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Протокол № 76 

засідання Ради Нотаріальної палати України,  

проведеного дистанційно, в режимі « он-лайн». 

 

м. Київ                                11 листопада 2020 року 

    

Присутні 

члени Ради НПУ: 

Марченко В.М., Кирилюк О.Ю., 

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., Дерун К.А., Балик 

Т.М., Пульний С.М., Пилипенко 

Ю.П., Нехимчук К.Б., Левенець 

Т.П., Гура Л.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., 

Войтовський В.С., Бадахов Ю.Н. 

 

 

 

Головуючий: В.М. Марченко 

Секретар:       Н.М. Козаєва 

 

Засідання розпочато о 09 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 

засідання Ради НПУ 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання Ради НПУ (Доповідач: 

Марченко В.М.). 
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2. Про створення секції Нотаріальної палати «Центр медіації». 

Про затвердження  Положення  «Про секцію Нотаріальної палати України 

«Центр медіації»»  та  персонального  складу секції. (Доповідач: Марченко В.М.) 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про затвердження порядку 

денного засідання Ради НПУ.  

ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М., який  вніс пропозицію затвердити порядок 

денний засідання Ради НПУ у   запропонованому варіанті.  

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання Ради 

НПУ.  

Рішення прийнято.  

 

 

2. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про створення секції 

Нотаріальної палати «Центр медіації». Про затвердження  Положення  «Про 

секцію Нотаріальної палати України «Центр медіації»»  та  персонального  

складу секції. 

Марченко В.М.  звернувся до членів Ради НПУ і зазначив, що одним із 

напрямків діяльності професійного самоврядування є сприяння укріпленню 

авторитету нотаріату в суспільстві та підвищення довіри до фаховості нотаріусів.    

Важливим і актуальним є визнання за нотаріусом можливості професійно 

здійснювати медіативну функцію. 

Уже сьогодні, у своїй роботі нотаріуси використовують «інструменти» 

медіатора, які нерозривно пов’язані з нотаріальною діяльністю.  

Адже, незалежність та неупередженість, дотримання таємниці, підвищена 

відповідальність за свої дії, конфіденційність органічно властиві і для 

посередницької, і для нотаріальної діяльності. 

Слід відмітити, що нотаріат володіє широкими можливостями для стабілізації 

цивільного обороту, які можуть бути забезпечені, в тому числі, активною участю 

нотаріуса в процедурі медіації. 

Процедура медіації, як альтернативний метод вирішення спорів очевидно 

вигідна для сторін, оскільки судовий процес пов'язаний з високими фінансовими 

і тимчасовими витратами, обтяжливими для його учасників.  

Про це справедливо відзначалося у рішеннях XXII конгресу Міжнародного 

союзу латинського нотаріату ще у 2001 році. І основним чинником тут є 

професійні обов’язки нотаріуса, унаслідок яких нотаріус повинен зводити, як 

правило, різні інтереси сторін до одного знаменника більше, ніж інші 

представники юридичних професій. 

Хоча в Україні практика вирішення конфліктів та спорів шляхом медіації 

поступово збільшується, однак досі законодавством України процедура медіації 

залишається не врегульованою. 

 Водночас, 15 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

проєкт Закону «Про медіацію» (реєстр. №3504). 
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Документ на законодавчому рівні закріплює можливість проведення 

процедури медіації – добровільного позасудового врегулювання конфлікту 

(спору) шляхом переговорів між його сторонами за допомогою медіатора.   

Очікується, що восени закон ухвалять і в другому читанні.  Ухвалення даного 

законопроекту дозволить  значно розвантажити судову систему, оскільки до 

медіації буде довіра у сторін договору. 

Тому, підтримка нами медіації і наділення нотаріуса правом виступати 

медіатором вкрай необхідна. 

По-перше, вже сьогодні нотаріус при вчиненні нотаріальної дії виконує деякі 

функції медіатора: з’ясовує дійсну волю сторін, оцінює правові наслідки 

здійснення нотаріальних дій, роз’яснює сторонам їх права та обов’язки.  

По-друге, правовий статус нотаріуса, який незалежний, неупереджений у 

своїй діяльності та чия професійна відповідальність гарантована системою 

страхування, у повній мірі  узгоджується з характером послуг медіації. 

 По-третє, інститут медіації, широко розповсюджений у світовій та 

європейській практиці, надає можливість обирати досудові і позасудові способи 

для вирішення конфліктів (спорів) при збереженні можливості звертатись до 

суду для їх вирішення. 

Так, практика здійснення медіації нотаріусами є  досить поширеною в країнах 

Європейського Союзу, зокрема Швейцарії, Німеччині, Франції.  

Нотаріальною палатою України наразі проводиться активна робота, щодо 

надання нотаріусам можливості бути медіаторами та законодавчого закріплення 

цієї функції. 

Все більше нотаріусів проходять сертифіковані навчальні програми 

медіаторів та цікавляться даною темою, що свідчить про неабиякий їх інтерес до 

курсів з медіації та позасудового врегулювання спорів.  

У зв’язку з цим, виникла необхідність створення секції Нотаріальної палати 

України «Центр медіації» для  того, щоб кожний нотаріус почував себе 

персональним учасником цього процесу, отримував необхідне навчання та 

спеціальні знання, удосконалював техніку медіації, проходив підготовку в галузі 

психології та техніки ведення ділових переговорів  

Основну мету секції НПУ «Центр медіації» ми бачимо у впровадженні та 

розвитку альтернативних способів вирішення спорів, проведення навчання з 

надання послуг посередництва, об’єднання фахівців-нотаріусів у сфері медіації 

та захист їх прав та інтересів, підготовки пропозицій, висновків та обґрунтувань 

до проектів Законів, інших нормативно-правових актів.  

Крім того, створення секції «Центру медіації» на даному етапі вкрай 

важливий крок до побудови потужного механізму позасудового врегулювання 

спору, який дасть можливість розвиватись висококласним професіоналам, 

створювати єдину практику медіації та однакового розуміння самої процедури 

медіації, об’єднати МЕДІАТОРІВ-НОТАРІУСІВ, розширити можливості та 

закріпити за нотаріатом України, як органом безспірної юрисдикції, статус 

інституту попереджувального правосуддя. 

Марченко В.М. зазначив, що відповідно до підпункту 22) пункту 5.12 

Статуту НПУ  Рада НПУ створює постійні та тимчасові комісії,  секції, робочі 
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групи з числа членів Ради НПУ та інших членів НПУ, приймає рішення про 

припинення їх діяльності.  

Що ж до секції  НПУ «Центр медіації», то її створення дозволить заповнити 

існуючі прогалини та може суттєво прискорити повноцінний запуск медіації в 

Україні.  

Марченко В.М. повідомив, що членам Ради НПУ було направлено проєкт 

Положення «Про секцію Нотаріальної палати України «Центр медіації»»  та 

список персонального складу  членів цієї секції  у  кількості 5 осіб, із числа членів 

НПУ, які мають сертифікати про проходження навчальних програм з медіації, а 

саме: 

1). Петрова Ірина Григорівна, кандидат юридичних наук, приватний нотаріус 

Київського міського нотаріального округу. 

2). Юрченко Василь Васильович, кандидат юридичних наук, приватний 

нотаріус Київського міського нотаріального округу. 

3). Остапчук Неля Вікторівна, приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу. 

4). Суханова Тетяна Олександрівна, приватний нотаріус Вінницького 

міського нотаріального округу. 

5). Кондра Людмила Вікторівна, приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу. 

Інших пропозицій чи зауважень  не надходило. 

        

Марченко В.М. звернувся до членів Ради НПУ і вніс на голосування  наступну 

пропозицію:  

Відповідно до підпункту 22) пункту 5.12 Статуту НПУ створити секцію 

Нотаріальної палати України «Центр медіації». 

- Затвердити Положення «Про секцію  Нотаріальної палати України «Центр 

медіації»». 

- Затвердити склад членів секції Нотаріальної палати України «Центр 

медіації»» із числа членів НПУ, які мають сертифікати про проходження 

навчальних програм з медіації у  кількості 5 осіб: 

1). Петрова Ірина Григорівна, кандидат юридичних наук, приватний нотаріус 

Київського міського нотаріального округу. 

2). Юрченко Василь Васильович, кандидат юридичних наук, приватний 

нотаріус Київського міського нотаріального округу. 

3). Остапчук Неля Вікторівна, приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу. 

4). Суханова Тетяна Олександрівна, приватний нотаріус Вінницького 

міського нотаріального округу. 

 5). Кондра Людмила Вікторівна, приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу. 

 

 

УХВАЛИЛИ: створити секцію Нотаріальної палати України «Центр 

медіації». 
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- Затвердити Положення «Про секцію  Нотаріальної палати України «Центр 

медіації»». 

- Затвердити склад членів секції Нотаріальної палати України «Центр 

медіації»» із числа членів НПУ, які мають сертифікати про проходження 

навчальних програм з медіації у  кількості 5 осіб: 

1). Петрова Ірина Григорівна, кандидат юридичних наук, приватний нотаріус 

Київського міського нотаріального округу. 

2). Юрченко Василь Васильович, кандидат юридичних наук, приватний 

нотаріус Київського міського нотаріального округу. 

3). Остапчук Неля Вікторівна, приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу. 

4). Суханова Тетяна Олександрівна, приватний нотаріус Вінницького 

міського нотаріального округу. 

 5). Кондра Людмила Вікторівна, приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу. 

 

 

Рішення прийнято 

 

Порядок денний вичерпано. 

Засідання закрито о 17 год.00 хв. 

 

 

Головуючий                           /ПІДПИС/                         В.М. Марченко 

 

Секретар                                 /ПІДПИС/                         Н.М. Козаєва 


