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Рішення з Протоколу № 46
позачергового засідання Ради Нотаріальної палати України

м. Київ					                                   09 жовтня 2018 року
	
                                                                  Присутні члени Ради НПУ:                                                                                                                 
Марченко В.М., Оніщук О.М., Кирилюк О.Ю., Суханова Т.О., Курта Н.В., Бунякіна О.В., Заріцька Є.О., Парамонов О.В., Масловець Л.С., Кіцула О.М., Дерун К.А., Балик Т.М., Пилипенко Ю.П., Левенець Т.П., Гура Л.Б., Бернацька І.М., Пивовар Л.В., Ворошина Л.В., Негра О.А., Терещенко М.Є.,  Блауш Н.З., Коваленко В.В., Шапченко М.І., Кирилюк Д.В., Козаєва Н.М.
Запрошені: 
Виконавчий директор Долгова З.М.,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Войтовський В.С.
народний депутат України Сидорович Р.М.


Головуючий: Марченко В.М.
Секретар:       Козаєва Н.М.

Порядок денний
позачергового засідання Ради НПУ 

1. Про затвердження порядку денного позачергового засідання Ради НПУ (Доповідач:  Президент НПУ Марченко В.М.).
2. Відкритий лист НПУ з приводу перевищення повноважень  головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України  та використання адміністративного ресурсу щодо просування законопроекту р.№9140. (доповідач: Президент НПУ Марченко В.М.)
3. Звернення Ради НПУ із відкритим листом до Міністерства юстиції України із пропозицією врегулювати ситуацію, яка склалася навколо проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості» (реєстр.№ 9140), (Доповідач: Член Ради НПУ Козаєва Н. М.);  
4. Звернення Ради НПУ із відкритим листом до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України  щодо вжиття невідкладних заходів у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу з метою зупинення шаленої хвилі рейдерства та запобіганню захоплення майна громадян та бізнесу (Доповідач: Перший віце-президент НПУ Оніщук О.М.). 
5. Аналіз статистики відділень НПУ щодо кількості округів у яких відсутні нотаріуси. 
Затвердження проекту Програми підтримки державного нотаріату України на період до 2020 року. 
Затвердження проекту програми  «Нотаріат обличчям до села»  (Доповідачі: Президент НПУ Марченко В.М., Голова відділення НПУ в Кіровоградській області Балик Т. М., Голова відділення НПУ в Рівненській області Бернацька І.М.). 
6. Використання Мінюстом та його територіальними органами юстиції своїх повноважень при проведенні перевірок, направлених на створення умов, що порушують професійні права нотаріусів. (Доповідач: Член Ради НПУ Кирилюк Д.В.)
7. Питання щодо закриття держнотконтор, скорочення штатної чисельності держнотконтор та відсутність належної мотивації з боку органів юстиції  при їх вирішенні. Бездіяльність у питанні заповнення вакантних посад державних нотаріусів, консультантів держнотконтор та відсутність такої інформації у вільному доступі. (Доповідач: Президент НПУ Марченко В.М.)  
8. Обговорення напрацювань законопроекту, альтернативного проекту  Закону р. № 9140. (Доповідач: Президент НПУ Марченко В.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Войтовський В.С., Член Ради НПУ Кирилюк Д. В.)
9. Різне.

1. СЛУХАЛИ:  Президента НПУ Марченка В.М. про затвердження порядку денного позачергового засідання Ради НПУ. 
ВИСТУПИВ: Марченко В.М. з вітальним словом. Зачитав порядок денний та запропонував затвердити порядок денний позачергового засідання Ради НПУ 09.10.2018 року у запропонованому варіанті  і поставив на голосування.
Оніщук О.М. та інші члени Ради запропонували використати положення про інформацію і протокол засідання ради закрити, і на публікацію виставити тільки рішення з протоколу - інформативну частину. 
Марченко В.М. підтримав пропозицію Оніщук О.М. та поставив її на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити Порядок денний позачергового засідання Ради НПУ 09.10.2018 року у запропонованому варіанті та використати положення про інформацію і протокол засідання ради закрити, і на публікацію виставити тільки рішення з протоколу - інформативну частину.
Рішення прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М., який зачитав відкритий лист НПУ з приводу перевищення повноважень головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України та використання адміністративного ресурсу  щодо просування законопроекту р.№9140.
ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ.
ОБГОВОРИЛИ: Члени  Ради НПУ.
УХВАЛИЛИ: Доопрацювати та направити відкритий лист НПУ з приводу перевищення повноважень головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України та використання адміністративного ресурсу  щодо просування законопроекту р. №9140.
Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: Члена Ради НПУ Козаєву Н. М. яка зачитала звернення Ради НПУ із відкритим листом до Міністерства юстиції України із пропозицією врегулювати ситуацію, яка склалася навколо проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості» (реєстр. № 9140). 
ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ.
ОБГОВОРИЛИ: Члени  Ради НПУ
УХВАЛИЛИ: Доопрацювати звернення Ради НПУ та направити відкритим листом до Міністерства юстиції України із пропозицією врегулювати ситуацію, яка склалася навколо проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості» (реєстр. № 9140).
Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: Першого віце-президента НПУ Оніщук О.М., яка зачитала звернення Ради НПУ із відкритим листом до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України  щодо вжиття невідкладних заходів у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу з метою зупинення шаленої хвилі рейдерства та запобіганню захоплення майна громадян та бізнесу. 
ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ.
ОБГОВОРИЛИ: Члени  Ради НПУ
УХВАЛИЛИ: Доопрацювати звернення Ради НПУ та направити відкритим листом до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України  щодо вжиття невідкладних заходів у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу з метою зупинення шаленої хвилі рейдерства та запобіганню захоплення майна громадян та бізнесу.  
Рішення прийнято одноголосно.
5. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченко В.М. щодо затвердження проекту програми  «Нотаріат обличчям до села», 
Голову відділення НПУ в Кіровоградській області Балик Т. М. щодо інформаційного матеріалу відділень НПУ з приводу кількості округів у яких відсутні нотаріуси,
Голову відділення НПУ в Рівненській області Бернацьку І.М. про проект Програми підтримки державного нотаріату України на період до 2020 року. 
 
Виступив народний депутат України Сидорович Руслан Михайлович в підтримку Нотаріальної палати України проти закону № 9140.
ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ.
ОБГОВОРИЛИ: Члени  Ради НПУ
УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги інформацію аналізу статистики відділень НПУ щодо кількості округів у яких відсутні нотаріуси – для доопрацювання та використання. 
Доопрацювати проект Програми підтримки державного нотаріату України на період до 2020 року. 
Доопрацювати проект програми «Нотаріат обличчям до села».
Рішення прийнято одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: Члена Ради НПУ Кирилюк Д.В. використання Мінюстом та його територіальними органами юстиції своїх повноважень при проведенні перевірок, направлених на створення умов, що порушують професійні права нотаріусів. 
ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ.
ОБГОВОРИЛИ: Члени  Ради НПУ
УХВАЛИЛИ: Доопрацювати та направити лист про використання Мінюстом та його територіальними органами юстиції своїх повноважень при проведенні перевірок, направлених на створення умов, що порушують професійні права нотаріусів.
Рішення прийнято одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченко В.М. питання щодо закриття держнотконтор, скорочення штатної чисельності держнотконтор та відсутність належної мотивації з боку органів юстиції  при їх вирішенні. Бездіяльність у питанні заповнення вакантних посад державних нотаріусів, консультантів держнотконтор та відсутність такої інформації у вільному доступі. 
ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ.
ОБГОВОРИЛИ: Члени  Ради НПУ
УХВАЛИЛИ: Відпрацюваннння лінії захисту з урахуванням інфографіки, статистики щодо незакриття держнотконтор, скорочення штатної чисельності держнотконтор та відсутність належної мотивації з боку органів юстиції  при їх вирішенні. Діяльність у питанні заповнення вакантних посад державних нотаріусів, консультантів держнотконтор та доступність такої інформації у вільному доступі.
Рішення прийнято одноголосно.

8. СЛУХАЛИ:  Президента НПУ Марченка В.М., приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Войтовського В.С., Члена Ради НПУ Кирилюк Д. В. обговорення напрацювань законопроекту, альтернативного проекту  Закону р. № 9140. 
ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ.
ОБГОВОРИЛИ: Члени  Ради НПУ
УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги напрацювання законопроекту, альтернативного проекту  Закону р. № 9140 – для відпрацювання та доопрацювання і доповнень.
Рішення прийнято одноголосно.
9. Різне.
9.1. СЛУХАЛИ: Члена Ради НПУ Кирилюка Д.В. пропозицію від відділень: Про можливість проведення мітингу під будівлями Міністерства Юстиції України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, якщо питання законопроекту р. № 9140 буде включено до порядку денного сесії. 
УХВАЛИЛИ: можливість мирного зібрання в підтримку відкликання законопроекту р. № 9140 та не включення його до порядку денного сесії, під будівлями Міністерства Юстиції України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України.
Рішення прийнято одноголосно.
9.2. СЛУХАЛИ: Голову відділення НПУ в Рівненській області Бернацьку І.М. доручення Голові комісії з міжнародного співробітництва за результатами візиту до комісії і роботи в органах МСЛ написати офіційне звернення на ім’я Президента за підписом голови комісії.
УХВАЛИЛИ: Доручити Голові комісії з міжнародного співробітництва за результатами візиту до комісії і роботи в органах МСЛ написати офіційне звернення на ім’я Президента за підписом голови комісії.
Рішення прийнято одноголосно.

Головуючий			ПІДПИС                    	                   В.М. Марченко

Секретар		         ПІДПИС                                        Н.М. Козаєва

