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Шановний Андрію Євгеновичу!
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин на своєму засіданні 4 листопада 2020 року розглянув
проект Закону України про внесення змін до деяких Законів України щодо
уточнення порядку доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного
реєстру (реєстр. № 3989 від 14.08.2020), поданий народним депутатом України
Міньком С.А. та іншими народними депутатами України.
Метою законопроекту є створення умов покращення можливостей щодо
установлення (ідентифікації) особи при вчиненні нотаріальних дій, захисту
права власності та покращення інвестиційного клімату, а також узгодження норм
чинного законодавства України.
Для реалізації поставленої мети законопроектом пропонується:
- шляхом внесення змін до статті 2 Закону України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», включити
нотаріусів до переліку уповноважених суб'єктів, які мають право доступу до
Єдиного державного демографічного реєстру;
- у частині другій статті 461 Закону України «Про нотаріат» уточнити мету
використання нотаріусами даних держаних реєстрів;
- згідно з пунктом 2 Прикінцевих положень Кабінету Міністрів України
доручено до 1 січня 2021 року забезпечити:
розробку регламенту технічного доступу нотаріусів до Єдиного
державного демографічного реєстру;
безоплатне
підключення
нотаріусів
до
Єдиного
державного
демографічного реєстру, в тому числі шляхом надання їм можливості
безперервного використання відповідних відомостей у власних інформаційних
системах;

забезпечити організацію формування витягів в електронній формі з
Єдиного державного демографічного реєстру.
Щодо внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус» викликає зауваження віднесення
нотаріусів до уповноважених суб’єктів, оскільки вони лише користуються
інформацією з Реєстру у своїй діяльності.
Також під час обговорення законопроекту представник Державної
міграційної служби України повідомив, що на сьогодні нотаріуси з метою
ідентифікації своїх клієнтів можуть зчитувати паспорт громадянина України або
паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що містять безконтактний
електронний носій, на зчитувачах без підключення до Реєстру. Крім того,
оскільки Реєстр є достатньо захищеним у зв’язку з тим, що інформація, яка там
обробляється є конфіденційною, містить персональні дані громадян, то питання
підключення нотаріусів до Реєстру потребуватиме відповідного технічного
забезпечення, буде складним і дуже коштовним. З огляду на це проект у
запропонованій редакції є економічно не виправданим.
Головне науково-експертне управління у своєму висновку також
висловлює низку зауважень щодо доцільності запропонованих проектом змін,
зазначивши зокрема, що функції нотаріуса з «використання відомостей під час
вчинення нотаріальних дій з єдиних та державних реєстрів» (ст. 461 Закону
України «Про нотаріат), не стосуються функцій уповноважених суб’єктів, які
передбачені Законом.
Комітет ухвалив рішення: звернутися до головного Комітету Верховної
Ради України з питань правової політики з пропозицією про необхідність
доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до деяких Законів
України щодо уточнення порядку доступу нотаріусів до Єдиного державного
демографічного реєстру, реєстр. № 3989, поданого народним депутатом України
Міньком С.А. та іншими народними депутатами України.
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