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Нотаріальна палата України є недержавною неприбутковою професійною організацією, яка об’єднує всіх 
нотаріусів України на засадах обов’язкового членства відповідно до статті 16 Закону України «Про нотаріат».
Свою діяльність НПУ здійснює у межах повноважень, визначених  Статутом НПУ, Законом України «Про 
нотаріат» та відповідно до Плану основних заходів, визначених на поточний рік.
Організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення діяльності НПУ, її 
органів та відділень НПУ покладається на Апарат НПУ. 
З метою забезпечення принципів прозорості та відкритості діяльності Нотаріальної палати України, згідно 
підпункту 11 пункту 5.12 Статуту НПУ Рада НПУ звітує перед членами НПУ шляхом оприлюднення щорічних 
звітів про виконання програми діяльності та кошторису НПУ.
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1. Методичне забезпечення 

та інформаційно-аналітична робота 

На виконання статутних завдань та з метою реалізації Плану основних 
заходів на 2020 рік Відділ методичного забезпечення та інформаційно-
аналітичної роботи Апарату НПУ постійно проводив роботу щодо 
розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, надання методичної та 
консультаційної допомоги нотаріусам шляхом розроблення та доведення 
до їх відома практичного матеріалу (експрес-аналізів нормативно-
правових актів, інформаційних листів, відповідей на їх запити тощо) з 
актуальних питань вчинення нотаріальних дій та здійснення державної 
реєстрації. 

 

1.1. Звернення фізичних та юридичних осіб 

 

Протягом 2020 року до НПУ надійшло 161 звернення, в тому числі з 

них: 143 звернень – від фізичних осіб та 18 звернень – від юридичних осіб. 

Із загальної кількості звернення за змістом розподіляються таким 

чином: 

- 64 скарги на дії чи бездіяльність нотаріусів щодо порушення ними 

порядку вчинення нотаріальних дій та порядку здійснення державної 

реєстрації; 

- 18 скарг щодо фактів порушення нотаріусами правил професійної 

етики (розглянуті спільно з Комісією НПУ з питань професійної етики); 

- 27 звернень від фізичних та юридичних осіб щодо надання 

роз’яснень; 

- 3 звернення з питань порядку зносин у рамках Конвенції про правову 

допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних 

справах від 22 січня 1993 року; 

- 24 звернення від нотаріусів з питань застосування положень 

законодавства; 

- 3 депутатські звернення; 

- 22 адвокатських запитів. 

 

У зверненнях, надісланих до НПУ, основними були питання щодо 

організації та перевірки нотаріальної діяльності; оформлення спадщини; 

посвідчення договорів відчуження, взаємодії з відповідними 



територіальними громадами, питання земельних відносин, питання у сфері 

державної реєстрації тощо. 

Слід зазначити, що кількість звернень, які надійшли у звітному періоді (161) 

майже аналогічна у порівнянні з минулим роком (169). 

 

Протягом 2020 року активно працювала «Гаряча лінія», що функціонує 

на ресурсі НПУ «Нотаріальна платформа» з метою надання методичної 

допомоги нотаріусам в режимі онлайн. 

Працівниками Відділу було підготовлено та надано письмові відповіді 

на 35 запитів нотаріусів: 13 запитів щодо особливостей оформлення 

спадщини та посвідчення правочинів; 11 запитів щодо питань у сфері 

державної реєстрації; 11 щодо застосування законодавства у сфері 

фінансового моніторингу, застосування законодавства іноземних держав, 

дотримання нотаріальної таємниці, перевірки нотаріальної діяльності, 

обмежень у здійсненні нотаріальної діяльності тощо. 

У порівнянні з минулим роком питань, що надійшли від нотаріусів на 

«Гарячу лінію», у звітному році більше (у 2019 році 26 запитів, у 2020 році 35 

запитів). 

Усі звернення, що надійшли до НПУ, були розглянуті у встановлені 

законодавством строки. 

 

1.2. Інформаційно-аналітична та методична робота. 

 

Задля вироблення єдиної нотаріальної практики та однакового 

застосування нотаріусами норм чинного законодавства України Відділом 

методичного забезпечення та інформаційно-аналітичної роботи 

безпосередньо, а також спільно з комісіями НПУ, було підготовлено низку 

інформаційних листів з актуальних питань та аналізів законодавства. 

Напрацьовано певні механізми для вирішення проблемних питань у 

нотаріальній практиці. Підготовлений матеріал публікувався на «Нотаріальній 

платформі» та на веб-сайті НПУ. 

Методичні рекомендації: 

 «Щодо окремих питань договірного врегулювання сімейних 

відносин». Методичні рекомендації стосуються: загальних положень 

сімейно-правових договорів; майнових договорів подружжя; договорів 



подружжя щодо надання утримання; прав та обов’язків батьків і дітей щодо 

утримання. 

Інформаційні листи: 

 щодо розмірів плати за дії у Спадковому реєстрі, Єдиному 

реєстрі довіреностей, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, окремі 

питання справляння адміністративного збору за отримання інформації з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з 01 січня 2020 року 

(спільно з Комісією НПУ з аналітично-методичного забезпечення 

нотаріальної діяльності); 

  щодо розмірів адміністративного збору за державну реєстрацію 

прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно, державну реєстрацію змін до відомостей про 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, надання 

інформації/відомостей з 1 січня 2020 року (спільно з Комісією НПУ з 

аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності); 

 щодо набуття чинності Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству 5 грудня 2019 

року № 340-IX» (спільно з Комісією НПУ з аналітично-методичного 

забезпечення нотаріальної діяльності); 

 щодо змін у порядку засвідчення копій судових рішень (спільно 

з Комісією НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної 

діяльності); 

  щодо деяких змін у сфері реєстрації та перевірки інформації зі 

звітів про оцінку об’єктів нерухомості (спільно з Комісією НПУ з аналітично-

методичного забезпечення нотаріальної діяльності); 

 щодо зняття заборони відчуження нерухомого майна 

нотаріусами (спільно з Комісією НПУ з аналітично-методичного 

забезпечення нотаріальної діяльності); 

 щодо надання нотаріусам повноважень з прийому-видачі 

документів для проставлення апостилів (спільно з Комісією НПУ з 

аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності); 

 щодо сплати нотаріусами (конторами) орендних платежів у 

період дії карантину на території України; 



 щодо деяких аспектів роботи банків України (зокрема, 

виконання кредитних зобов’язань) у період дії карантину на території 

України; 

 щодо отримання нотаріусами відомостей з Державного 

земельного кадастру про земельні ділянки (спільно з Комісією НПУ з 

аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності); 

 щодо порядку посвідчення заповітів посадовими особами 

закладів охорони здоров’я; 

 щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 01 

вересня 2020 року (спільно з Комісією НПУ з аналітично-методичного 

забезпечення нотаріальної діяльності); 

  щодо проєкту реформи адміністративно-територіального 

устрою України; 

 щодо змін в порядку зняття нотаріусами заборони відчуження 

нерухомого майна (спільно з Комісією НПУ з аналітично-методичного 

забезпечення нотаріальної діяльності); 

 щодо мінімального розміру єдиного соціального внеску у 2020 

році (спільно з Комісією НПУ з аналітично-методичного забезпечення 

нотаріальної діяльності). 

 

Аналітичні довідки: 

 щодо надання нотаріусами на запити державних виконавців 

інформації про осіб спадкоємців чи набувачів майна за спадковими 

договорами (спільно з комісією НПУ з аналітично-методичного 

забезпечення нотаріальної діяльності). 

Пам’ятки: 

 для громадян – як не пропустити строк прийняття (відмови від) 

спадщини в умовах пандемії коронавірусу та встановленого на території 

України карантину (Додаток «Зразок заяви»); 

  для власників житла – особливості та переваги заповіту, 

спадкового договору та договору довічного утримання. 

 

Метою вищевказаних матеріалів було надання практичної допомоги 

нотаріусам з боку НПУ з огляду на актуальні зміни, які відбулися протягом 



2020 року у чинному законодавстві, а також надання інформаційної 

допомоги громадянам. 

 

Окрім цього, Відділ забезпечував наповнення документами 

відповідних розділів ресурсу «Нотаріальна платформа» (is.npu.in.ua). 

Оброблено та завантажено 20 документів: 16 інформаційних листів; 1 

експрес-аналіз; 3 методичних та аналітичних матеріали. 

 

 

1.3. Нормотворча діяльність 

 

Протягом 2020 року НПУ брала активну участь у законотворчому 

процесі, обговоренні та опрацюванні законопроектів, проектів наказів 

Міністерства юстиції України, проектів постанов Кабінету міністрів України 

тощо, а також внесенні до них своїх зауважень та пропозицій. 

 

За звітний період Відділом спільно з комісіями НПУ було опрацьовано 

та надано зауваження, пропозиції та заперечення щодо наступних проектів. 

 

- Проект Закону № 2166 «Про внесення змін до Закону України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» (щодо усунення дискримінації за колом 

платників)». 

НПУ позитивно оцінила законопроект, прийнятий за основу 4 лютого 

2020 року, та звернула увагу на низку положень, які необхідно допрацювати 

задля посилення соціального захисту. 

Відповідні пропозиції та зауваження викладені у зверненні НПУ до 

народних депутатів, членів Комітету ВР з питань фінансів, податкової та 

митної політики та Комітету ВР з питань правової політики. 

НПУ підтримано положення вказаного законопроекту щодо: 

 звільнення осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, 

від сплати за себе єдиний соціальний внесок, якщо вони отримують пенсію за 

віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 

26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну 

допомогу; 



 скасування зобов’язання ФОП (крім спрощенців), осіб, які 

провадять незалежну професійну діяльність, сплачувати мінімальний розмір 

єдиного соціального внеску у разі відсутності діяльності, тобто за місяці, у 

яких не було отримано доходу (прибутку). 

 

- Проект Постанови КМУ «Про реалізацію експериментального 

проекту щодо використання Інтегрованої автоматизованої системи 

державного нагляду (контролю) для оприлюднення відомостей про 

здійснення заходів державного контролю Міністерством юстиції стосовно 

суб’єктів, що здійснюють незалежну професійну діяльність (нотаріусів, 

приватних виконавців, арбітражних керуючих, атестованих судових експертів, 

що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах)». 

НПУ вказаний проект не підтримано. 

 

- Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо забезпечення соціальних прав окремих 

категорій осіб» з метою запровадження європейських стандартів захисту 

соціальних та економічних інтересів осіб, які провадять незалежну 

професійну діяльність. 

Запропоновано наступні зміни для осіб, які провадять незалежну 

професійну діяльність: 

– звільнення від сплати за себе ЄСВ осіб, які доглядають за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу 

по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та/або при 

народженні, усиновленні дитини; 

– надання права на податкову знижку за наслідками податкового року 

(витрати на лікування, навчання тощо). 

Відповідні напрацювання НПУ були передані суб’єктам законодавчої 

ініціативи.   

Завдяки зусиллям НПУ були прийняті зауваження та пропозиції до  

частини 4 та частини 6, статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», відповідно 

до яких особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зокрема 

нотаріуси, звільняються від сплати за себе ЄСВ. 

 

- зміни до «Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, 

що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що 



оформляються нотаріусами України», які розширили  повноваження 

нотаріусів; 

- наказ Міністерства юстиції України від 27.02.2020 № 700/5 «Про 

внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції 

України» (набув чинності 14.03.2020), яким скасовано  застарілу вимогу 

щодо вивісок нотаріусів та виключено обов’язковий елемент вивіски- «назва 

територіального управління юстиції». 

 

Здійснювався поточний аналіз зареєстрованих у Верховній Раді України 

законопроектів на предмет пливу на нотаріальну діяльність та застосування в 

діяльності.  

Відбувалася підготовка правових висновків та звернень Нотаріальної палати 

України до Верховної Ради України та її комітетів щодо законопроектів, 

зокрема наступних: 

- Проект Закону про внесення змін до Закону «Про аграрні розписки» 

та деяких інших законодавчих актів України щодо функціонування та 

обігу аграрних розписок (№ 2805, №  2805-д). В результаті звернень, 

наданих зауважень та заперечень – законопроект було відправлено на 

доопрацювання, а згодом відкладено розгляд уже доопрацьованої 

версії; 

 

- Проект Закону про внесення змін щодо вдосконалення порядку 

утворення та діяльності третейських судів (№ 3411). В результаті 

численних звернень з тексту законопроекту було вилучено положення, 

що повертають третейським судам повноваження розглядати спори 

щодо нерухомого майна, зокрема земельних ділянок; 

 

- Проект Закону про медіацію (№ 3504): проведена робота, метою якою 

є забезпечення права нотаріусу бути медіатором, а також забезпечення 

повноважень НПУ вести реєстр нотаріусів-медіаторів та здійснювати 

підготовку нотаріусів у сфері медіаціЇ; 

 

- Проект Закону про рієлтерську діяльність (№ 3618). В результаті 

наданих заперечень щодо неконституційності окремих положень 

розгляд законопроекту зупинено; 

 



- Проект Закону про внесення змін щодо посилення відповідальності 

за окремі кримінальні та адміністративні правопорушення у сфері 

господарської діяльності, службової діяльності, діяльності осіб, що 

надають публічні послуги та кримінальні правопорушення проти 

авторитету органів державної влади (№ 3783) – направлено звернення 

щодо недопущення посилення кримінальної та адміністративної 

відповідальності нотаріусів та державних реєстраторів як інструменту 

боротьби з порушенням у сфері державної реєстрації. 

Протягом року відбувалась підготовка та лобіювання законопроектів, 

направлених на захист прав нотаріусів, а також забезпечення рівних 

умов оподаткування та соціального захисту, а саме: 

- Проект Закону про внесення змін до Закону «Про публічні закупівлі» 

щодо вдосконалення правового регулювання предмету закупівель (№ 

3954); 

- Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо забезпечення соціальних прав окремих категорій осіб (№ 3977); 

- Проект Закону про внесення змін до Закону «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та деяких інших 

законодавчих актів України щодо уточнення порядку доступу нотаріусів 

до Єдиного державного демографічного реєстру (№ 3989); 

- Проект Закону про внесення змін до Закону «Про державну службу» 

щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на 

державну службу (№ 4361) – прийнято за основу. 

  На доручення Міністерства юстиції України було проведено 

експертизу  проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо розвитку системи пробації, збільшення 

альтернатив позбавленню волі та створення умов для зниження 

рецидивної злочинності» та  запропоновано при підготовці змін до статті 343 

Кримінального кодексу України доповнити перелік осіб, вказаних у статті, 

нотаріусами, помічниками нотаріусів, іншими працівниками, які знаходяться 

у трудових відносинах з нотаріусом, що надає можливість притягувати до 

відповідальності за тиск на нотаріуса, залякування, вимагання інформації 

тощо, зберігаючи неупередженість та законність вчинення нотаріальних дій. 

 



Протягом звітного періоду представники НПУ залучалися до участі в 

роботі спільних з Міністерством юстиції України робочих груп з питань 

нормативно-правового забезпечення нотаріату. 

 

Підготовлено проекти змін до: 

  - Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, 

затверджених наказом Міністерства юстиції України  від 22.02.2012 № 296/5; 

  - Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом 

Міністерства юстиції України від 22.12.2010  № 3253/5; 

  - Положення про вимоги до робочого місця нотаріуса, затвердженого 

наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2011 № 888/5; 

   - Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів 

державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, 

помічників приватних нотаріусів,  затверджених наказом Міністерства 

юстиції від 28.08.2014  № 1422/5; 

- Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами 

первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд 

за діяльністю яких Міністерство юстиції України».  

На жаль, змушені констатувати, що зміни, на підготовку яких спільні  

робочі групи витратили більше півроку, так і не були внесені до 

вищевказаного переліку нормативно-правових актів. 

           З метою встановлення єдиного підходу до застосування Закону України 
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 №361-ІХ, Комісія 
НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності та 
Комісія НПУ з питань співробітництва з органами державної влади та 
місцевого самоврядування  спільно підготували  відповідний Інформаційний 
лист.  

Протягом 2020 року НПУ активно продовжувала працювати над 
розробкою проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення захисту прав фізичних та юридичних осіб та 
удосконалення регулювання нотаріальної діяльності, яким пропонується 
реформування нотаріату, децентралізацію повноважень у сфері контролю за 
нотаріальною діяльністю та запровадження електронної системи нотаріату на 
базі НПУ. 



Слід зазначити, що більшість ініціатив НПУ були схвалені як Кабінетом 

Міністрів України, так і Міністерством юстиції України, та знайшли своє 

відображення у прийнятих в 2020 році нормативно-правових актах. 

 

1.4. Взаємодія з Міністерством юстиції України та іншими органами 

державної влади щодо питань практичного застосування положень 

чинного законодавства у сферах нотаріальної та реєстраційної діяльності, а 

також щодо врегулювання проблемних питань 

 

Протягом 2020 року НПУ значну увагу приділяла питанням, які є 

спірними, неоднозначними або неврегульованими, а отже вимагають дій, 

спрямованих на пошук можливих шляхів для їх вирішення. 

 

Так, до Міністерства юстиції України як до органу, що забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері нотаріату, НПУ було направлено 45 

запитів щодо надання роз’яснень з питань практичного застосування діючого 

законодавства або рекомендацій щодо вирішення неврегульованих чинним 

законодавством питань. 

У цих запитах серед іншого НПУ порушувались такі питання:  

- застосування у нотаріальній практиці положень статті 377 Цивільного 

кодексу та статті 120 Земельного кодексу щодо обов’язкового визначення 

істотної умови договорів щодо набуття права власності на жилий будинок, 

будівлю або споруду – кадастрового номеру та розміру земельної ділянки, 

право на яку переходить у зв’язку з набуттям права власності на ці об’єкти;  

- щодо практичної можливості внесення змін до Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно щодо актуалізації характеристик об’єкта 

нерухомого майна та процедури проведення державної реєстрації іпотеки як 

обтяження речових прав на нерухоме майно; 

- особливості здійснення зняття заборони відчуження нерухомого 

майна та подальших дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень у контексті змін, внесених Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права 

власності» №159-ІХ від 02.11.2020 року; 

- щодо особливостей справляння адміністративного збору за 

використання нотаріусами відомостей з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень під час вчинення нотаріальних дій в 

залежності від обсягу сторінок отриманої інформації; 



- вжиття заходів з вдосконалення роботи інтерфейсів доступу до 

Єдиних та Державних реєстрів, що унеможливлюють проведення 

реєстраційних дій без застосування додаткового захисту; 

- щодо надання роз’яснення стосовно можливості прийняття 

нотаріусами для вчинення нотаріальних дій документів іноземних громадян, 

що підтверджують законність їх перебування на території України, дія (строк) 

яких закінчився, за неможливості їх подовження у зв’язку з дією карантинних 

обмежень на території України; 

- щодо забезпечення спеціальними перепустками нотаріусів України у 

зв’язку із запровадженням карантинних заходів на території України; 

- щодо забезпечення гідних умов оплати праці працівників державних 

нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів; 

- щодо надання роз’яснення в якій справі (наряді) доцільно зберігати 

свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 

(колишнього подружжя) на підставі спільної заяви до приведення 

нормативно-правових актів у відповідність із Законом України «Про внесення 

змін до Закону України «Про нотаріат» задля усунення законодавчих колізій 

та прогалин; 

- щодо того, яке саме свідоцтво про право на спадщину буде вважатись 

останнім, виходячи з того, що спадкоємці необмежені строком на звернення 

за отримання свідоцтва про право на спадщину і не виключено їх звернення у 

подальшому; 

- щодо застосування положень пунктів 53, 66 Порядку №1127 та 

здійснення за заявою «непрямих» спадкоємців державну реєстрацію права 

власності на об’єкт нерухомого майна на підставі копії втраченого 

державного акта на об’єкт нерухомого майна; 

- щодо надання роз’яснення стосовно окремих питань справляння 

адміністративного збору за використання нотаріусами відомостей з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень під час 

вчинення нотаріальних дій, які були обумовлені неоднаковою практикою, та 

створюють соціальну напругу; 

- щодо експертизи проекту наказу МЮУ «Про внесення змін до 

Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»; 

- зміни процедури державної реєстрації прав та у зв’язку з чим було 

виключено можливість внесення змін до записів Державного реєстру прав 

(крім випадків виправлення технічної помилки, допущеної під час внесення 

відомостей до Державного реєстру прав) 



- налагодження інформаційної взаємодії Єдиного реєстру дозвільних 

документів з Державним реєстром прав в частині дозвільних документів, що 

дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт; 

- запити на отримання публічної інформації тощо. 

Також НПУ було підготовлено та спрямовано до Міністерства юстиції 
України звернення щодо необхідності введення тимчасового мораторію на 
проведення планових перевірок організації роботи державних нотаріальних 
контор, державних нотаріальних архівів організації нотаріальної діяльності 
приватних нотаріусів, дотримання приватними і державними нотаріусами 
порядку вчинення нотаріальних дій та правил ведення нотаріального 
діловодства у період дії карантинних обмежень на території України. Вказана 
ініціатива НПУ була врахована Міністерством юстиції України, у зв’язку з 
чим були внесені відповідні зміни у графіки проведення перевірок. 

Протягом 2020 року НПУ негайно реагувала на усі негативні ситуації, 
які мали місце у роботі Єдиних та Державних реєстрів та зверталась до ДП 
«НАІС» з вимогою термінового вирішення існуючих  проблем. Інформація 
про стан їх вирішення  відразу доводилась до відома нотаріальної спільноти 
шляхом опублікування  на сайті НПУ. 

 За звітний період НПУ  було також  направлено 183 звернення до 

інших органів державної влади, установ та організацій з метою 

врегулювання деяких питань, пов’язаних з нотаріальною діяльністю та з 

державною реєстрацією.  

 

1.5. Міжнародне співробітництво 

 

 На виконання заходів по напрямку міжнародного співробітництва,  
запланованих  Радою НПУ та Комісією НПУ з міжнародного співробітництва 
на 2020 рік, а також завдань керівництва НПУ,  активно велась робота по 
співпраці з Міжнародним союзом нотаріату (МСЛН). 

За результатами голосування Асамблеї нотаріатів-членів МСЛН 

(листопад 2019 року, Джакарта, Індонезія) відбулися зміни у керівництві 

Союзу та її робочих органах. 

У 2020 році Керівна рада МСЛН затвердила новий склад робочих 

органів, включивши на пропозицію Нотаріальної палати України нових 

представників українського нотаріату, внаслідок чого НПУ збільшила своє 

представництво в МСЛН: Генеральна рада – О.  Бєднов, Комісія з 

європейських справ – О. Бєднов, Комісія із соціального захисту нотаріусів – С. 

https://npu.ua/wp-content/uploads/2020/08/npu-nais17072020.pdf
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Бандура, Комісія з нотаріальної деонтології – Ю. Орзіх, Комісія з прав людини 

– О. Єлькін, Комісія з тем і конгресів – С. Сибіга). 

 

Здійснено організаційне та інформаційне забезпечення участі 

представників НПУ в засіданнях вищевказаних комісій, Асамблеї нотаріатів-

членів та Генеральної ради МСЛН, які з урахуванням карантинних обмежень 

внаслідок пандемії були перенесені на осінь 2020 року і відбувались у 

форматі відео-конференцій. 

 

У взаємодії з Комісією НПУ із міжнародного співробітництва робочі 

органи МСЛН (Асамблея нотаріатів-членів, Комісія з європейських справ, а 

також безпосередньо керівництво МСЛН) регулярно інформувались щодо 

законодавчих змін, стану українського нотаріату та актуальних проблем його 

діяльності в умовах з карантинних обмежень. 

На регулярній основі здійснювалось листування з Адміністративним 

Секретаріатом, головами Комісій та робочих груп МСЛН. 

Отримана інформація з питань електронного нотаріату, дистанційного 

вчинення нотаріальних дій, роботи нотаріатів в умовах пандемії, створення 

віртуальної освітньої платформи МСЛН тощо, а також рішення керівних 

органів і результати засідання Комісій та АНЧ/ГР своєчасно доповідались 

керівництву НПУ, використовувалась для організації участі українських 

нотаріусів в міжнародних заходах: 

- міжнародній конференції «Європейський нотаріус перед 

викликами сучасного суспільства» (м. Люксембург, лютий 2020 

року) з нагоди 30-річчя заснування Європейського інституту 

нотаріальних досліджень і студій (I.R.E.N.E) – 1 учасник; 

- Всесвітньому університеті нотаріусів ім. Жана-Поля Декора – 

липень жовтень 2020 року – 2 учасники; 

- безкоштовний онлайн-курс для нотаріусів та суддів ЄС із 

законодавства Співтовариства англійською мовою; 

- засіданні Ради нотаріатів Європейського Союзу «Європа для 

нотаріусів – нотаріуси для Європи» - грудень 2020 року – 2 

учасники; 

- міжнародній конференції, організованій Вищою радою нотаріусів 

Франції з питання нового цивільного кодексу Китаю, – грудень 

2020 року – 2 учасники.  

 



У взаємодії з Комісією НПУ з міжнародного співробітництва вжито 

заходів з розвитку співробітництва з нотаріальними палатами Німеччини, 

Білорусі, Литви, Грузії, Молдови, Вірменії, Казахстану та Узбекистану. 

Зокрема, шляхом запрошення до участі у організованій НПУ міжнародній 

відеоконференції на тему «Робота і розвиток нотаріату як критичної 

інфраструктури в умовах пандемії» (жовтень 2020 року). 

 

В рамках трьохсторонньої співпраці з Німецьким фондом 

міжнародного правового співробітництва та Федеральною нотаріальною 

палатою Німеччини: 

- організовано конкурсний відбір кандидатів на стажування у Німеччині 

(лютий 2020 року); 

- проведено фахові онлайн-обговорення та обмін досвідом на теми 

«Місце і роль нотаріусів у протидії відмиванню грошей» (липень 2020 року); 

«Медіація та нотаріат» (грудень 2020 року). 

 

З метою сприяння роботі Комісії НПУ з питань співробітництва з 

органами державної влади щодо удосконалення законодавства з питань 

нотаріату підготовлено відповідні запити до іноземних нотаріатів із практики 

застосування нотаріальної медіації. Отримана інформація використана при 

підготовці концепції створення Центру медіації при НПУ. 

 

Для інформування нотаріусів України щодо заходів, які плануються 

МСЛН, а також іншими зарубіжними організаціями та нотаріатами, 

забезпечено публікацію відповідних матеріалів на сайті НПУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Інформаційне забезпечення діяльності 

З метою реалізації завдань, передбачених Статутом Нотаріальної 

палати України, задля належного висвітлення інформації про діяльність 

НПУ, в структурі Апарату НПУ діє окремий відділ – Прес-служба. Протягом 

2020 року Прес-служба функціонувала в складі 2-х працівників – керівника 

відділу та дизайнера. 

 

2.1. Інформування про діяльність НПУ на офіційному веб-сайті та у 

соціальних мережах  

Новини нотаріату та професійного самоврядування, документи, анонси 

заходів для нотаріусів та інша інформація публікувалася протягом року на 

веб-сайті НПУ npu.ua (до переходу на новий домен - npu.org.ua). Наповнення 

сайту НПУ здійснюється Прес-службою. 

На новий домен .UA веб-сайт НПУ переведено із 1 червня 2020 року. Даний 

домен визначає національну приналежність та надає сайту авторитетності як 

на вітчизняному, так і міжнародному рівні. 

 

Протягом 2020 року на веб-сайті НПУ було розміщено близько 350 публікацій 

в розділі «Новини» (за категоріями «Новини Палати», «Новини відділень», 

«Новини міжнародного нотаріату»). У цих матеріалах висвітлювалась поточна 

діяльність НПУ, здійснювалось інформування громадськості про основні 

напрями розвитку нотаріату в Україні, публікувались корисні відомості для 

нотаріусів тощо. 

 

Для регіональних новин на веб-сайті НПУ виділено окремий розділ – 

«Новини відділень», у якому публікується інформація про проведення 

заходів, які відбуваються на місцях та організовуються відділеннями НПУ. 

 

Також на сайті НПУ публікувалися анонси в розділі «Події»: повідомлення 

щодо проведення заходів з підвищення професійного рівня нотаріусів, 

засідань Ради, комісій НПУ тощо. За необхідності здійснювалась онлайн-

реєстрація на сайті НПУ та контроль за нею. 

 

npu.ua
http://npu.org.ua/


Окрім того, протягом року на сайті за необхідності оновлювалась інформація 

щодо засад діяльності НПУ, складу Ради та комісій НПУ, контактів відділень 

НПУ, реквізитів для  сплати членських внесків тощо. 

 

У розділі «Нотаріат для людей» публікувалися матеріали щодо нотаріальної 

діяльності, корисні громадянам, зокрема в рамках проекту НПУ «Нотаріат 

обличчям до людей». 

 

Продовжив працювати сайт журналу «Нотаріат України» journal.npu.org.ua – 

з метою зручного ознайомлення читачів із основними матеріалами кожного 

випуску журналу, комфортного доступу до архіву журналу, поліпшення 

іміджу нотаріату України. 

 

Прес-службою здійснювалось наповнення усіх офіційних сторінок НПУ в 

соціальних мережах – з метою вдосконалення комунікаційних інструментів, 

розширення можливостей інформування як нотаріусів, так і громадськості 

про події у сфері нотаріату та професійного самоврядування. 

 

Найбільше уваги надавалось функціонуванню офіційної сторінки 

«Нотаріальна палата України» в соціальній мережі Facebook (яка наразі є 

найпопулярнішою соцмережею в Україні, зокрема серед цільової аудиторії 

НПУ). Прес-службою постійно здійснювалось наповнення відновленої 

сторінки контентом різноманітного характеру. Кількість підписників 

збільшилася, зросло охоплення аудиторії публікаціями. Окрім того, увага 

була надана якісному адмініструванню закритої групи «Офіційна група 

Нотаріальна палата України», аудиторія якої також  суттєво зросла. 

 

Також Прес-службою забезпечувалось функціонування каналу НПУ в 

месенджері Telegram, який дозволяє усім бажаючим оперативно дізнаватися 

новини нотаріату. 

 

Розвивався і аккаунт НПУ в соцмережі Instagram – як додатковий ресурс для 

інформування, що орієнтований переважно на візуальне сприйняття 

інформації та створення сучасного іміджу НПУ й нотаріусів. На каналі 

YouTube НПУ відбувалися трансляції заходів з підвищення професійного 

рівня. 

 

https://journal.npu.org.ua/


2.2. Підготовка інформаційних матеріалів 

У 2020 році Прес-служба продовжила розробку інформаційних матеріалів у 

форматі інфографіки – графічної візуалізації даних з метою поліпшення 

донесення інформації до громадськості, нотаріальної спільноти, 

представників влади. 

Візуально-інформаційні матеріали НПУ користуються популярністю та 

залишаються одним із пріоритетних напрямків роботи відділу. Завдяки 

такому формату вдається привернути увагу широкого кола осіб до проблем 

реформування нотаріату, чітко та зрозуміло презентувати позицію НПУ.  

В рамках проекту «Нотаріат обличчям до людей» було створено, зокрема, 

просвітницькі інфографіки для громадян (такі матеріали нотаріуси мали 

змогу роздрукувати та розмістити у себе в офісах для інформування 

відвідувачів): 

– пам’ятка для власників житла – особливості та переваги заповіту, 

спадкового договору та договору довічного утримання; 

– посвідчення заповітів посадовими особами закладів охорони здоров’я; 

– пам’ятка для громадян, як не пропустити строк прийняття (відмови від) 

спадщини в умовах карантину; 

– особливості оформлення запрошення для в’їзду в Україну іноземців. 

Окрім того, було розроблено інфографіки безпосередньо для нотаріусів: 

– пам’ятка щодо умов призначення пенсії за віком; 

– пам’ятка щодо тимчасового звільнення самозайнятих осіб від сплати ЄСВ, 

передбаченого Законом № 533-IX у зв’язку із пандемією COVID-19 та 

оголошеним на території України карантином. 

Прес-служба надавала допомогу Сектору інформаційних технологій Апарату 

НПУ у підготовці та створенні відеороликів: 

– презентація порталу edu.npu.ua; 

– презентація Центру медіації НПУ та навчальної програми для нотаріусів; 

– відеоматеріали в рамках проекту «Дім НПУ»; 

– відеоматеріали для супроводження заходів з підвищення професійного 

рівня нотаріусів тощо. 

 

 



2.3. Організація та висвітлення заходів, співпраця з медіа  

Особливістю організації заходів НПУ та участі представників НПУ в заходах 

стала глобальна тенденція переходу в онлайн-режим, враховуючи пандемію 

коронавірусу та запровадження різноманітних карантинних обмежень 

протягом 2020 року. 

Прес-службою здійснювалося інформаційне супроводження та спільно з 

іншими відділами Апарату НПУ організовувалися заходи НПУ, що відбувалися 

переважно у дистанційному форматі. 

Зокрема, у 2020 році були проведені такі заходи НПУ: 

– на тему «Законодавчі новації у сфері державної реєстрації бізнесу» - 

масштабний всеукраїнський захід з підвищення професійного рівня 

нотаріусів, організований НПУ в м. Київ за підтримки Міністерства юстиції 

України; 

– підвищення професійного рівня нотаріусів: серія вебінарів та інших онлайн-

заходів, що розпочалися під час «весняного локдауну» та систематично 

відбувалися протягом року, зокрема на спеціально створеній платформі 

edu.npu.ua; 

– онлайн-зустріч представників НПУ, Міністерства юстиції України, 

Німецького Фонду міжнародної правової співпраці та Федеральної 

нотаріальної палати Німеччини – обговорення актуальних питань нотаріату та 

перспектив співпраці; 

– веб-конференція «Місце та роль нотаріусів у протидії відмиванню грошей» 

(НПУ, Німецький Фонд міжнародної правової співпраці IRZ, Федеральна 

нотаріальна палата Німеччини); 

– онлайн-обговорення на тему «Медіація та нотаріат» (НПУ, Німецький Фонд 

міжнародної правової співпраці IRZ, Федеральна нотаріальна палата 

Німеччини); 

– презентація Центру медіації НПУ та навчальної програми «Медіація: базові 

навички для нотаріуса»; 

– підписання Меморандуму про співпрацю між НПУ та Інститутом права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 



– міжнародна веб-конференція «Дисциплінарне право у сфері нотаріату та 

роль органів самоврядування» (НПУ, Німецький Фонд міжнародної правової 

співпраці IRZ, Федеральна нотаріальна палата Німеччини); 

–  благодійна акція НПУ «Нотаріуси допомагають лікарям», організована в 

зв’язку із пандемією коронавірусу (зібрані кошти спрямовані на придбання 

необхідних засобів військовому госпіталю Маріуполя); 

– Ukrainian Notary Games – мультидисциплінарні міжнародні спортивні 

змагання нотаріусів. 

Також здійснювалося інформаційне супроводження участі представників НПУ 

в заходах, зокрема: 

– організованій Міністерством юстиції України спільно із Проектом ЄС 

«Право-Justice» конференції на тему «Законодавчі новели та перспективи у 

сферах нотаріату та державної реєстрації. Здійснення контролю у зазначених 

сферах», яку відвідали президент та віце-президент НПУ, члени Ради НПУ, 

голови відділень НПУ та делегації нотаріусів із Києва та областей України; 

– виступ голови відділення НПУ в місті Києві Наталії Козаєвої спікером 

круглого столу «Аграрне рейдерство: виклики та протидія»; 

– участь президента НПУ в ІІ Щорічній Конференції Регіональних рад реформ 

правосуддя, організованій Проектом ЄС «Право-Justice»; 

– виступи голови відділення НПУ в Рівненській області Інни Бернацької та 

члена правління відділення НПУ в Львівській області Тетяни Кучеренко на 

форумі Ukrainian Legal Land Forum; 

–  участь представників НПУ в онлайн-конференціі Мін’юсту з питань 

забезпечення роботи нотаріату та здійснення контролю за нотаріальною 

діяльністю; 

–  також протягом року відбувалися численні робочі зустрічі представників 

НПУ із народними депутатами, керівництвом Мін’юсту та інших міністерств, 

членами уряду, представниками громадських та професійних організацій, 

міжнародними партнерами, представники НПУ брали участь у засіданнях 

комітетів Верховної Ради, робочих груп тощо.   

Для інформаційного супроводження заходів Прес-службою розроблялися 

ілюстративні матеріали, тексти анонсів та пост-релізи, макети банерів, 



презентації, проекти виступів, тексти для відеоматеріалів, роздаткові 

матеріали, програми, слайди тощо. 

Протягом року здійснювалась публікація новин НПУ в засобах масової 

інформації, зокрема фахових юридичних, надавалися коментарі та 

роз’яснення. З метою запобігання негативного впливу на імідж нотаріату 

здійснювалась реакція на публікації в медіа, комунікація з журналістами. 

2.4. Журнал «Нотаріат України» 

НПУ щоквартально випускає журнал «Нотаріат України» (свідоцтво про 

державну реєстрацію КВ 20060-9860Р від 05.07.2013, ISSN 2310-2330) – 

всеукраїнське періодичне професійне видання,  у якому висвітлюється 

діяльність НПУ та відділень, піднімаються актуальні проблеми нотаріату, 

самоврядування нотаріусів, публікуються інформаційно-аналітичні та 

довідкові матеріали. Журнал безкоштовно доступний в електронній версії. 

За звітний період було здійснено підготовку та випуск журналу (№ 1-2, 3, 4), 

електронні версії розміщено на веб-сайті НПУ. Окрім цього, в якості 

роздаткового матеріалу здійснювався друк певної кількості примірників 

журналу з нагоди професійних заходів (засідань Ради тощо) та для 

презентації діяльності НПУ під час зустрічей із представниками влади, 

громадських організацій, міжнародних партнерів.  

Матеріали журналу розміщено на веб-сайті journal.npu.org.ua та на сторінках 

НПУ в соціальних мережах. 

2.5. Різне 

Прес-службою здійснювалося опрацювання інформаційних листів та 

звернень НПУ для оприлюднення інформації на веб-сайті й у соціальних 

мережах, розсилки засобам масової інформації. 

Прес-службою в режимі телефонного спілкування, у соціальних мережах, 

месенджерах та електронною поштою систематично надавалися відповіді на 

питання нотаріусів – щодо діяльності НПУ та її органів, функціонування веб-

сайту НПУ та офіційних сторінок, підключення до Реєстру територіальної 

громади Києва, заходів з підвищення професійного рівня тощо. 

В ході виконання завдань, покладених на Апарат НПУ, Прес-служба 

успішно співпрацювала із іншими відділами та працівниками, зокрема: 

http://journal.npu.org.ua/


– відділом методичного забезпечення та інформаційно-аналітичної 

роботи – щодо підготовки листів та звернень від імені НПУ до органів влади; 

розміщення матеріалів «Нотаріальної платформи» та інформування 

нотаріусів; розробки інформаційних матеріалів; реалізації проектів щодо 

захисту професійних прав нотаріусів тощо; 

– спеціалістом з міжнародного співробітництва – щодо підготовки 

міжнародних заходів НПУ, публікації інформації про участь представників 

НПУ в міжнародних заходах тощо; 

– бухгалтерією – щодо розміщення даних про заборгованість із членських 

внесків, наповнення розділу сайту НПУ «Членські внески», інформування 

нотаріусів, друку поліграфічної продукції тощо; 

– сектором інформаційних технологій – щодо вдосконалення сайту НПУ, 

розробки нових проектів, підготовки відео- та фотоматеріалів, проведення 

онлайн-трансляцій та відеозапису заходів НПУ, роботи «Нотаріальної 

платформи», підключення нотаріусів до РТГК, КМБТІ, реалізації низки інших 

завдань та проектів НПУ. 

 

Зокрема, Сектором інформаційних технологій у співпраці із Прес-службою 

реалізовано масштабний інформаційно-просвітницький проект НПУ – 

створено платформу НПУ для дистанційного безкоштовного підвищення 

професійного рівня нотаріусів України – edu.npu.ua. Новий портал 

передбачає сучасний підхід до підвищення професійного рівня, зручний 

інтерфейс, можливість у будь-який зручний час передивитися відеозаписи, 

видачу електронних іменних сертифікатів з QR-кодом для підтвердження 

достовірності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.npu.ua/


3. Юридично-консультаційне забезпечення 

 
За звітний період юрисконсультом НПУ було проведено роботу із 

юридичного забезпечення у наступних напрямках. 

3.1. Забезпечення участі НПУ в судах, в першу чергу в якості третьої особи, в 

тому числі у апеляційній та касаційній інстанціях (підготовка необхідних 

процесуальних документів: позовних заяв, пояснень по справі, відзивів). 

Загалом 11 справ. Більшість рішень на користь нотаріусів (одна справа за 

рішенням ВС направлена на новий розгляд). 

Одна справа стосувалась оскарження рішення Ради адвокатів. 

В інших справах НПУ бере участь у якості третьої особи за позовами 

нотаріусів щодо оскарження дій Міністерства юстиції України, пов’язаних із 

тимчасовим відключенням від реєстрів. 

3.2. Участь у підготовці та опрацюванні робочих матеріалів в рамках 
розробки НПУ проектів нормативно-правових актів. Підготовка аналітичних 
матеріалів з актуальних питань діяльності нотаріату та взаємодії нотаріусів із 
державними органами. 
 
Зокрема, здійснювалося опрацювання: 
– повноважень Міністерства юстиції України щодо розгляду справ про 
адміністративні правопорушення у сфері фінансового моніторингу; 
– пропозицій щодо новелізації Закону «Про нотаріат» (вдосконалення 
термінології, узгодження окремих положень з нормами чинного 
законодавства); 
– проекту Закону «Про медіацію» (надання нотаріусам повноважень 
здійснювати медіацію); 
– наданих МЮ матеріалів щодо стягнення заборгованості, що провадиться у 
безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів; 
– положень проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо розвитку системи пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі 
та створення умов для зниження рецидивної злочинності»; 
– пропозицій щодо встановлення критеріїв оцінки ступеня тяжкості порушень 
закону при вчиненні реєстраціних дій. 
 
3.3. Підготовка звернень (листів) до державних та інших органів та установ, 
діяльність яких пов’язана із нотаріальною діяльністю; відповідей на 
звернення, отримані НПУ; а також звернень до юридичних та фізичних осіб 



спрямованих на захист прав окремих нотаріусів. 
Вказані документи було підготовлено із більше 30 питань (справ).  

 
3.4. Надання індивідуальних консультацій з питань захисту прав нотаріусів 
(більше 50 звернень). 
Забезпечувалась реалізація проекту «НПУ на захисті прав нотаріусів», в 
межах якого НПУ надає швидку консультативну допомогу нотаріусам у 
випадку порушення їх прав чи втручання у професійну діяльність. 

 
3.5. Розгляд звернень до Експертно-правової комісії НПУ. 
Звернення стосувалися анулювання нотаріусу доступу до реєстрів, а також 
правомірності дій нотаріуса при внесенні коштів у депозит нотаріуса. 

 
3.6. Просвітницька діяльність. 
Окремі актуальні питання нотаріальної діяльності висвітлювались 
юрисконсультом у публікаціях в журналі «Нотаріат України». Юрисконсульт 
брав участь у науково-практичних заходах НПУ, веб-конференціях, круглих 
столах (зокрема, міжнародна веб-конференція на тему «Дисциплінарне 
право у сфері нотаріату та роль органів самоврядування нотаріусів», круглий 
стіл «Нотаріальна таємниця, тимчасовий доступ до речей документів, обшук 
та виїмка. Нотаріус в кримінальному процесі», захід з підвищення 
професійного рівня «Участь нотаріуса в кримінальному процесі»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Фінансово-господарська діяльність 
 

 

Фінансово-господарська діяльність Нотаріальної палати України та 

відділень НПУ здійснюється в рамках затвердженого  Кошторису доходів та 

видатків на відповідний період.  

 Кошторис доходів та видатків на 2020 рік був затверджений Радою 

НПУ 11.12.2019 (протокол від № 62). 

 Відповідні коригування до кошторисів окремих відділень внесені  

Радою НПУ 18.12.2020 (Протокол № 77). 

 

4.1. Доходна частина НПУ та відділень формується за рахунок 

надходжень від членських внесків членів НПУ, благодійних, цільових 

внесків та відсотків банків.  

Станом на 01.01.2020 кількість членів НПУ складає  6540 нотаріусів, в 

тому числі державних нотаріусів – 928 осіб, приватних нотаріусів – 5612 

осіб. 

 У 2020 році розмір членських внесків за рік для державних нотаріусів 

складає 2361,50 грн, для приватних нотаріусів – 4723,00 грн. 

Структура та розмір доходів, отриманих НПУ та  відділеннями у 2020  

році, наведені у Таблиці №1. 

                                                                                                          

                                                                                                               Таблиця №1 

Загальна сума  надходжень від  членських внесків, тис. грн 27 114,7 

В тому числі аванс, отриманий за членськими внесками 

нотаріусів станом на 31.12.2020, тис. грн 

2 762,9 

Добровільні внески на фінансування цільової програми 

«Придбання приміщення під офіс НПУ», тис. грн 

433,90 

Перераховано на рахунки відділень (50%  від загальної 

суми надходжень членських внесків), тис. грн  

13 851,4  

Відсотки банку, тис. грн 1 435,8 

Інші надходження, тис. грн 4,1 

Залишок коштів на рахунках НПУ та відділень станом на 

01.01.2021, тис. грн 

35 760,03 



 

4.2. Протягом року розпорядження коштами здійснювалися  в 

межах видатків, передбачених кошторисами доходів та витрат НПУ та 

відділень на 2020 рік, відповідно до предмету та напрямків діяльності 

НПУ, визначених у Статуті НПУ.  

 

 Видатки на утримання НПУ та відділень наведені в Таблиці №2. 

 

Таблиця №2 

Оплата праці тощо, тис. грн 9 381,51 

Нарахування на заробітну плату, тис. грн 1 949,23 

Оренда приміщень та оплата комунальних послуг, тис. 

грн 

1 518,2 

Придбання основних засобів та нематеріальних активів 

(заміна морально та технічно застарілого обладнання, 

придбання ліцензійного програмного забезпечення), тис. 

грн 

321,35 

Інші поточні витрати: послуги інтернету, послуги зв’язку, 

послуги аудиту, комплектуючі до ПК, обслуговування 

бухгалтерських програм, послуги охорони, купівля 

канцтоварів, інше, тис. грн 

524,07 

 

       

Витрати на виконання статутних завдань у 2020 році складають 

3 684,56 тис. грн: членський внесок в  МСЛН, проведення заходів з 

підвищення професійного рівня нотаріусів, спортивних змагань, 

представництво в судових органах за позовами з питань скасування 

нормативно-правових актів, які порушують професійні права нотаріусів 

України, підготовка правових висновків,  підтримка  сайтів НПУ та 

відділень, обладнання для проведення заходів, відрядження членів Ради 

НПУ, Ревізійної комісії НПУ, Комісії з питань професійної етики нотаріусів 

та інше. 

 

Для професійного розвитку нотаріусів, підвищення професійного рівня та 

зростання довіри їх фаховості в суспільстві, 12.06.2020 (Протокол № 68) Рада  

НПУ прийняла рішення щодо створення ТОВ «Інститут підвищення 

професійного рівня «Радник», єдиним засновником якого є Нотаріальна 

палата України. Для забезпечення діяльності Товариства було утворено та 

перераховано 100% суми статутного капіталу у  розмірі 5000 грн.  

 



4.3. Протягом 2020 року НПУ та відділення забезпечили  

акумулювання грошових коштів на своїх рахунках в розмірах, 

визначених кошторисом на цільову програму «Про придбання НПУ 

приміщення під офіс НПУ». На засіданні Ради НПУ 18.12.2020 (Протокол 

№ 77) прийнято рішення щодо продовження виконання цієї цільової 

програми.   

 

             

4.4. На виконання пункту 8.5. Статуту НПУ надається інформація 

щодо укладених договорів у 2020 році на суму більше 50 тисяч грн. 

4.4.1. НПУ 

- Договір про надання послуг №1507-20 від 15.07.2020 на суму 331 215,00 

грн, послуги по влаштуванню та організації заходу «Ukrainian Notary Games 

2020»; 

- Для забезпечення впевненості в тому, що фінансова звітність не містить 

викривлення внаслідок шахрайства чи помилки, укладений договір з ТОВ 

аудиторської фірмою «ФІНАНСОВИЙ КЛУБ» про виконання завдання з 

аудиту за 2020 рік №1/А від 01.12.2020 на суму 68 000,00 грн. 

Без укладання договорів були здійснені витрати, вартість яких більше 

50 тис. грн: 

- ТОВ «ПРИВАТІНВЕСТ» – комп’ютерна техніка загальною вартістю 

54 107,40 грн; 

- ФОП Ішутко І.Ю. – для якісного забезпечення інформаційно-освітніх 

заходів придбано телеоб’єктив вартістю 82 799,10 грн. 

4.4.2. Відділення 

Відділення НПУ у Вінницькій обл.: 

Договір про надання послуг по влаштуванню та організації заходу 

«Ukrainian Notary Games 2020» від 22.07.2020 на суму 61120,00 грн. 

Відділення НПУ у Дніпропетровській обл.:  

 - Договір про надання консультаційних послуг № 0127/20 від 08.01.2020   

вартістю 57686,00 грн – проведення семінару для нотаріусів; 

- Договір про надання послуг по влаштуванню та організації заходу 

«Ukrainian Notary Games 2020» від 20.07.2020 на суму 100000,00 грн. 

Відділення НПУ у Запорізькій обл.: 

- Договір про надання послуг про влаштуванню та організації заходу 

«Азовські зустрічі нотаріусів» № 22/09 від 22.09.2020 на суму 60000,00 грн. 

Відділення НПУ у м. Київ: 

- Договір про надання послуг по влаштуванню та організації заходу 

«Ukrainian Notary Games 2020» від 17.07.2020 на суму 133640,00 грн. 



Відділення НПУ у Львівській області: 

- Договір про надання послуг по влаштуванню та організації заходу 

«Ukrainian Notary Games 2020» від 20.07.2020 на суму 65674,00 грн. 

Відділення НПУ у Рівненській області: 

- Договір про надання послуг по влаштуванню та організації заходу 

«Ukrainian Notary Games 2020» від 28.07.2020 на суму 71960,00 грн. 

Відділення НПУ у Тернопільській обл.: 

- Договір про надання послуг по влаштуванню та організації заходу 

«Ukrainian Notary Games 2020» від 24.07.2020 на суму 67200,00 грн. 

Відділення НПУ у Харківській обл.: 

- Договір про надання послуг по влаштуванню та організації заходу 

«Ukrainian Notary Games 2020» від 28.07.2020 на суму 92520,00 грн. 

 

4.5. Заборгованість  нотаріусів за членськими внесками  

Таблиця № 3 

 

 Відділення 
станом на 

01.01.2020 

станом на 

31.12.2020 

  кіл-ть сума кіл-ть сума 

Відділення НПУ в Вінницькій обл. 31 16 881,75 40 20 076,61 

Відділення НПУ в Волинській обл. 42 24 135,15 52 39 606,39 

Відділення НПУ в Дніпропетровській 

обл. 
236 578 358,44 232 664 524,09 

Відділення НПУ в Донецькій обл. 37 25 548,73 31 24 817,65 

Відділення НПУ в Житомирській обл. 29 34 987,91 45 41 009,58 

Відділення НПУ в Закарпатській обл. 112 226 222,07 116 410 828,46 

Відділення НПУ в Запорізькій обл. 56 24 844,81 59 43 976,59 

Відділення НПУ в Івано-Франківській 

обл. 
5 25 952,18 43 62 918,42 

Відділення НПУ в Київській обл. 82 64 306,12 101 107 172,36 

Відділення НПУ в Кіровоградській 

обл. 
39 19 586,63 32 25 722,33 

Відділення НПУ в Луганській обл. 47 202 292,12 46 257 167,26 

Відділення НПУ в Львівській обл. 210 587 593,33 213 607 030,03 

Відділення НПУ в Миколаївській обл. 68 70 775,58 87 148 300,65 

Відділення НПУ в Одеській обл. 43 13 045,28 112 92 937,13 

Відділення НПУ в Полтавській обл. 36 24 572,55 47 35 610,40 

Відділення НПУ в Рівненській обл. 49 28 952,06 45 57 404,74 



Відділення НПУ в Сумській обл. 13 7 651,64 31 10 976,94 

Відділення НПУ в Тернопільській 

обл. 
46 21 923,05 39 33 802,45 

Відділення НПУ в Харківській обл. 144 167 735,57 155 121 650,33 

Відділення НПУ в Херсонській обл. 42 16 717,70 39 23 879,86 

Відділення НПУ в Хмельницькій обл. 54 67 070,68 58 88 614,96 

Відділення НПУ в Черкаській обл. 14 4 979,36 19 5 026,78 

Відділення НПУ в Чернівецькій обл. 27 9 739,40 34 18 699,91 

Відділення НПУ в Чернігівській обл. 64 70 515,53 51 96 641,51 

Відділення НПУ в місті Київ 684 2 071 284,75 688 2 465 738,87 

Разом   2210 4 405 672,39 2415 5 504 134,30 
 

 

 Як показує аналіз, заборгованість за членськими внесками у 2020 році 

збільшилась на суму 1 098 461,91 грн. 

 Протягом звітного періоду  за рішенням Ради НПУ було списано 

безнадійну заборгованість за членськими внесками на  суму 270,1 тисяч 

гривень. 

  За  звітний період Відділ бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності обробив понад 8500 заявок щодо заборгованості за членськими 

внесками, щомісячно надавалися численні консультації, роз’яснення з питань 

ведення бухгалтерської документації,  постійно готувалися інформаційні 

листи з питань застосування бухгалтерського та податкового обліку  тощо. 

 


