
Організація та діяльність нотаріату 

анотований бібліографічний список 

 2020. – Вип. 3 (березень). – 3 с. 

http://nplu.org/article.php?id=423 

 

 

1. Актуальні проблеми публічного та приватного права / [С. О. 

Ніщимна, С. В. Зливко, М. М. Сикал та ін.] ; за заг. ред. С. О. Ніщимної; М-во 

юстиції України, Акад. Держ. пенітенціар. служби. — Чернігів : Акад. Держ. 

пенітенціар. служби, 2019. — 435 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А803141 

Проаналізовано стан проблем окремих галузей публічного та приватного 

права: адміністративного, фінансового, екологічного, кримінально-

виконавчого, цивільного. Розкрито організаційно-правові аспекти діяльності 

персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС 

України), організаційно-правові засади здійснення контролю за діяльністю 

органів та установ виконання покарань ДКВС України. Окрему  увагу 

приділено особливостям нотаріального провадження з посвідчення 

аліментного договору (відкриттю, підготовці та безпосередньому вчиненню 

такого провадження). 

2. Горовец Е. Платить по долгам / Евгений Горовец ; беседу вел 

Анатолий Дмытрив // Фокус. — 2020. — № 9 (28 февр.). — С. 24-26. Подано 

матеріали інтерв’ю із головою Антирейдерської комісії Міністерства 

юстиції України Євгеном Горовцем, який обіцяє викорінити рейдерство за 

два роки, закликаючи жертв махінацій писати скарги, адже в іншому 

випадку відстояти свої права можна буде тільки в суді. У ході бесіди, 

зокрема, розглядалися питання про те, що Мінюст за п’ять років виніс 

тільки п’ять представлень на припинення нотаріальної діяльності й тільки 

два з них задовольнив, при тому, що отримував за рік по 2, 5 – 3, 5 тис. скарг 

на дії нотаріусів і державних реєстраторів. Відповідаючи на запитання про 
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те, чому ті, хто ”віджимає” квартири не потрапляють у в’язниці,              

Є. Горовець відповів, що Комісія подавала декілька заяв на ім’я глави 

Національної поліції щодо найпроблемніших держреєстраторів; стосовно 

багатьох вже відкрити кримінальні провадження, а фігуранти вже ”у 

бігах”. 

3. Долинська М. С. Нотаріальний процес : підручник / Марія 

Степанівна Долинська ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : Львів. 

держ. ун-т внутр. справ, 2019. — 651 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А803136 На основі чинного законодавства висвітлено питання 

становлення нотаріальної діяльності, найважливіші функції та головні 

принципи нотаріату. Акцентовано на поняттях, системі та суб'єктах 

нотаріального процесуального права,  загальних засадах нотаріального 

провадження. Увагу приділено особливостям нотаріального процесу щодо 

посвідчення безспірних фактів та безспірних прав і порядку вчинення 

окремих видів нотаріальних дій нотаріусами України. Викладено теоретичні 

і практичні аспекти нотаріальної діяльності. 

4. Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах 

формування правової держави : зб. тез  VIII Всеукр. наук.-практ. конф.,  

Львів, 30 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. 

політехніка”, Навч.-наук. ін-т права та психології. — Львів : Вид-во Львів. 

політехніки, 2019. — 279 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: В77566 Зі 

змісту: До питання розширення видів органів квазінотаріату в Україні / М. 

Долинська. – С. 160-163; Нотаріальне посвідчення спадкового договору як 

стадія нотаріального процесу / М. Німак. – С. 178-181. 

5. Роль приватного права України в забезпеченні прав людини : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару,  (м. Дніпро, 29 листоп. 2019 р.)         

/ М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, Каф. цив. 

права та процесу ф-ту підгот. фахівців для підрозділів кримінал. поліції ; 

[упоряд.: М. П. Юніна]. — Дніпро : Біла К. О., 2019. — 212 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: В77565 Зі змісту: До питання про інститут 



захисту майнових прав нотаріусами у законодавстві України / О. М. 

Стасюк. – С. 68-71; Особливості вчинення нотаріальних дій консульськими 

установами України / І. А. Іскендерова. – С. 114-116; Правила визначення 

нотаріальної юрисдикції / А. В. Тертиця. – С. 184-186; Особливості статусу 

помічника нотаріуса в Україні / А. С. Чумак. – С. 198-200. 

6. Шмелева С. Лизинг, микрокредиты и земля / Светлана 

Шмелева // Деньги. — 2020. — № 3 (13 – 26 февр.). — С. 7. Проінформовано, 

що в перший сесійний тиждень лютого 2020 р. парламент зменшив ренту на 

видобуток бурштину, посилив відповідальність за лісові пожежі і провалив 

голосування земельної реформи. Серед низки розглянутих законопроектів 

парламент підтримав за основу законопроект № 2166 про звільнення 

самозайнятих осіб від сплати єдиного соцвнеску (ЄСВ). Йдеться про 

громадян, які займаються науковою, літературною, артистичною, 

освітньою, адвокатською, нотаріальною діяльністю. Але від сплати ЄСВ 

будуть звільнені тільки ті самозайняті особи, які стали на облік як 

фізособи-підприємці і одночасно здійснюють один вид діяльності. Текст: 

http://dengi.ua/archive/articles/312265-Lizing--mikrokredity-i-zemlja--Chto-

prinjala-Verhovnaja-Rada 
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