•Починаючи з 2009 року 

функціонує Електронний реєстр 

нотаріальних дій Нотаріальної 

Палати Грузії. Кожен 

громадянин Грузії може знайти 

тут і перевірити інформацію 

про всі виконані нотаріальні дії. 

Доступні для перевірки:  

•факти реєстрації в 

електронному нотаріальному 

реєстрі нотаріальних дій, 

виконаних за участі 

громадянина;  

•факти реєстрації в 

електронному нотаріальному 

реєстрі представленого 

громадянином нотаріального 

акта або виконаного за його 

участі.  

•Програма забезпечує 

конфіденційність інформації 

про виконані нотаріальні дії. 

Пошук інформації можна 

здійснити лише в разі повного 

володіння реквізитами 

нотаріального акта 

(індивідуальний унікальний 

номер і номер реєстрації в 

електронному реєстрі). 
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•У жовтні 2010 року розпочато 

впровадження Єдиної 

нотаріальної інформаційної 

системи Е-нотаріат. Програма 

надає нотаріусам онлайн 

доступ до баз даних органів 

юстиції: «Реєстр нерухомості», 

«Юридичні особи», «Фізичні 

особи» і «РАЦС».  

•Можливість надання окремих 

видів нотаріальних дій в 

електронному вигляді: фіксація 

і посвідчення: авторства, 

інформації, яка міститься на 
сайтах, інтернет-сторінках, 

відправки електронного листа 

(е-контент). 
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•На сайті http://elnotarius.ru/ доступні 

наступні послуги: фіксація і завірення 

факту відправки електронного листа 

(е-mail) з одночасною фіксацією 

його змісту. Фіксація і посвідчення 

інформації, що міститься на сайтах 

(інтернет-сторінках) у мережі 

Інтернет, використовується для 

фіксації: умов договорів-оферт,  

•умов надання послуг та їх вартості, а 

також продажів товарів через 

мережу Інтернет;  

•фактів надання послуг та їх якості 

(коли змістом цих послуг є 

створення, підтримка і наповнення 

інтернет-ресурсів);  

•умов тендерів і торгів на постачання 

продукції й надання послуг, умов 

держзакупівель та іншої інформації;  

•неправомірного або незаконного 

розміщення матеріалів на інтернет-

сторінках (незаконне використання 

товарних знаків, знаків 

обслуговування, фото- і 

відеоматеріалів, порушення 

авторських, суміжних і патентних 

прав, наклепу, публікації відомостей, 

що порочать честь і гідність, плагіату, 

недостовірної інформації). 

•Ресурс існує також у мобільному 

доступі. 



 “Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін 
виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу 
зв’язку” 

— стаття 207 Цивільного кодексу України 

 

 “Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до 
власноручного підпису (печатки). Електронний підпис не може бути визнаний 
недійсним лише через те, що він має електронну форму або не ґрунтується на  
посиленому сертифікаті ключа” 

— стаття 3 Закону “Про електронний цифровий підпис” 

 

 “Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами 
електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має 
однакову юридичну силу. Нотаріальне посвідчення цивільно-правової угоди, 
укладеної шляхом створення електронного документа (електронних документів), 
здійснюється у порядку, встановленому законом” 

— статті 7,8 Закону “Про електронні документи та електронний документообіг” 

 

 “Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або 
особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування 
та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і 
дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк” 

— стаття 40 Конституції України 

4. Законодавче та нормативно-правове забезпечення концепції: 

Сучасний стан законодавчої бази: 



5. Процес організації роботи (підготовчий етап):  

Відбір нотаріальних дій, які 

виконуватимуться в 

дистанційному режимі та 

документів, які можуть мати 

безпаперову форму 

Узагальнення пропозицій і 

рекомендацій, проведення 

консультацій з експертами, 

врахування досвіду зарубіжних 

країн  

Моніторинг джерел інформації 

(література, інтернет, ЗМІ, фахові 

видання, спілкування з 

експертами,  формулювання 

висновків 

Визначення осіб, груп і 

організацій, що будуть задіяні у 

виконанні завдань, з урахуванням 

можливих мотивацій  

Створення робочої групи з 

представниками Мінюсту, 

нотаріату, професійної спілки 

нотаріусів, активної студентської 

молоді,  депутатів всіх рівнів 

Проведення переговорів в 

державних органах, асоціаціях, 

ВУЗах, презентація ідеї, 

роз'яснення можливих стимулів і 

мотивацій, формування 

запрошень 

Узгодження підходів для надання 

дистанційних послуг різним 

категоріям споживачів 

(пільговики, інваліди) та порядку 

їх доступу 

Проведення колективних 

експертних оцінок, побудова 

сценаріїв  

Організація роботи робочої 

групи та напрацювання кінцевих 

рішень по кожному процесу 

Визначення підходів до 

переведення існуючих паперових 

носіїв правовстановлюючих 

документів в електронний формат 

Визначення моделі дистанційних 

послуг (веб-рішення, мобільні 

додатки з функцією миттєвої 

оплати) 

Визначення підходів до 

зберігання електронних копій 

документів («віртуальний 

особистий сейф» чи 

централізований сервер) 

грудень 

листопад 

жовтень 

вересень 

серпень 

липень 

червень 

травень 

Строки: 01.05.-20.05.2016 



6. Процес організації роботи (створення законодавчих умов):  

Врегулювання питання створення 

нової категорії фіксації волі 

(правочинів) в електронному 

форматі (безпаперової форми) 

Підготовка, узгодження та супровід 

законопроекту  щодо внесення 

змін до Цивільного та Сімейного 

кодексів, Закону України «Про 

нотаріат» та інших законів 
Робота через стейкхолдерів в 

Комітеті з питань правової політики 

та правосуддя, Комітеті з питань 

інформатизації та зв'язку Верховної 

Ради України 

Врегулювання визнання документів 

завірених електронним підписом 

нотаріуса третіми особами (судами, 

банками, податковими органами) з 

встановленням відповідальності за 

порушення прав суб’єктів 

Підготовка, узгодження та супровід 

законопроекту щодо внесення змін 

до  Цивільного, Податкового, 

Митного кодексів , інших  законів 

України 

Нормативне врегулювання питань 

функціонування єдиних та 

державних реєстрів у сфері 

нотаріату та доступу до них 

зацікавлених осіб 

Підготовка і затвердження змін і 

доповнень до регламентів і 

технічних вимог до схем даних, а 

також уточнення обов’язків органів 

відповідальних за ведення реєстрів 

Робота через стейкхолдерів в 

Міністерстві юстиції, Головних 

територіальних управліннях 

юстиції, місцевих державних 

адміністраціях 

Нормативне врегулювання питання 

ідентифікації та автентифікації 

особи – суб’єкта звернення та 

проставлення “мітки часу” 

Підготовка та внесення змін до 

Інструкції про вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами 

України 

Нормативне врегулювання питання 

створення і функціонування 

системи організованого зберігання 

інформації електронного нотаріату 

(«корпоративна пам'ять») 

Підготовка і затвердження 

регламенту роботи системи 

організованого зберігання 

інформації електронного нотаріату 

Робота через стейхолдерів в 

Міністерстві юстиції 

грудень 

листопад 

жовтень 

вересень 

серпень 

липень 

червень 

травень 

Строки: 20.05.-30.06.2016 



7. Процес організації роботи (впровадження):  

Застосування інфраструктури 

відкритих ключів  

Отримання послуг електронного 

цифрового підпису 

Акредитованого центру 

сертифікації ключів 

Інформаційно-довідкового 

департаменту Міндоходів 

Накладання та перевірка ЕЦП, 

проведення роз’яснювальної 

роботи, навчань щодо надання і 

отримання послуг в електронній 

формі 

Автоматизація внутрішніх 

процесів та електронної взаємодії 

органів нотаріату, органів 

ведення реєстів, архіву, 

Дипозитарію 

Узгодження регламентів, порядку 

доступу і взаємодії, технологічних 

схем  

Проведення робочих груп з 

технічними спеціалістами для 

виявлення проблемних питань, 

узгодження форматів даних та 

забезпечення взаємодії 

Побудова  на існуючій 

інфраструктурі Електронної 

інформаційної системи Е-Нотаріат 

Підготовка технічного завдання, 

розробка архітектури, створення 

зручного інтерфейсу 

Підготовка  експертами і 

впровадження зацікавленими 

особами методологічної і 

технічної частини  системи, 

проведення пілотного проекту 

Забезпечення інформаційної 

безпеки 

Захист від втручання в роботу ЄІС 

з боку користувачів (сторонніх та 

уповноважених на якісь дії) 

Впровадження в систему 

стандартів і вимог вітчизняного 

законодавства в сфері 

інформаційної безпеки (із 

залученням спеціалістів 

Держспецзвязку України) 

Захист повноти, достовірності та 

цілісності даних системи 

організованого зберігання 

інформації електронного 

нотаріату 

Забезпечення підзвітності і 

контролю за всіма операціями, 

що відбуваються в системі, 

реєстрація змін, можливість 

відновлення даних 

грудень 

листопад 

жовтень 

вересень 

серпень 

липень 

червень 

травень 

Строки: 01.07.-31.12.2016 



травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 

внесення законодавчих змін 

щодо дозволу посвідчувати 

правочини за допомогою 

електронних засобів зв’язку 

та вчиняти інші нотаріальні 

дії в електронному режимі 

 

забезпечення дистанційного доступу 

суб’єкта звернення для отримання 

нотаріальної послуги засобами ЕЦП 

електронна ідентифікація та 

автентифікація суб’єкта звернення 

визначення електронних форм 

заяв та інших документів 

порядки формування та передачі 

електронних документів 

затвердження інформаційних та 

технологічних карток електронних послуг 

підготовка службовців до 

надання електронних послуг 

повна автоматизація внутрішніх 

процесів суб’єктів надання 

нотаріальних послуг та 

автоматизація міжвідомчої 

електронної взаємодії 

8. Карта  запровадження концепції: 

створення системи 

організованого 

зберігання інформації 

("корпоративна пам'ять“) 

побудова Єдиної інформаційної нотаріальної системи  

Е-нотаріат на основі надійної і захищеної 

інфраструктури з можливістю он-лайн доступу 

користувачів 

підготовчий 

(організаційний) 

етап 
пілотний проект 



Дякуємо  

за увагу! 


