
Протокол № 65 

засідання Ради Нотаріальної палати України, 

що проведено дистанційно, в  режимі «он-лайн» 

 

м. Київ                                                                 

«11»  березня 2020 року 

      

Прийняли участь члени Ради НПУ: 

Марченко В.М., Кирилюк О.Ю., Войтовський В.С., Бадахов Ю.Н. Суханова 

Т.О., Курта Н.В., Бунякіна О.В., Бельдєй М.І. Заріцька Є.О., Парамонов О.В., 

Масловець Л.С., Кіцула О.М., Козаєва Н.М., Балик Т.М., Пульний С.М., 

Пилипенко Ю.П., Нехимчук К.Б., Левенець Т.П., Гура І.Б., Бернацька І.М., 

Ворошина Л.В., Пивовар В.А., Самощенко О.А., Негра О.А., Оксанюк А.А., 

Терещенко М.Є., Блауш Н.З., Коваленко В.В. 

 

 

Головуючий: В.М.Марченко 

Секретар:       Н.М.Козаєва 

 

Засідання розпочато о  10 год.00 хв. 

 

Засідання Ради НПУ проведено  в робочому порядку у відповідності до 

пункту 5.13 Статуту НПУ в режимі «он – лайн» (доведення порядку денного, 

погодження проекту рішення Ради НПУ за допомогою технічних засобів – 

телефону, електронної пошти).  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Задля невідкладного обговорення та прийняття рішення, пропонується 

включити до Порядку денного «он-лайн» засідання Ради НПУ наступне 

питання: 

 

1. Про звернення НПУ до Міністерства юстиції України щодо взаємодії та 

координації спільних дій у виробленні та впровадженні державної політики  у 

сфері нотаріату (доповідач: Президент НПУ Марченко В.М.).  

 

СЛУХАЛИ: 1. Президента НПУ Марченка В.М. про звернення НПУ до 

Міністерства юстиції України щодо взаємодії та координації спільних дій у 

виробленні та впровадженні державної політики  у сфері нотаріату. 

Марченко В.М. зазначив, що нотаріат сьогодні є активним учасником 

соціально-економічних процесів в країні, тому його взаємодія з  центральним 

органом влади, до повноважень якого відноситься питання реалізації 

державної політики у сфері нотаріату має принципове значення. 



Усвідомлюючи проблематику існуючих взаємозв’язків з Мін’юстом, ми 

насамперед, зацікавлені в діалозі і партнерстві та прагнемо до підвищення 

ефективності такої взаємодії шляхом запровадження конкретних механізмів 

дієвої співпраці між професійним саморегулюванням та органом державної 

влади. 

ВИСТУПИЛИ: член Ради Войтовський В.С. звернувся з приводу 

актуальності питання співпраці НПУ з Міністерством юстиції.  

Войтовський В.С. акцентував увагу на створених, починаючи з 2014 року, 

робочих групах, які носять формальний характер, оскільки існують тільки  «на 

папері» і не приносять користі для професії.  

Войтовський В.С. зазначив, що маємо згаяний п’ятирічний період, 

протягом якого, фактично, будь-які зміни, які б позитивно вплинули на  

розвиток професії відсутні.  

А ті зміни до Правил ведення нотаріального діловодства та Порядку 

вчинення нотаріальних дій, що були імплементовані за період 2014-2019 роки 

носять суперечливий характер, а їх реалізація впроваджувалася всередині 

діловодного року. 

І що найголовніше, ці зміни жодним чином не узгоджувалися та належним 

чином не обговорювалися з нотаріальним середовищем та його 

представницьким органом саморегулювання - НПУ. 

Войтовський В.С. нагадав, що в Резолюції акції мирного протесту 

нотаріусів «Нотаріат проти корупційних та рейдерських схем» від 25 лютого 

2019 року йшлося зокрема про невідкладне (протягом тижня) створення 

робочої групи для розробки змін до нормативних актів КМУ щодо виконання 

даних вимог. Також вимагалося до складу робочої групи залучити 

представників Нотаріальної палати України та залучати Нотаріальну 

палату України згідно статті 16 Закону України «Про нотаріат» до 

розробки будь-яких нормативно-правових актів, що стосуються професійної 

діяльності нотаріусів, з обов’язковим проведенням їх громадського 

обговорення. 

Згадана вимога акції мирного протесту нотаріусів не реалізована. Процес 

залучення НПУ до розробки нормативно-правових актів, нотаріальної 

діяльності повноцінно не відбувся, а деякі нормативно-правові акти взагалі 

розробляються регулятором з елементами «втаємниченості» та в подальшому 

подаються нотаріальній спільноті як «нібито погоджені з нотаріусами». Такий 

стан речей є неприпустимим та підлягає 

якнайшвидшому перегляду. 

Крім того є необхідним порушення дискусії перед Міністерством юстиції 

України щодо ініціювання питання перед Міністерством юстиції про 

повернення повноважень щодо нормативно- правового забезпечення 

нотаріату до профільного департаменту Міністерства юстиції, як це мало 

місце до 2016 року, і було більш ефективним для громадянського 

суспільства та для українського нотаріату. 

Президент НПУ Марченко В.М. вніс пропозицію направити звернення 

НПУ до Міністерства юстиції України, у якому: 



1. Ініціювати найближчим часом проведення спільного засідання 

представників Нотаріальної палати України з Міністром юстиції України, за 

участю профільного заступника Міністра юстиції, результатом якого має бути 

створення спільної робочої групи по внесенню першочергових змін до 

підзаконних нормативно-правових актів у сфері нотаріату . 

 

2. Залучати в обов’язковому порядку НПУ до участі у проведенні 

експертиз усіх нормативно-правових актів з питань, пов’язаних з 

нотаріальною діяльністю. 

 

3.  Ініціювати перед Міністром юстиції України Малюською Д.Л.  

невідкладно, внесення змін до Положення про Департамент нотаріату та 

державної реєстрації та до Положення про Департамент приватного права в 

частині повернення Департаменту нотаріату та державної реєстрації 

повноважень щодо: 

 

-формування державної політики у сфері нотаріату; 

-розроблення проектів нормативно-правових актів з питань нотаріату; 

-проведення правової експертизи щодо відповідності Конституції, законам 

та іншим нормативно-правовим актам України, міжнародним договорам 

України, а також законодавству Європейського Союзу, вимогам 

нормопроектувальної техніки проектів нормативно-правових актів, що 

подаються на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України, а також нормативно-правових актів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим з питань нотаріату. 

 

Інші пропозиції від членів Ради НПУ не надходили. 

З метою невідкладного прийняття рішення по першому питанню, прошу 

членів Ради проголосувати запропоновані пропозиції та ухвалити рішення. 

Рішення прийняли одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Направити звернення НПУ до Міністерства юстиції України, у якому: 

1.Ініціювати найближчим часом проведення спільного засідання 

представників Нотаріальної палати України з Міністром юстиції України, за 

участю профільного заступника Міністра юстиції, результатом якого має бути 

створення спільної робочої групи по першочерговій зміні підзаконних 

нормативно-правових актів у сфері нотаріату. 

2. Залучати в обов’язковому порядку НПУ до участі у проведенні експертиз 

усіх нормативно-правових актів з питань, пов’язаних з нотаріальною 

діяльністю; 

3.Ініціювати перед Міністром юстиції України Малюською Д.Л. 

невідкладно, внесення змін до Положення про Департамент нотаріату та 

державної реєстрації та до Положення про Департамент приватного права в 

частині повернення Департаменту нотаріату та державної реєстрації 



повноважень щодо: 

-формування державної політики у сфері нотаріату; 

-розроблення проектів нормативно-правових актів з питань нотаріату; 

-проведення правової експертизи щодо відповідності Конституції, законам 

та іншим нормативно-правовим актам України, міжнародним договорам 

України, а також законодавству Європейського Союзу, вимогам 

нормопроектувальної техніки проектів нормативно-правових актів, що 

подаються на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України, а також нормативно-правових актів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим з питань нотаріату 

 

Порядок денний вичерпано. 

Засідання закрито о 16 год.00 хв. 

 

 

 

Головуючий                         Підпис                     В.М.Марченко 

 

Секретар                              Підпис                      

Н.М.Козаєва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


