
Версія 1.0.3       Обов'язковий мінімум 

Перед використанням програмного продукту і/або онлайн-сервісів «Інформаційної системи 

Нотаріальної палати України» (далі ІС НПУ) (перед початком Вашої реєстрації), будь ласка, 

обов’язково ознайомтеся з текстом, що викладено нижче. 

Цей документ (угода) регулює «обов'язковий мінімум» у відносинах між Нотаріальною 

палатою України (далі НПУ) і фізичною особою – членом НПУ (надалі - Користувач), яка(ий) бажає 

користуватися послугами, що надаються ІС НПУ через сайти http://www.npu.in.ua, https://npu-

votings.in.ua/ (надалі – Сайт). 

1. Загальні положення 

1.1. Користуючись програмними продуктами і/або онлайн-сервісами ІС НПУ, Ви погоджуєтеся 

з тим, що: 

а) Ви ознайомилися з умовами цієї Угоди в повному обсязі до початку використання 

Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів ІС НПУ. 

б) Початок використання Вами Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів ІС НПУ в будь-

якій формі означає, що Ви приймаєте всі умови цієї Угоди в повному обсязі без будь-яких вилучень і 

обмежень з Вашого боку. Використання програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів ІС НПУ на 

інших умовах не допускається. 

в) Якщо Ви не згодні з умовами цієї Угоди або не маєте права на її укладення (не є членом 

НПУ), Вам слід негайно припинити будь-яке використання Програмних продуктів і/або Онлайн-

сервісів ІС НПУ. 

г) Угода (у тому числі будь-яка з її частин) може бути змінена Правовласником (НПУ) без 

будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення 

в ІС НПУ та(або) на Сайті Правовласника, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.  

1.2. Всі відносини, пов’язані з використанням ІС НПУ, Сайта, що не врегульовані даною 

угодою регулюються чинним законодавством України. 

2. Інформація розміщена Користувачем в ІС НПУ 

2.1. У відповідності з Угодою, не допускається розміщення Користувачем на сайті зображень, 

файлів, документів, текстів (надалі Інформація): 

а) що порушує права конфіденційності, публічності, авторські або суміжні права без дозволу 

власника; 

б) що порушує нотаріальну, комерційну та будь-яку іншу, охоронювану законом, таємницю; 

в) що порочать честь, гідність та ділову репутацію фізичних та юридичних осіб,  мають ознаки 

наклепу, містять елементи порнографії, насилля, тощо; 

г) отримана з анонімного або непідтвердженого електронного адресу; 

д) віруси, шпигунскі програми, трояни. 

2.2. У разі виникнення спорів, у зв’язку із розміщенням Користувачем інформації на сайті, 

Користувач несе персональну відповідальність за розміщену інформацію. Адміністратор ІС НПУ має 

право на видалення інформації, розміщеної Користувачем, у разі порушення пункту 2.1. цієї угоди. 

3. Реєстрація Користувача 

3.1. Профіль Користувача – добровільне, добросовісне внесення дійсних особистих 

персональних даних Користувача до програмного забезпечення ІС НПУ з метою отримання доступу 

до ІС НПУ. 

3.2. Користувач підтверджує, що введені, під час реєстрації його персональні (особисті) дані 

(далі Анкетні дані), є актуальними та достовірними, при цьому діє презумпція згоди користувача на 

обробку його персональних даних ІС НПУ в межах та у спосіб, передбачений чинним законодавством 

України та документами НПУ.  

3.3. НПУ вважає реєстрацію, та усі надані користувачем анкетні дані для такої реєстрації, - 

офіційним наданням членом НПУ своїх даних, що будуть використовуватись НПУ в цілях реалізації 

членства в НПУ та прав користувача в ІС НПУ. 

3.4. Уся надана користувачем контактна інформація (стаціонарний номер телефону, мобільний 

номер телефону, адреса електронної пошти, поштова адреса місця здійснення нотаріальної 

діяльності) може використовуватись НПУ в тому числі через ІС НПУ для здійснення офіційного 

зв’язку НПУ зі своїм членом –користувачем. 

4. Права та обов’язки Користувача, НПУ при використанні ІС НПУ 

http://www.npu.in.ua/


4.1. Правовласник (НПУ) надає Користувачеві право використання Програмних продуктів і/або 

Онлайн-сервісів ІС НПУ на території всіх країн світу. Плата за Реєстрацію на Сайті відсутня. 

4.2. Користувач має право використовувати Програмні продукти і/або Онлайн-сервіси ІС НПУ 

за їх прямим функціональним призначенням на необмеженій кількості пристроїв. 

4.3. У разі зміни Анкетних даних, користувач зобов’язується повідомити про це НПУ, шляхом 

внесення відповідних змін в особистий профіль користувача ІС НПУ в розумні строки.  

4.4. НПУ має право доступу до профіля Користувача (інформації профіля) у зв’язку із 

відновленням втраченого Користувачем пароля; виконання своїх зобов’язань перед 

Користувачем(ами); анулювання доступу до ІС НПУ особам, які не є членами НПУ; оцінки і аналізу 

роботи Сайта тощо.  

4.5. НПУ має право видаляти (призупиняти дію на певний час) профілів користувачів, в тому 

числі тих які порушили дану угоду або не є членами НПУ тощо. 

4.6. Користувач має право відтворювати та поширювати інформацію, отриману за допомогою 

Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів ІС НПУ, за умови дотримання пункту 2 цієї угоди, та 

виключно при наявності письмової згоди Користувача, який розмістив відповідну інформацію, що 

відтворюється або поширюється, за винятком публічної інформації, яка відтворюється або 

поширюється за умови дотримання пункту 2 цієї угоди. 

4.7. Користувач має право поширювати інформацію, розміщену на інших сайтах, Internet-

ресурсах з долученням посилання на електронну адресу первісного розміщення інформації.  

При цьому НПУ не зобов’язується контролювати (але залишає за собою право)  і не несе 

відповідальності за зміст і функціювання зовнішніх сайтів, посилання на які розміщені в ІС НПУ, в 

тому числі в інформації, що розміщена користувачами. 

4.8. Користувач зобов’язується не передавати ні право, ні можливість доступу для роботи з ІС 

НПУ, Сайта будь-яким третім особам. Користувач зобов’язується не створювати умови для 

несанкціонованого використання програмного забезпечення для роботи з ІС НПУ третіми особами. 

4.9. Користувач зобов’язується не розголошувати (передавати) третім особам, які не є членами 

НПУ, інформацію отриману ним в ІС НПУ, за виключенням та урахуванням пунктів 4.6., 5.2. цієї 

угоди. 

4.10. Користувач зобов’язується не модифікувати програмне забезпечення ІС НПУ, Сайта, у 

тому числі вносити зміни в об’єктний код або дані Сайта. Користувач зобов’язується не 

деасембліювати, декомпілювати (змінювати об’єктний код в вихідний текст) програми, бази даних та 

інші компоненти програмного забезпечення для роботи з ІС НПУ 

4.11. Користувачу заборонено вчиняти дій що направлені видалення (пошкоджувати, 

видозмінювати) будь - якої інформації, що є частиною ІС НПУ, окрім тих дій на які користувачу 

надані офіційні права через ІС НПУ . 

5. Авторські права на документи і програмне забезпечення 

5.1. Вся інформація, зміст, програмне забезпечення та інші матеріали, розміщені на Сайті, 

захищені законом про захист авторських та суміжних прав. Матеріали (інформація) та програмне 

забезпечення, що розміщена в ІС НПУ, на Сайті надаються в користування «як є», без будь-якого 

виду гарантій, явних чи випливаючих. 

5.2. У відповідності до чинного законодавства України, забороняється копіювання і 

розповсюдження цих матеріалів без попереднього письмового погодження власника авторських прав, 

за виключенням та урахуванням пунктів 4.6., 4.9. цієї угоди. 

5.3. НПУ має право розсилки інформації щодо функціонування ІС НПУ, здійснення статутної 

діяльності НПУ, членства користувача НПУ користувачам Сайту.  

6. Гарантії, відповідальність, інші умови 

6.1. Все офіційні повідомлення від НПУ будуть надсилатись користувачу безпосередньо через 

Систему інформаційних повідомлень ІС НПУ та/або на адресу електронної пошти, що на момент 

відправки буде міститись в особистому профілі користувача ІС НПУ. 

6.2. НПУ робить все можливе для безперебійного функціювання Сайту і надання послуг, проте 

не гарантує безперервну, своєчасну і безпомилкову роботу Сайту, програм, інших послуг, з’єднання з 

Інтернетом, веб-браузера, профілів Користувача. 

6.3. НПУ не відшкодовує ніяких збитків, прямих чи випливаючи, спричинених Користувачеві 

або третім особам в результаті використання, чи неможливості використання Сайту. 

6.4. З пропозиціями, претензіями просимо звертатися за адресою: Нотаріальна палата України,  

01004, м. Київ, вул. Горького, 7А. 


