
Протокол № 52 

засідання Ради Нотаріальної палати України, 

що проведено дистанційно, в  режимі «он-лайн» 

 

м. Київ                  «14»  лютого 2019 року 

      

Взяли участь члени Ради НПУ: 

Марченко В.М., Оніщук О.М., Кирилюк О.Ю., Кирилюк Д.В., Козаєва Н.М., 

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

Парамонов О.В., Масловець Л.С., Кіцула О.М., Дерун К.А., Балик Т.М., 

Пульний С.М., Пилипенко Ю.П., Нехимчук К.Б., Левенець Л.Б., Гура Л.Б., 

Ворошина Л.В., Бернацька І.М., Пивовар В.А., Самощенко О.А., Негра О.А., 

Оксанюк А.А., Терещенко М.Є., Блауш Н.З., Коваленко В.В., Сидоренко А.В. 

 

Головуючий: В.М. Марченко 

Секретар:       Н.М. Козаєва 

 

Засідання розпочато о 15 год. 30 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 проведення мирного зібрання  проти  убезпечення  незворотніх 

процесів руйнації нотаріату України,  створення механізмів у сфері 

державної реєстрації, які сприяють рейдерству та створюють корупційні 

схеми.  

        Про створення оргкомітету по організації та проведенню мирного 

зібрання та тимчасового зупинення роботи нотаріусів України. 

 

  1. СЛУХАЛИ:  Президента НПУ Марченка В.М. про критичну  

ситуацію для професійної діяльності нотаріуса, яка останнім часом 

супроводжується системним створенням таких  механізмів у сфері державної 

реєстрації,  які  негативно впливають на професію та є  загрозою правам 

людини та громадянина, верховенству права й демократії. 

 Більше того, запроваджене регулятором експериментальне 

підтвердження компетентності нотаріусів після тимчасового блокування 

доступу до Державних реєстрів є не чим іншим, як чинником руйнації 

професії, який за певних умов зумовить регрес, що не може не позначитися 

на майбутньому усього нотаріату.  

       Крім того, безперешкодно відкривається  шлях до процвітання 

рейдерства та створення  корупційних схем.   



Відповідно до частини 4 статті 16 Закону України «Про нотаріат», 

підпункту 2 пункту 2.4 Статуту Нотаріальної палати України, затвердженому 

Протоколом № 5 Чергового з’їзду нотаріусів України 20 квітня 2018 року, 

Нотаріальна палата України захищає професійні інтереси нотаріусів та 

забезпечує гарантії нотаріальної діяльності. 

 

З метою попередження професійної кризи та її руйнівних наслідків  

                                          пропонується 

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

питання: 

 

1. Проведення акції мирного протесту нотаріусів України проти 

руйнівного для нотаріату впливу обраного регулятором способу 

реформування системи державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно, системного та планомірного створення механізмів, що 

дозволяють зі значним розмахом процвітати рейдерству та створюють 

корупційні схеми. 

Мета – усунення штучних перешкод у здійсненні нотаріальної діяльності 

нотаріусами України для забезпечення населення України належним 

доступом до нотаріуса. 

Завдання - привести у відповідність до вимог міжнародних стандартів, 

положень Угоди про асоціацію з ЄС, нормативних документів Міжнародного 

союзу нотаріату, положення законодавства України, що регулюють 

діяльність нотаріату та діяльність у сфері державної реєстрації прав та 

бізнесу, шляхом виключення положень, які здійснюють згубний вплив на 

нотаріат та його розвиток. 

 

Вимоги та клопотання  

1. Негайне припинення застосування тимчасового блокування 

доступу нотаріусів до державних реєстрів за технічні помилки та недоліки 

програмного забезпечення державних реєстрів, оскільки такі недоліки 

жодним чином не порушують прав громадян їх законних прав та інтересів.  

2. Встановлення чітких критеріїв і процедури   проведення 

моніторингу та камеральних перевірок. Зокрема негайно виключити з 

переліку критерій № 6 для проведення моніторингу на підставі рішення 

Міністерства юстиції щодо окремих суб’єктів, який є основним джерелом для 

корупції в сфері контролю державної реєстрації; визначити критерії, за якими 

може застосовуватись такий пункт виключно на підставі обґрунтованої 

скарги на дії реєстратора. Крім того, обмежити застосування критерію 

вчинення реєстраційних дій у неробочий час з огляду на систематичну 

нестабільність роботи програмного забезпечення державних реєстрів. 

3. Встановлення чіткої диференціації системи санкцій за порушення у 

сфері державної реєстрації, з урахуванням характеру порушення.  

4. Скасування Наказу Міністерства юстиції України № 4146/5 від 

29.12.2018 року та Постанови Кабінету Міністрів України № 860 від 



24.10.2018 року,  в частині виключення положень щодо експерементального 

підтвердження компетентності нотаріусів після блокування їм тимчасового 

доступу до реєстру. 

5. Термінове поновлення доступу до державних реєстрів нотаріусам, 

строк блокування доступу у яких минув, без вимоги проходження анонімного 

тестування та отримання сертифікатів; 

6.  Зупинення будь-яких дій щодо створення в Україні 

«квазінотаріату» (законопроекти №№ 9140, 9311 та інші). 

 

Вбачається правомірним та можливим проведення Акції мирного 

протесту шляхом: 

 - зупинення роботи нотаріуса/прийому громадян нотаріусом (день і час 

визначається оргкомітетом); 

- влаштування запису громадян на прийоми в інший зручний для них час 

за домовленістю; 

- забезпечення у виняткових випадках врахування окремих ситуацій з 

метою недопущення порушення прав громадян, які вимагають негайного 

вчинення нотаріальної дії (складення/скасування заповіту для хворих, виклик 

до хворих, відїзд або відліт); 

-  задля попередження соціальної напруги,  забезпечення прав громадян 

на правничу допомогу не залучати до акції у обов’язковому порядку 

державних нотаріусів, а також  приватних нотаріусів, які працюють в 

округах, де здійснює діяльність менше двох нотаріусів; 

- етичної та професійної поведінки нотаріусів під час акції протесту з 

фізичними та юридичними особами; 

- проведення мирного зібрання під стінами Кабінету Міністрів України 

та/або Міністерства юстиції України, Верховної Ради України та/або 

Адміністрації Президента,  та в інших місцях за необхідності, з визначення 

кількості учасників від кожного відділення за квотою від 1 до 20 нотаріусів. 

Дата і час визначається оргкомітетом. 

 

 Пропоную створити оргкомітет по організації і проведенню мирного 

зібрання  та  тимчасового зупинення роботи нотаріусів України у складі: 

- Марченко Володимир Миколайович; 

- Оніщук Ольга Миколаївна; 

- Кирилюк Олена Юріївна; 

- Козаєва Наталія Михайлівна; 

- Бернацька Інна Михайлівна; 

- Сейдалієв Денис Сейтмеметович.  

 

Прошу Раду НПУ проголосувати і підтримати проведення акції мирного 

протесту проти руйнації нотаріату України під стінами Кабінету  Міністрів 

України та/або Міністерства юстиції України, Верховної Ради України та/або 

Адміністрації Президента, та в інших місцях за необхідності; підтримати 



запропонований склад оргкомітету щодо організації і проведення мирного 

зібрання та тимчасового зупинення роботи нотаріусів України. 

 

УХВАЛИЛИ: Підтримати проведення акції мирного протесту проти 

руйнації нотаріату України під стінами Кабінету  Міністрів України та/або 

Міністерства юстиції України, Верховної Ради України та/або Адміністрації 

Президента, та в інших місцях за необхідності; підтримати запропонований 

склад оргкомітету щодо організації і проведення мирного зібрання та 

тимчасового зупинення роботи нотаріусів України. 

 

Рішення прийнято. 

 

 

Порядок денний вичерпано. 

 

 

 

Головуючий                         Підпис                     В.М.Марченко 

 

Секретар       Підпис                       Н.М.Козаєва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток до Протоколу № 52 

засідання Ради Нотаріальної палати України, 

що проведено дистанційно, в режимі «он-лайн» 

14  лютого 2019 року в м. Києві 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»; «ПРОТИ»; «УТРИМАЛИСЬ». 

 

1____________________________________________________ В.Марченко 

2___________________________________________________О.Оніщук  

3___________________________________________________ О.Кирилюк 

4___________________________________________________ Д.Кирилюк 

5___________________________________________________ Н.Козаєва 

6___________________________________________________Т.Суханова 

7___________________________________________________Н. Курта 

8___________________________________________________О. Бунякіна 

9___________________________________________________М.Бельдєй  

10____________________________________________________  Є.Заріцька 

11___________________________________________________О.Парамонов 

12____________________________________________________ Л.Масловець 

13___________________________________________________О.Кіцула 

14___________________________________________________ К.Дерун 

15___________________________________________________ Т.Балик 

16_____________________________________________________ С.Пульний 

17____________________________________________________ Ю.Пилипенко 

18______________________________________________________К.Нехимчук  

19_____________________________________________________ Т.Левенець 

20___________________________________________________ Л.Гура 

21______________________________________________________ І.Бернацька 

22_____________________________________________________ Л.Ворошина 

23___________________________________________________ В.Пивовар 

24____________________________________________________О.Самощенко 

25___________________________________________________ О.Негра 

26_____________________________________________________  А.Оксанюк 

27___________________________________________________ М.Терещенко 

28_______________________________________________________Н.Блауш 

29______________________________________________________В.Коваленко 



30_____________________________________________________А.Сидоренко 

 


