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1. Горбунова О. Дадуть поштовх для розвитку вітчизняного 

фармацевтичного виробництва / Олена Горбунова // Голос України. — 

2020. — 6 лют. (№ 23). — [Електронні дані]. Йдеться про ранкове засідання 

Верховної Ради України (ВР України) 5 лютого 2020 року. Ухвалено за основу 

проект Закону ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо реформи патентного законодавства)” (№ 2259), який є частиною 

ініціатив щодо реформи у сфері охорони та захисту інтелектуальної 

власності в Україні. Коментуючи законопроект ”Про внесення змін до 

Закону України ”Про нотаріат” (щодо усунення законодавчих колізій та 

прогалин)”, голова підкомітету Комітету ВР України з питань правової 

політики Ігор Фріс акцентував увагу на необхідності оновити відповідно до 

нового чинного законодавства термінологію, якою все ще продовжують 

користуватися нотаріуси у своїй діяльності. Ідею законопроекту підтримав 

Перший заступник Голови ВР України Руслан Стефанчук, а народний 

депутат Руслан Князевич запропонував створити робочу групу для 

підготовки нового Закону про нотаріат.               Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/327311 

2. Лазько В. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими 

особами ОМС / В. Лазько // Місц. самоврядування. — 2019. — № 12 (груд.). 

— С. 16-18. Розглянуто актуальні питання, пов’язані зі вчиненням 

нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування 

(ОМС). Зазначено, що дії посвідчувати права, а також факти, що мають 

юридичне значення, з метою надання їм юридичної вірогідності 

покладаються на уповноважених державою осіб — нотаріусів. Проте, 

враховуючи ринкову модель правових відносин та адміністративно-
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територіальний устрій України, правом здійснювати нотаріальні дії 

законодавець наділив у певних випадках й посадових осіб ОМС. Нюанси 

вчинення нотаріальних дій посадовими особами ОМС викладені у контексті 

відповідних норм: Закону України від 02.09.1993 № 3425-XII ”Про 

нотаріат”, Закону України від 20.10.2014  № 1709-VII ”Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування”, 

Цивільного кодексу України. Наголошено, що на законодавчому рівні 

алгоритм вчинення нотаріальних дій посадовими особами ОМС визначений 

”Порядком вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого 

самоврядування”, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 

11.11.2011 № 3306/52, та Цивільним кодексом України. Розглянуто 

практичні поради та судові рішення вчинення такої нотаріальної дії 

посадовими особами ОМС як посвідчення заповіту. Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2019/december/issue-12/article-105955.html 

3. Новели цивільного процесуального законодавства: 

представництво : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 16 трав. 

2019 р. / Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, Ф-т цивіл. та госп. юстиції, Каф. 

цивіл. процесу ; [уклад. Н. Ю. Голубєва та ін. ; за заг. ред. Н. Ю. Голубєвої]. 

— Одеса : Фенікс, 2019. — 196, [3] с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А802456 Зі змісту: Виконавчий напис нотаріуса як об’єкт 

судового контролю / Т. П. Денисова. – С. 159-162. 

4. Олійник І. Еволюція механізму державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно в Україні / І. Олійник // Зб. наук. пр. Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2019. – Вип. 2. – С. 84-92. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16120-2(2019) На основі аналізу еволюції 

механізму державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень виявлено тенденції його розвитку і трансформації. Серед 

першочергових кроків влади – створення передумов для формування 

інфраструктури ринку житла, що передбачає формування державних 

систем реєстрації прав, кадастрового обліку об’єктів нерухомості 
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(включаючи земельні ділянки); ринкових інститутів оцінювання та 

страхування нерухомості, розвитку ріелтерських, нотаріальних та інших 

послуг. 

5. Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф., 17 трав. 2019 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 

”Одес. юрид. акад.”, Півден. регіон. центр НАПрН України ; [відп. ред. Г. О. 

Ульянова]. — Одеса : Гельветика, 2019. – Т. 2.  — 787 с. - Шифр зберігання 

в Бібліотеці: А800888-2 Зі змісту: Етика та професійна поведінка 

нотаріусів України / Н. М. Денисяк. – С. 523-526; Нотаріальне посвідчення як 

критерій допустимості електронних доказів / Ю. С. Павлова. – С. 620-624. 

6. Про Закон України ”Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації 

інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості 

реалізації майна” // Місц. самоврядування. — 2019. — № 12 (груд.). — С. 7. 

Наведено текст повідомлення Інформаційного управління Апарату 

Верховної Ради України (ВР України) 05.12.2019, розміщеного на сайті ВР 

України про те, що прийнято Закон ”Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації 

інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості 

реалізації майна”. Зазначено, зокрема, що Законом спрощується процедура 

оцінювання нерухомих об’єктів шляхом ліквідації корупційної схеми у сфері 

реєстрації інформації зі звітів про оцінювання об’єктів нерухомості та 

припинення здирництва коштів з оцінювачів та нотаріусів на користь 

приватних структур за користування належної державі Єдиною базою 

даних звітів про оцінювання. Також запроваджується новий 

альтернативний спрощений спосіб оцінювання об’єктів нерухомості через 

автоматичне її оцінювання модулем Фонду державного майна України. 

Текст: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2019/december/issue-12/article-

105949.html 
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7. Римське приватне право: здобутки європейські та глобальні : 

матеріали Міжнар. колоквіуму,  Одеса, 27 жовт. 2018 р. / Нац. ун-т ”Одес. 

юрид. акад.”, Каф. цивіл. права ; [за заг. ред. Є. О. Харитонова ; упоряд.-

уклад.: К. І. Спасова]. — Одеса : Фенікс, 2018. — 141 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А802378 Зі змісту: Охорона та захист нотаріусом прав та 

інтересів інших членів сім’ї та родичів при здійсненні спадкування: від 

римського права до сучасності  / Н. І Костова. – С. 25-29; Зміна черговості 

одержання права на спадкування: нотаріальний порядок / Ю. Є. Зінькевич. – 

С. 107-113. 
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