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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності

(реєстр. № 5644 від 10 червня 2021 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 14 червня 2021 року 
Комітет Верховної Ради України з питань правової політики розглянув на своєму 
засіданні 08 вересня 2021 року (протокол № 67) проект Закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання 
нотаріальної діяльності (реєстр. № 5644 від 10 червня 2021 року), поданий 
народним депутатом України Фріс І.П. та іншими народними депутатами 
України (далі – Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою Законопроект розроблено з метою 
реформування інституту нотаріату, що призведе до посилення інституту 
нотаріату як гарантії захисту прав фізичних та юридичних осіб, підвищення 
якості нотаріальних дій, забезпечення доступності нотаріальних та 
реєстраційних дій, створення нових антирейдерських інструментів. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного кодексу 
України, Сімейного кодексу України, Закону України «Про нотаріат», Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Закону України «Про 
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших нормативно-
правових актів в частині забезпечення реформування нотаріату та забезпечення 
додаткових механізмів захисту права власності.

На думку авторів Законопроекту, наслідком його прийняття стане 
впровадження ефективних механізмів, спрямованих на забезпечення дотримання 
прав та  законних  інтересів  фізичних та юридичних осіб, а також інтересів 
держави, в тому числі доступність базових нотаріальних дій для соціально 
незахищених верств населення, розвантаження судової гілки влади, зниження 
навантаження на державний та місцевий бюджети, додаткове спрямування 
коштів до місцевих бюджетів, зниження рівня рейдерства та забезпечення 
впровадження земельної реформи. 
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Зауваження до Законопроекту надав Інститут законодавства Верховної 
Ради України, при цьому відзначивши, що у цілому запропоновані 
Законопроектом новели заслуговують на увагу. 

Міністерство юстиції України у листі від 15 серпня 2021 року                                    
№ 65790/8.3.2/1-21 виклало свої зауваження та пропозиції до Законопроекту та 
повідомило про його підтримку за умови врахування наданих зауважень.

Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної 
Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати 
Верховній Раді України включити до порядку денного шостої сесії Верховної 
Ради України дев’ятого скликання проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної 
діяльності (реєстр. № 5644 від 10 червня 2021 року), поданий народним 
депутатом України Фріс І.П. та іншими народними депутатами України.
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