
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
« Н А Ц І О Н А Л Ь Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  С И С Т Е М И »
вул. Бульварно-Кудрявська, 4, м. Київ, 04053 тел.: (044) 206-71-38
Е-таі1: inbox@nais.gov.ua факс: (044)206-71-28

від «/ ^ » 20/ ^ р .
вих. № / 0 Є / е * . 2 - * 4

Президенту
Нотаріальної палати України 
Марченку В.М.
вул. Антоновича, 7а, м. Київ, 01004

Шановний Володимире Миколайовичу!

На Ваш лист від 15.02.2017 № 13/8 щодо безоплатного підключення до 
Державного реєстру актів цивільного стану громадян нотаріусів України (далі -  
Державний реєстр актів), державне підприємство «Національні інформаційні 
системи» (далі -  Підприємство, ДП «НАІС»), у межах компетенції, повідомляє 
наступне.

Питання надання доступу до Державного реєстру актів регулюється 
Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (далі -  
Закон), а також низкою підзаконних нормативно-правових актів, норми яких 
мають спеціальний характер у врегулюванні відносин, пов’язаних із наданням 
доступу до вказаного реєстру.

Так, відповідно до пункту 4 статті 11 Закону, до кола повноважень 
адміністратора Державного реєстру актів, яким визначено Підприємство, 
належить, зокрема, надання безоплатного доступу до Державного реєстру актів, 
відділам державної реєстрації актів цивільного стану.

Натомість, згідно статті 46-1 Закону України «Про нотаріат», нотаріус під 
час вчинення нотаріальних дій обов’язково використовує відомості єдиних та 
державних реєстрів (далі -  Системи) шляхом безпосереднього доступу до них.

Таким чином, ні нормами зазначених Законів, ні положеннями інших 
нормативно-правових актів, не передбачено права нотаріусів на безоплатний 
доступ, а також безоплатне підключення до Державного реєстру актів.

Одночасно зауважимо, що поняття доступу до Систем не ототожнюється 
із поняттям підключенням до Систем, оскільки останнє за його правовою
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суттю є послугою Підприємства, яка надається нотаріусам у межах здійснення 
Підприємством своєї господарської діяльності на підставі договору про надання 
послуг з підключення та забезпечення технічної підтримки користування 
Єдиними та Державними реєстрами (далі -  Договір) та відповідно до вимог 
законодавства.

При цьому, підключення до Систем є сукупністю організаційно- 
технічних заходів, спрямованих на створення технічної можливості для роботи 
нотаріуса з Системами, та фактично надає технічну можливість нотаріусу 
реалізувати своє право доступу до Систем.

Відтак, Підприємством як адміністратором Державного реєстру актів у 
повній відповідності до вимог пункту 2 наказу Міністерства юстиції України 
від 26.12.2016 № 3773/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно- 
правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», було 
вжито усіх необхідних заходів щодо забезпечення доступу нотаріусів України 
до Державного реєстру актів на підставі та у порядку визначеному
законодавством України.

Щодо встановлення плати за підключення до Державного реєстру актів.
Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України

від 14.07.1999 № 1272 «Деякі питання адміністрування Державних та Єдиних 
реєстрів, держателем яких є міністерство юстиції України», саме Міністерство 
юстиції України уповноважено встановлювати тарифи за послуги, які 
надаються адміністратором Систем, тобто Підприємством, фізичним і
юридичним особам.

Так, згідно пункту 1 наказу Міністерства юстиції України від 09.07.2007 
№ 473/5 «Про встановлення тарифів за надання послуг державним
підприємством «Національні інформаційні системи» (далі -  Наказ), за послуги 
(разові) ДП «НАІС» за підключення до реєстрів/реєстру, адміністратором яких 
є Підприємство, встановлено тариф -  у розмірі 1500,00 грн.

При цьому, пунктом 2 вказаного наказу, передбачено, що кошти, які 
надходять на поточний рахунок Підприємства за надання послуг, установлених 
пунктом 1 цього наказу, спрямовуються на забезпечення ведення Систем та 
розвиток Підприємства.

Відтак, зарахування коштів до Державного бюджету за послуги, що 
надаються Підприємством, чинним законодавством України не передбачено.

Натомість, пунктом 1.1. Договору, урегульовано надання Підприємством 
послуг щодо підключення до Систем, право доступу до яких нотаріуса 
передбачено чинним законодавством України, оплата за яке, у відповідності до 
пунктів 4.1, 4.3 Договору, здійснюється згідно затверджених Міністерством 
юстиції України (якщо інше не передбачено законодавством) тарифів, що 
діють на момент надання послуг.

Враховуючи зазначене, у Підприємства відсутні правові та договірні 
підстави для надання послуги з підключення до Державного реєстру актів на 
безоплатній основі.



Таким чином, нотаріуси, які приєднались до умов Договору, не 
позбавлені права звернутись до відповідної філії Підприємства (за місцем 
знаходження робочого місця) із повідомленням про необхідність надання 
послуг з підключення до Державного реєстру актів, та після їх оплати, 
отримати технічну можливість роботи з вказаним реєстром.

Принагідно зауважимо, що ДП «НАІС» як адміністратор Систем завжди 
зацікавлено у налагодженні плідної та конструктивної співпраці з 
користувачами Систем, а особливо з такою вагомою їх категорією як 
нотаріальна спільнота України, думка якої беззаперечно важлива для 
Підприємства, у зв’язку з чим, висловлюємо Вам вдячність за увагу до порядку 
надання послуг Підприємства та сподіваємось на розуміння та подальшу плідну 
співпрацю!

У свою чергу, наголошуємо, що отримані кошти за надання послуг 
Підприємства безумовно спрямовуються на забезпечення ведення Систем, а 
також підвищення рівня якості надання послуг Підприємства, як це і 
передбачено Наказом.

З повагою

Генеральний директор С.С. Лур’є
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