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Український кредитно-банківський союз | новини
УКБС: МІНЮСТ ПІДТРИМУЄ ЗАПРОВАДЖ ЕННЯ «ЕЛЕКТРОННОГО» НОТАРІАТУ
У найближчій перспект иві в Україні може бут и запущений пілот ний проект «Елект ронний
нот аріат », на базі банківських уст анов т а органів нот аріат у. Відповідна ініц іат ива Асоц іац ії
«Український Кредит но-Банківський Союз» підт римана Мініст ерст вом юст иц ії України.
Зокрема, розглянувши пропозицію УКБС щодо організації пілот ного проект у «Елект ронний
нот аріат », Мін’юст вважає можливим вжит т я запропонованих УКБС заходів для організації цього
проект у, зазначивши про необхідніст ь наявност і у нот аріусів України т ехнічних можливост ей робот и
з елект ронними документ ами.
Нот аріуси т акож підт римуют ь ініціат иву УКБС. Зокрема, свою гот овніст ь до участ і у проект і
засвідчили учасники ВГО «Академія нот аріат у України».
УКБС зауважує про важливіст ь розширення сф ери використ ання в Україні передових інф ормаційних
т ехнологій відповідно до світ ових т рендів розвит ку елект ронного врядування, удосконалення
процесу надання нот аріальних послуг, опт имізації зат рат споживачів нот аріальних послуг т ощо.
На сьогодні, з огляду на широке заст осування елект ронних інф ормаційно-комунікаційних засобів у
всіх сф ерах суспільного жит т я т а при взаємодії з державними органами, з боку бізнесу
спост ерігаєт ься висока зат ребуваніст ь у розширенні сф ери використ ання т аких комунікацій. Зокрема,
акт уальним є залучення сучасних т ехнологій і в нот аріальну практ ику України, відповідно до
передового міжнародного досвіду. Необхідна для цього законодавча база в Україні сф ормована т а
удосконалюєт ься.
Враховуючи позит ивний досвід реалізації іншого інноваційного проект у «Елект ронний суд»*, УКБС
пропонує Мін’юст у провест и пілот ний проект «Елект ронний нот аріат » т акож на базі банківської
сист еми, яка є лідером у впровадженні інноваційних т а інф ормаційних т ехнологій.
«Можливіст ь використ ання у сф ері нот аріат у елект ронних т ехнологій (елект ронний документ ообіг,
циф ровий підпис т ощо) дозволит ь ст ворит и сучасний і зручний для клієнт ів сервіс от римання
нот аріальних послуг за допомогою елект ронного обміну даними, мінімізуват и вт ручання людського
ф акт ору і корупційні чинники, - зазначає Генеральний директ ор Асоціації «Український Кредит ноБанківський Союз» Галина Оліф ер. - А т акож зменшит и мат еріальні й часові зат рат и на обробку
даних, що надзвичайно важливо для розвит ку елект ронного бізнесу».
*Довідка. Реалізація проект у «Елект ронний суд» розпочалась у 2011 році за ініціат ивою Асоціації
«Український Кредит но-Банківський Союз» т а за участ ю банків – членів УКБС, Державної судової
адмініст рації і Державної виконавчої служби. На сьогодні, на І ет апі реалізації проект у, до сист еми
обімну елект ронними документ ами підключено усі місцеві т а апеляційні суди загальної юрисдикції.
Забезпечено можливіст ь от римання учасниками судового процесу процесуальних документ ів в
елект ронному вигляді, паралельно з документ ами у паперовому вигляді (накази Державної судової
адмініст рації України від 31.05.2013 № 72 т а від 14.06.2013 № 81). Це дозволит ь скорот ит и час на
от римання від суду документ ів, зменшит ь ризики їх вт рат и, пропущення ст років, відведених на
вчинення процесуальних дій т а судових засідань, т ощо. Також відпрацьовуєт ься сист ема розсилки
судових повіст ок за допомогою SMS-повідомлень.

