Протокол № 45
позачергове засідання Ради Нотаріальної палати України,
що проведено дистанційно в режимі он-лайн
м. Київ

«05» жовтня 2018 року

Прийняли участь члени Ради НПУ:
Марченко В.М., Оніщук О.М.,Кирилюк О.Ю., Козаєва Н.М., Суханова
Т.О., Курта Н.В., Бунякіна О.В., Силіна Н.В., Парамонов О.В., Кіцула О.М.,
Дерун К. А., Балик Т.М., Пульний С.М., Пилипенко Ю.П., Нехимчук К.Б.,
Гура Л.Б., Бернацька І.М., Ворошина Л.В., Пивовар В.А., Чуєва О.Д., Негра
О.А., Оксанюк А.А., Терещенко М.Є., Блауш Н.З., Коваленко В.В., Шапченко
М.І.
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:
1. Про законопроект № 9140 "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо створення передумов для захисту економічних та
спадкових прав громадян в сільській місцевості" (далі «Законопроект №9140»).
1. СЛУХАЛИ: На вимогу голів відділень НПУ в контексті їх звернень щодо
стану проходження законопроекту №9140 "Про

внесення

змін

до

деяких

законодавчих актів України щодо створення передумов для захисту
економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості".
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1) Враховуючи наявні документи, а саме Висновок Головного науковоекспертного управління ВР України, висновки громадської антикорупційної
експертизи, аналіз НПУ, позиції НПУ, направлену до комітетів і фракцій ВР
України від 02.10.2018 року, позицію АПУ, позиції відділень НПУ в регіонах,
висловлену

у

зверненнях

на

ім’я

Президента

НПУ категоричної

неможливості підтримки прийняття Верховною Радою України проекту
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо створення передумов для захисту економічних та спадкових прав
громадян в сільській місцевості» (реєстр.№ 9140).
2) Висловити позицію Ради НПУ, що прийняття Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов
для

захисту

економічних

та

спадкових

прав

громадян

в

сільській

місцевості» (реєстр. № 9140) є категорично неможливим.
Вказану позицію оприлюднити в ЗМІ, соціальних мережах, тощо.
3) Визначити можливими напрямками вирішення проблемних питань,
поставлених в Законопроекті №9140 наступні:
3.1.

Ініціювати

зміни

до

законодавства

щодо

процедури

надання

повноважень із вчинення нотаріальних дій нотаріусами прилеглих округів по
округу, у якому менше 2 нотаріусів.
3.2. Ініціювати зміни до законодавства щодо обов’язку особи, яка
призначається на посаду державного нотаріуса або реєструє приватну
нотаріальну діяльність вперше, відпрацювати 3 роки у окрузі, у якому менше
двох нотаріусів.
3.3. Ініціювати збереження та підтримку державних нотаріальних контор,
створення умов для відновлення роботи ДНК через підняття престижу професії
державного нотаріуса шляхом збільшення соціальних гарантій для державних
нотаріусів та прирівняння статусу останніх до статусу держслужбовців;
відрядження до ДНК, які не мають нотаріусів, - нотаріусів з інших
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адміністративно-територіальних одиниць відповідного регіону на тимчасовій
основі.
3.4. Ініціювати зменшення та спрощення нотаріального діловодства по
оформленню спадкових справ та оформленню/передачі реєстраційних справ.
4) В порядку передбаченому ст. 100 Закону України «Про регламент
Верховної ради України» доручити юридичній службі НПУ в термін до
09.10.2018 року розробити альтернативний законопроект до Законопроекту
№ 9140, в якому передбачити вищевказане. Розроблений альтернативний
законопроект спрямувати до фракцій та груп ВР України, для його подальшого
внесення на розгляд ВР України у встановленому порядку законодавчої
ініціативи.
ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 29;

«ПРОТИ» - 0;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0.

НЕ ГОЛОСУВАВ – 1.
УХВАЛИЛИ:
1)
. Висловити позицію Ради НПУ, що прийняття Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов
для

захисту

економічних

та

спадкових

прав

громадян

в

сільській

місцевості» (реєстр. № 9140) є категорично неможливим.
Вказану позицію оприлюднити в ЗМІ, соціальних мережах
2). Доручити юридичній службі НПУ в термін до 09.10.2018 року
розробити альтернативний законопроект до Законопроекту № 9140, в якому
детально розписати вищевказані пункти по вдосконаленню повноважень
нотаріусів:
- Ініціювати зміни до законодавства щодо процедури надання повноважень
із вчинення нотаріальних дій нотаріусами прилеглих округів по округу, у якому
менше 2 нотаріусів.
-

Ініціювати зміни

до законодавства щодо

обов’язку особи,

яка

призначається на посаду державного нотаріуса або реєструє приватну
нотаріальну діяльність вперше, відпрацювати 3 роки у окрузі, у якому менше
двох нотаріусів.
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- Ініціювати збереження та підтримку державних нотаріальних контор,
створення умов для відновлення роботи ДНК через підняття престижу професії
державного нотаріуса шляхом збільшення соціальних гарантій для державних
нотаріусів та прирівняння статусу останніх до статусу держслужбовців;
відрядження до ДНК, які не мають нотаріусів, - нотаріусів з інших
адміністративно-територіальних одиниць відповідного регіону на тимчасовій
основі.
- Ініціювати зменшення та спрощення нотаріального діловодства по
оформленню спадкових справ та оформленню/передачі реєстраційних справ.
Розроблений альтернативний законопроект спрямувати до фракцій та груп
ВР України, для його подальшого внесення на розгляд ВР України у
встановленому порядку законодавчої ініціативи.
Зауважень, пропозицій щодо проведення засідання не надходило. Порядок
денний вичерпано. Засідання закрито.
Рішення прийнято.
Засідання завершено об 14 год. 00 хв.

Головуючий

Підпис

В.М.Марченко

Секретар

Підпис

Н.М.Козаєва
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