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1. Бадахов Ю. Юрій Бадахов: ”Участь у самоврядуванні 

дозволяє робити набагато більше для розвитку професії” [Електронні 

дані] / Юрій Бадахов ; бесіду вела Юлія Шешуряк // Нотаріат України : 

[електрон. журн.]. — 2019. — № 2 (33). — С. 22, 23. Подано матеріали 

розмови з членом оновленого складу Ради Нотаріальної палати України 

(НПУ) – представником відділення НПУ в м. Київ Юрієм Бадаховим. Основні 

теми бесіди – підготовка та лобіювання проектів нормативних актів, 

спрямованих на незалежність та стабільність нотаріату, розроблення 

концепції реформування нотаріату. Текст: http://journal.npu.org.ua/wp-

content/uploads/2019/07/Journal_2-2019.pdf 

2. Бірюков В. Заблокували? Оскаржуємо! [Електронні дані] / 

Володимир Бірюков // Нотаріат України : [електрон. журн.]. — 2019. — № 2 

(33). — С. 24, 25. Надано роз’яснення щодо визнання протиправним 

невмотивованого наказу Міністерства юстиції України про блокування 

нотаріусу доступу до державних реєстрів.                         Текст: 

http://journal.npu.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/Journal_2-2019.pdf 

3. Болдижар С.М. Формування органів нотаріату Закарпатської 

України / С. М. Болдижар // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. 

— Ужгород, 2019. — Вип. 55, т. 1. — С. 7-9. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16060-55/1 Досліджено процес формування органів нотаріату 

Закарпатської України у 1944–1945 рр. Проаналізовано основні нормативно-

правові акти, згідно з якими відбувалося творення цих органів, визначено 

їхню компетенцію та завдання, розглянуто безпосередній процес їх 
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утворення у повоєнний період.                Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_1/No.55-1.pdf 

4. Векселі в нотаріальній практиці. Протести векселів : [комент., 

зразки док.] : практ. посіб. / [Д. В. Журавльов, О. В. Коротюк, К. І. Чижмарь ; 

за заг. ред. К. І. Чижмарь] ; Україна, М-во юстиції України, Ін-т права та 

післядиплом. освіти М-ва юстиції України. — Київ : ОВК, 2020 (2019). —   

75 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А802182 Розкрито особливості 

вексельних зобов’язань, подано загальну характеристику реквізитів векселя 

Розглянуто окремі питання відповідальності за простим і переказним 

векселем, особливості доміцильованих векселів, поняття та види вексельних 

застережень, особливості вчинення нотаріусами різних видів протестів 

векселів тощо. Наведено зразки заяв про вчинення протесту векселя про 

неоплату,  про вчинення протесту векселя у неакцепті, про вчинення 

протесту векселя про недатування акцепту, опису векселя, акта про 

пред’явлення векселя до оплати, вимоги нотаріуса щодо здійснення оплати 

векселя, протесту векселя про неоплату, протесту векселя у неакцепті, 

протесту векселя у недатуванні акцепту тощо. Усі документи можуть 

застосовуватися у нотаріальній практиці. 

5. Мальський М. М. Визнання та приведення до виконання 

виконавчого напису іноземного нотаріуса в Україні як елемент 

міжнародного виконавчого процесу / М. М. Мальський // Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. — Ужгород, 2019. — Вип. 55, т. 1. — 

С. 123-127. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-55/1 Проаналізовано 

національне законодавство, судову практику та міжнародні угоди на 

предмет визначення порядку визнання та приведення до виконання на 

території України виконавчого напису, що виданий іноземним нотаріусом. 

Визначено, що в низці міжнародних договорів передбачено зобов’язання 

держав-учасниць щодо визнання та виконання примусових нотаріальних 

актів. Проте через нечітке та неуніфіковане визначення можливості та 

механізму виконання таких, а також за відсутності відповідних процедур у 
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національному законодавстві визнання та приведення до виконання 

іноземних виконавчих написів є вкрай утрудненим та практично 

незастосовним. Оскільки виконавчі написи нотаріусів є частиною 

міжнародного виконавчого процесу, необхідним є забезпечення належної 

уваги до таких правовідносин у науковій думці, що слід спрямувати на 

вироблення пропозицій із удосконалення національного законодавства та 

міжнародних договорів.           Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_1/No.55-1.pdf 

6. Маринець О. Особливості роботи нотаріальних контор в 

Німеччині [Електронні дані] / Оксана Маринець // Нотаріат України : 

[електрон. журн.]. — 2019. — № 2 (33). — С. 19. Подано інформацію, що за 

ініціативи Німецького фонду міжнародного правового співробітництва 

(IRZ) та сприяння Нотаріальної палати України (НТУ) здійснено відбір на 

конкурсній основі українських нотаріусів, які належним чином володіють 

німецькою мовою, для участі у навчальній програмі, що реалізовувалась IRZ 

та Федеральною нотаріальною палатою Німеччини. Текст: 

http://journal.npu.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/Journal_2-2019.pdf 

7. Марченко В. Відкрито на ремонт: які зміни потрібні 

нотаріату? [Електронні дані] / Володимир Марченко // Нотаріат України : 

[електрон. журн.]. — 2019. — № 2 (33). — С. 4-5. Йдеться про необхідність 

проведення реформування нотаріату в Україні. Зазначено, що концепція 

реформування нотаріату в Україні розроблена Нотаріальною палатою 

України (НПУ) два роки тому. Обговорення та напрацювання 

концептуальних напрямків реформування нотаріату проходило прозоро та 

публічно, із запрошенням міжнародних експертів та нотаріатів країн 

Міжнародний союз нотаріату (МСЛН). Текст: http://journal.npu.org.ua/wp-

content/uploads/2019/07/Journal_2-2019.pdf 

8. Михальська В. Реформування системи публічних послуг: 

плани та перспективи / В. Михальська // Місц. самоврядування. — 2019. — 

№ 10 (жовт.). — С. 2-4. Йдеться про реформування системи соціальних 
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послуг. Зазначено, що сьогодні відбувається процес концептуалізації та 

планування роботи в напрямку трансформації системи публічних послуг, у 

тому числі і соціальних, яка здійснюється на рівні президентської гілки 

влади. Фактично Президент України Володимир Зеленський візує нормативні 

документи, які ставлять завдання Кабінету Міністрів України, а 

громадянину допомагають сформувати своє уявлення щодо того, що 

планується зробити в тій чи іншій сфері суспільного життя. У контексті 

Указу Президента від 04. 09. 2019 № 647/2019 ”Про деякі заходи із 

забезпечення надання якісних публічних послуг”, висвітлено питання, 

пов’язані із моніторингом якості послуг, інформуванням громадян про зміну 

форматів у наданні послуг, змінами в системі надання послуг, курсом на 

диджиталізацію, процедурами надання послуг, удосконаленням системи 

підвищення кваліфікації осіб, що забезпечують надання публічних послуг. 

Окрему увагу приділено новаціям, запропонованим Указом, зокрема, щодо 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування та нотаріусів, 

оформлення права на земельну ділянку, взаємодії відповідних реєстрів 

територіальних громад з національними електронними інформаційними 

ресурсами тощо. Текст: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2019/october/issue-

10/article-104924.html 

9. Негра О. Олег Негра – про особливості державного нотаріату 

[Електронні дані]  / Олег Негра ; Бесіду вела Юлія Шешуряк // Нотаріат 

України : [електрон. журн.]. — 2019. — № 2 (33). — С. 27-29. Подано 

матеріали розмови із завідувачем Голопристанської державної нотаріальної 

контори відділення Нотаріальної палати України в Херсонській області 

Олегом Негрою. Основна тема бесіди – особливості роботи нотаріуса. 

Текст: http://journal.npu.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/Journal_2-2019.pdf 

10. Панченко І. С. Установлення нотаріусом дійсних намірів осіб, 

які звернулися за посвідченням договору відчуження нерухомого майна 

/ І. С. Панченко // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. — Ужгород, 

2019. — Вип. 54. — С. 83-86. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-54 
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Висвітлено проблеми встановлення нотаріусом дійсних намірів осіб, які 

звернулися за посвідченням договору відчуження нерухомого майна. 

Проаналізовано недоліки законодавства про нотаріат. За наслідками 

дослідження сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства. Текст: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.54/No.54.pdf 

11. Правила життя Тетяни Балик [Електронні дані] // Нотаріат 

України : [електрон. журн.]. — 2019. — № 2 (33). — С. 6, 7. Йдеться про 

голову відділення Нотаріальної палати України у Кіровоградській області, 

приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу 

Тетяну Балик. Зазначено, що свій професійний шлях вона розпочинала в 

державному нотаріаті, працювала державним нотаріусом Першої 

кіровоградської Державної нотаріальної контори (ДНК), завідувачем Другої 

кіровоградської ДНК, а з квітня 1996 року розпочала приватну нотаріальну 

практику. Активна участь у професійному самоврядуванні, численні відзнаки 

та нагороди — результат небайдужого ставлення Тетяни Миколаївни до 

розвитку нотаріату України. Текст: http://journal.npu.org.ua/wp-

content/uploads/2019/07/Journal_2-2019.pdf 

12. Правозахисні органи та правозахисна діяльність в Україні : 

посіб. для вищ. навч. закл. / [М. Н. Курко та ін. ; за заг. ред. В. О. Заросила, А. 

М. Кислого] ; ПрАТ ”ВНЗ ”Міжрегіон. Акад. упр. персоналом”. — Київ : 

Людмила, 2019. — 167 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А802203 

Систематизовано більшість теоретичних розробок та практичних 

рекомендацій у сфері правозахисної діяльності в Україні. Матеріали 

посібника ґрунтуються на нормах Конституції України, Законів України 

«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про нотаріат», «Про виконавче 

провадження» та інших законодавчих та відомчих нормативно-правових 

актів у сфері правозахисної діяльності. 

13. Спортивний стиль [Електронні дані] // Нотаріат України : 

[електрон. журн.]. — 2019. — № 2 (33). — С. 30, 31. Йдеться про участь 
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команди українських нотаріусів у XVII Міжнародній нотаріальній олімпіаді, 

яка відбулася в Польщі та VI Міжнародній спартакіаді нотаріату в Білорусі 

де вони показали відмінні результати в міжнародних спортивних змаганнях. 

Текст: http://journal.npu.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/Journal_2-2019.pdf 

14. Справжній антирейд [Електронні дані] // Нотаріат України : 

[електрон. журн.]. — 2019. — № 2 (33). — С. 20, 21. Подано інформацію, що 

26 червня 2019 року в Києві відбувся круглий стіл на тему ”Справжній 

Антирейд: Нотаріальна палата України пропонує дієві механізми подолання 

рейдерства у сфері державної реєстрації”. Зазначено, що експертне 

обговорення було організоване Національною палатою України (НПУ) з 

метою вироблення найефективніших способів остаточного і 

безповоротного подолання рейдерства. Текст: http://journal.npu.org.ua/wp-

content/uploads/2019/07/Journal_2-2019.pdf 

15. Філіпова Л. Лариса Філіпова: ”Любіть свою професію і 

людей!” [Електронні дані] / Лариса Філіпова ; Бесіду вела Юлія Шешуряк // 

Нотаріат України : [електрон. журн.]. — 2019. — № 2 (33). — С. 16-18. 

Йдеться про Ларису Філіпову — легенду нотаріату України, яка присвятила 

професії вже 40 років. Розпочала свій шлях у нотаріаті з травня 1979 року, з 

посади державного нотаріуса Вільнянської державної нотаріальної контори 

Запорізької області. Згодом працювала в Третій та Першій запорізьких 

державних нотаріальних конторах, у грудні 1993 року призначена на посаду 

завідувача новоствореної Восьмої запорізької державної нотаріальної 

контори. З 1999 року – приватний нотаріус Запорізького міського 

нотаріального округу. Окрім нотаріальної практики, Лариса Петрівна 

активно долучалась до розбудови професійного самоврядування – входила до 

складу правління Запорізького відділення Української нотаріальної палати, 

очолювала Комісію Нотаріальної палати України (НПУ) з питань 

соціального захисту та професійних прав нотаріусів. Також була членом 

кваліфікаційної комісії при Запорізькому обласному управлінні юстиції. 

Текст: http://journal.npu.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/Journal_2-2019.pdf 
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16. Шешуряк Ю. Професійна етика нотаріуса: від моралі до 

моральності [Електронні дані] / Юлія Шешуряк // Нотаріат України : 

[електрон. журн.]. — 2019. — № 2 (33). — С. 8-14. Йдеться про особливі 

моральні норми та етику в роботі нотаріуса. Розглянуто фукції 

нотаріального самоврядування та регулятора у сфері професійної етики. 

Текст: http://journal.npu.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/Journal_2-2019.pdf 
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