
2018ЗВІТ
про роботу

..
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.

1. Загальні положення
2. Організаційна діяльність
3. Методичне забезпечення та інформаційно-аналітична робота
4. Інформаційне забезпечення діяльності та взаємодія з громадськістю
5. Міжнародне співробітництво
6. Фінансова діяльність
7. Діяльність комісій НПУ
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1. Загальні положення. 

 

Нотаріальна палата України (далі – НПУ), державна реєстрація якої 

здійснена 19 квітня 2013 року, є недержавною неприбутковою професійною 

організацією, яка об’єднує всіх нотаріусів України на засадах обов’язкового 

членства відповідно до статті 16 Закону України «Про нотаріат». 

     Офіційним представником НПУ є її Президент. 

З жовтня 2013 року НПУ є членом Міжнародного союзу латинського 

нотаріату.  

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. 

Штатна чисельність Апарату НПУ на 01.01.2018 складала                            

22 одиниці, з яких 6 посад були вакантними. 

 Відповідно до змін організаційної структури Апарату НПУ, 

затверджених рішеннями Ради НПУ від 07.06.2018 та 27.09.2018, до 

штатного розпису додатково було введено 4 посади, відтак штатна 

чисельність Апарату НПУ  у  звітному періоді складала 26 одиниць, з яких 6 

посад залишалися вакантними.  

 У 2018 році організаційну структуру Апарату НПУ складали такі 

структурні підрозділи: дирекція, секретаріат, прес-служба, відділ 

організаційного забезпечення діяльності НПУ, відділ методичного 

забезпечення та інформаційно-аналітичної роботи, відділ бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності, сектор інформаційних технологій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2. Організаційна діяльність 

 

Відповідно до завдань та мети діяльності НПУ було укладено та 

підписано наступні меморандуми  та договори про співробітництво: 

1) 08 лютого 2018 року – Меморандум про співробітництво між НПУ та 

Міністерством юстиції України; 

2) 01 березня 2018 року – Меморандум про загальні засади 

співробітництва між НПУ та Держфінмоніторингом; 

3) 23 березня 2018 року – Меморандум про співробітництво між НПУ та 

Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області; 

4) 03 квітня 2018 року –  Договір про співробітництво між НПУ та 

Київським національним торговельно-економічним університетом; 

5) 07 травня 2018 року – Меморандум про співробітництво між НПУ та 

Департаментом з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації); 

6) 06 червня 2018 року – Меморандум про співробітництво між НПУ та 

Навчально-науковим інститутом права ім. І.Малиновського Національного 

університету «Острозька академія»; 

7) 27 серпня 2018 року – Меморандум про взаєморозуміння між НПУ та 

ТОВ «Майкрософт Україна» про співпрацю у галузі систематизації ІТ-

інфраструктури та забезпечення інформаційної безпеки НПУ. 

 

2.1. Організаційне забезпечення проведення засідань Ради НПУ та 

інших  основних заходів НПУ. 

 

На виконання пункту 5.13. Статуту НПУ протягом 2018 року було 

проведено 9 (дев’ять) засідань Ради НПУ, з яких 1 (одне) засідання – 

розширене (за участю голів Комісій НПУ та/або їх заступників) та 5 (п’ять) 

засідань - в режимі «онлайн».  

Під час засідань Радою НПУ було розглянуто 47 питань та прийнято 50 

рішень. 

Серед основних питань порядку денного засідань Ради НПУ були: 

питання  організації та проведення чергового З’їзду нотаріусів України, 

можливого придбання приміщення під офіс НПУ, проведення ІІ Міжнародної 

конференції «Стратегія розвитку нотаріату в Україні як нотаріату 

латинського типу» та урочистостей з нагоди 25-річчя прийняття Закону 

України «Про нотаріат», розгляд  висновків Комісії з питань професійної етики 
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щодо направлення НПУ подань до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату  

Міністерства юстиції про анулювання свідоцтва про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю, подань голів відділень НПУ щодо нагородження 

нотаріусів відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства юстиції 

України,  Нотаріальної палати України та Президента Нотаріальної палати 

України, а також інші питання щодо діяльності НПУ та її відділень.  

 

 20 квітня 2018 року відповідно до рішення Ради НПУ від 08.02.2018 

року відбувся черговий З’їзд нотаріусів України, на якому Президентом 

НПУ було обрано Марченка Володимира Миколайовича,  Першим віце-

президентом – Оніщук Ольгу Миколаївну та Віце-президентом – Кирилюк 

Олену Юріївну.  

  Серед іншого було також затверджено відповідні зміни та доповнення до 

Статуту НПУ, зміни та доповнення до Типового Положення про відділення 

НПУ, затверджено Положення про порядок сплати членських внесків, 

прийнято Кодекс (Правила) професійної етики нотаріусів України та дві  

Резолюції: 

1. Резолюція з питань впорядкування правового регулювання у сфері 

державної реєстрації щодо розмежування відповідальності  нотаріуса  як  

державного реєстратора та безпосередньо нотаріуса, оскільки повне 

блокування доступу нотаріуса до зазначених державних реєстрів тягне за 

собою неможливість вчиняти всього переліку нотаріальних дій, які 

встановлені законом; 

2. Резолюція щодо Державного реєстру боржників.  

Кодекс професійної етики нотаріусів України було направлено до  

Міністерства юстиції  України з пропозицією змінити діючі Правила 

професійної етики нотаріусів України, затверджені наказом Міністерства 

юстиції України від 04.10.2013 № 2104/5, виклавши їх в новій редакції на базі 

прийнятого Кодексу. 

 Прийняті  З’їздом вищевказані Резолюції, у яких викладена позиція усієї 

нотаріальної спільноти, також були направлені на адресу Міністерства 

юстиції для врахування під час роботи над змінами до актів законодавства.   
        

          7 вересня 2018 року на виконання Плану основних заходів НПУ була 

організована і проведена ІІ Міжнародна конференція «Стратегія розвитку 

нотаріату в Україні як нотаріату латинського типу». У конференції взяли 

участь Міністр юстиції  України Павло Петренко, голова Верховного Суду 
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України  Валентина Данішевська, представники нотаріатів Німеччини, 

Угорщини, Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Білорусі та Казахстану, а також 

віце-президент Міжнародного союзу нотаріату з країн Європи Зігрун Ербер-

Фаллер, президент Литовської нотаріальної палати, член Генеральної ради 

МСЛН Марюс Страчкайтіс, керівник напрямку електронного правосуддя 

Проекту ЄС «Право-Justice» в Україні Івар Талло та інші. В урочистій 

обстановці  пройшло нагородження переможців в номінаціях конкурсу 

«Кращий нотаріус року». 

 2.2. Підвищення професійного рівня нотаріусів.  

 На виконання завдань, визначених  Статутом НПУ,  протягом 2018 року  

НПУ організовувала і проводила семінари та навчання з метою постійного 

підвищення професійного рівня нотаріусів, забезпечувала їх доступність.  

 У звітному періоді для нотаріусів України було проведено 36 

безкоштовних (за рахунок членських внесків до НПУ) короткострокових 

семінарів та вебінарів з актуальних питань, що стосуються вчинення 

нотаріальних дій, а також інших дій, відмінних від нотаріальних. 

 Зокрема:  22.03, 14.06, 28.09, 01.11.2018 – м. Київ; 14.07, 08.09.2018 – м. 

Вінниця, 05.11.2018 – м. Дніпро, 28.02 та 08. 11.2018 – м. Маріуполь 

(Донецька обл.); 12. 06. 2018 – м. Житомир; 01.06.2018 – м. Запоріжжя;                                          

24.05, 29.09, 08.12.2018 – м. Івано-Франківськ, 23.01 та 18.05.2018 – м. 

Кропивницький, 23.03.2018 – м. Сєвєродонецьк, 14.06 та 30.10.2018 – м. 

Львів, 21.03.2018 – м. Миколаїв, 22.06 та 02.11.2018 – м. Одеса,                             

23.06 та 03.11.2018 – м. Полтава, 22.02 та 30.07.2018 – м. Рівне; 20.06.2018 – 

м. Суми, 15.06.2018 – м. Тернопіль, 15.03, 08.06 та 26.10.2018 – м. Харків; 

07.11.2018 – м. Херсон, 14.06.2018 – м. Хмельницький, 11.10.2018 – м. 

Черкаси, 21.03 та 04.10.2018 – м. Чернігів. 

 Крім того, НПУ провела безкоштовну серію майстер-класів 

«Енциклопедія нотаріату від А до Я», метою яких  було напрацювання 

єдиної нотаріальної практики, надання нотаріусам, які розпочинають свою 

нотаріальну діяльність, методичної допомоги, а нотаріусам з досвідом – 

можливість поглибити свої знання та сформувати для себе рішення відносно 

застосування законодавства на практиці.  

Загальна кількість виданих НПУ сертифікатів про підвищення 

професійного рівня нотаріусів за 2018 рік становить 6 490. 
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3. Методичне забезпечення та інформаційно-аналітична робота 

 

 Методична робота НПУ, насамперед, була спрямована на формування 

єдиної нотаріальної практики та підвищення рівня професійної 

компетентності нотаріусів. 

 Задля реалізації статутних завдань протягом звітного періоду  нотаріусам  

постійно надавалася  методична допомога.  

Зокрема, розроблялися консультативно-методичні матеріали з актуальних 

тем та/або питань вчинення нотаріальних дій з публікацією зразків 

документів, рекомендації, роз'яснення та інформаційні листи з питань 

застосування законодавства тощо. Такі матеріали направлялися 

безпосередньо на відділення НПУ з метою інформування нотаріусів та 

врахування в роботі.  

 

3.1. Інформаційно-аналітична та методична робота 

 

З метою встановлення єдиної нотаріальної практики та однакового 

застосування нотаріусами норм чинного законодавства України відділом 

методичного забезпечення та інформаційно-аналітичної роботи НПУ спільно 

з комісіями НПУ  протягом 2018 року було проведено ряд узагальнень та 

аналізів з актуальних питань, напрацьовано певні механізми для вирішення 

проблемних питань у нотаріальній практиці.  

Підготовлений матеріал направлявся  відділенням НПУ у вигляді таблиць 

експрес-аналізів та інформаційних листів: 

 

1) таблиці: 

 

- розміри адміністративного збору за державну реєстрацію, плати за 

надання інформації та послуг у скорочені строки у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань станом на 01 січня 2018 року (комісія НПУ з питань 

співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування); 

 

- розміри адміністративного збору за державну реєстрацію прав, 

внесення змін до записів ДРРП, державну реєстрацію змін про ЮО та ФОП, 
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надання інформації/відомостей на 2019 рік (комісія НПУ з питань 

співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування); 

 

2) експрес-аналізи: 

 

- змін до процесуального законодавства з огляду на їх застосування у 

нотаріальній практиці (безпосередньо відділ методичного забезпечення та 

інформаційно-аналітичної роботи НПУ); 

 

- Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» (спільно з комісією НПУ з питань співробітництва з 

органами державної влади та місцевого самоврядування); 

 

- Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» у вигляді запитань/відповідей (спільно з Комісією НПУ 

з питань співробітництва з органами державної влади та місцевого 

самоврядування); 

 

- застосування наказу Фонду державного майна України від 17 травня 

2018 року № 658 «Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних 

звітів про оцінку» (безпосередньо відділ методичного забезпечення та 

інформаційно-аналітичної роботи НПУ); 

 

3) інформаційні листи щодо: 

 

- деяких питань, пов’язаних із звітуванням нотаріусів перед органами 

Пенсійного фонду України (відділ спільно з комісією НПУ з аналітично-

методичного забезпечення нотаріальної діяльності); 

 

- проведення розрахунків фізичних осіб між собою за договорами 

купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню (спільно з 

Комісією НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної 

діяльності); 

 

- внесення змін до законодавства з питань виїзду громадян України, 

які не досягли 16-річного віку, за межі України (спільно з Комісією НПУ з 



8 

 

аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності); 

 

- запровадження мораторію на відчуження у будь-який спосіб 

гуртожитків як об’єктів нерухомого майна (спільно з Комісією НПУ з 

аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності); 

 

- деяких питань, які виникають при застосуванні положень Закону 

України «Про запобігання корупції» (безпосередньо відділ методичного 

забезпечення та інформаційно-аналітичної роботи НПУ); 

 

- деяких питань подання нотаріусами звітності до органів Пенсійного 

фонду України (спільно з комісією НПУ з аналітично-методичного 

забезпечення нотаріальної діяльності); 

 

- наявності правових підстав видачі нотаріусом іпотекодержателю 

дублікату нотаріально посвідченого договору, що підтверджує право 

власності на предмет іпотеки (спільно з комісією НПУ з аналітично-

методичного забезпечення нотаріальної діяльності); 

 

- відчуження об’єктів культурної спадщини (пам’ятки) (відділ спільно 

з комісією НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної 

діяльності); 

 

- деяких питань, пов’язаних з технічною інвентаризацією об’єктів 

нерухомого майна (безпосередньо відділ методичного забезпечення та 

інформаційно-аналітичної роботи НПУ); 

 

- аналізу основних нововведень, внесених постановою Кабінету 

Міністрів України від 06 червня 2018 р. № 484 до Порядку ведення 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 

(спільно з комісією НПУ з питань співробітництва з органами державної 

влади та місцевого самоврядування); 

 

- окремих питань передачі спадкових справ (відділ спільно з комісією 

НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності); 
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- окремих питань фіксації у текстах нотаріально посвідчуваних 

правочинів положень Правил користування приміщеннями житлових 

будинків і гуртожитків (спільно з комісією НПУ з аналітично-методичного 

забезпечення нотаріальної діяльності); 

 

- застосування частини першої статті 78 Закону України «Про 

нотаріат» (безпосередньо відділ методичного забезпечення та 

інформаційно-аналітичної роботи НПУ); 

- змін, які відбулися у чинному законодавстві протягом липня-серпня 

2018 року щодо виїзду дітей за межі України, а також щодо Порядку 

вчинення нотаріальних дій (відділ спільно з комісією НПУ з питань 

співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування); 

 

- деяких питань винесення нотаріусами постанов про відмову у 

вчиненні нотаріальних дій (відділ спільно з комісією НПУ з аналітично-

методичного забезпечення нотаріальної діяльності); 

 

- деяких питань практики застосування Закону України «Про аграрні 

розписки» (безпосередньо відділ методичного забезпечення та 

інформаційно-аналітичної роботи НПУ); 

 

- дотримання нотаріальної таємниці: актуальний стан і способи 

захисту (юрисконсульт НПУ); 

 

- видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні 

подружжя в разі смерті одного з подружжя (відділ спільно з комісією НПУ з 

аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності). 

 

Метою вищевказаних матеріалів було надання практичної допомоги 

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

2018 року в чинному законодавстві. 

 

3.2. Звернення фізичних та юридичних осіб 

 

НПУ забезпечувався своєчасний, об’єктивний та  кваліфікований розгляд 

звернень. На всі звернення  фізичних та юридичних осіб відділом 

методичного забезпечення та інформаційно-аналітичної роботи 

надавалися вичерпні відповіді. Термін розгляду звернень не порушено.  
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У звітному періоді  до НПУ надійшло 174 звернення, з них 112 

звернень від фізичних осіб та 62 звернення від юридичних осіб. 

Із загальної кількості звернення за змістом розподіляються таким 

чином: 

- 45 скарг на дії нотаріусів щодо порушення ними порядку вчинення 

нотаріальних дій та порядку здійснення державної реєстрації;  

- 17 скарг щодо фактів порушення нотаріусами правил професійної 

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

- 105 звернень від фізичних та юридичних осіб щодо надання 

роз’яснень; 

- 7 звернень з питань порядку зносин у рамках Конвенції про правову 

допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних 

справах від 22 січня 1993 року. 

У зверненнях, надісланих до НПУ, основними були питання щодо 

організації нотаріальної діяльності, оформлення спадщини, посвідчення 

договорів відчуження, питання земельних відносин, питання у сфері 

державної реєстрації тощо.  

Слід зазначити, що кількість звернень, які надійшли у звітному періоді 

(174), порівняно з минулим роком (146) збільшилась. 

 Протягом 2018 року активно працювала рубрика «Гаряча лінія», що 

функціонує на ресурсі «Нотаріальна платформа» з метою надання 

методичної допомоги нотаріусам в режимі «онлайн». 

Працівниками відділу було підготовлено і надано письмові відповіді на 48 

запитів нотаріусів, з них: 9 запитів стосувалися питань державної реєстрації; 

15 – питань оформлення спадщини та посвідчення правочинів;                 4 – 

питань щодо земельних правовідносин; інші запити стосувалися питань 

діловодства, декларування, оцінки нерухомого майна, фінансового 

моніторингу тощо. 

 

3.3. Робота Експертно-правової комісії при НПУ 

 

З метою реалізації повноважень щодо забезпечення законних прав та  

професійних інтересів нотаріусів при НПУ  діє  Експертно-правова комісія 

(далі - ЕПК).  ЕПК діє на підставі Положення, затвердженого наказом  від 

01.06.2017 № 15-17. Основними завданнями  ЕПК є підготовка та складання 

експертних висновків про наявність та/або відсутність правових підстав для 
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вжиття до нотаріуса контролюючими органами заходів реагування в порядку 

і обсягах, встановлених законодавством. 

Протягом 2018 року на підставі звернень нотаріусів України ЕПК було 

підготовлено 19 експертних висновків.  

Із загальної їх кількості 14 висновків було підготовлено за результатами 

розгляду звернень нотаріусів щодо наявності підстав для тимчасового 

блокування/анулювання доступу до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, а також відповідності виявлених порушень та застосованого 

заходу реагування, у зв’язку з проведеною  Міністерством юстиції України 

камеральною перевіркою. 

Інші висновки були підготовлені за наслідками розгляду таких питань: 

- обґрунтованість застосування до приватних нотаріусів заходів 

реагування з боку головного територіального управління юстиції у вигляді 

тимчасового зупинення приватної нотаріальної діяльності за наслідками 

планових комплексних перевірок (3 висновки); 

- наявність підстав для тимчасового блокування/анулювання доступу до 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за наслідками розгляду 

Комісією з розгляду скарг у сфері державної реєстрації скарги на дії 

нотаріуса, а також дотримання цією Комісією процедурних питань при 

розгляді скарг (2 висновки). 

Більшість із вказаних експертних висновків була використана 

нотаріусами у судовому порядку як додатковий засіб захисту своїх 

професійних прав та законних інтересів. 

На кінець 2018 року вже є 6 судових рішень на користь нотаріусів, які 

набрали законної сили. 

 

3.4. Нормотворча діяльність 

 

Протягом 2018 року НПУ брала активну участь у законотворчому 

процесі, подавала свої зауваження, заперечення та пропозиції до 

законопроектів, а також тісно співпрацювала з комітетами Верховної Ради 

України. 

 

За звітний період НПУ спільно з Комісіями НПУ було опрацьовано  

наступні законопроекти, зареєстровані у Верховній Раді України: 
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- проект Закону про медіацію (№ 3665), який було прийнято ВРУ у 

першому читанні. НПУ направлено порівняльну таблицю  із зауваженнями та 

пропозиціями та пропонувалося надати повноваження медіатора нотаріусам; 

 

- проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань 

забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб (№ 8332), у 

розробці якого НПУ брала безпосередню участь. Вказаним проектом 

пропонується врегулювати окремі питання щодо порядку вчинення 

нотаріальних дій стосовно нерухомого майна внутрішньо переміщених осіб, 

яке залишилось на тимчасово окупованій території України. НПУ направила 

лист голові Комітету з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин ВРУ щодо підтримки вказаного законопроекту з 

обґрунтуванням необхідності його прийняття. 19 грудня 2018 року відбулося 

чергове засідання Комітету, на якому було прийнято рішення рекомендувати 

ВРУ за результатами розгляду у першому читанні прийняти даний проект за 

основу; 

 

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо порядку виїзду дитини за межі України (№ 6647), прийнятий за основу 

в першому читанні. Представники НПУ неодноразово брали участь у 

засіданнях Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, 

на яких розглядався вказаний законопроект. Під час виступів на засіданнях 

Комітету представниками НПУ було наголошено на недоцільності 

покладення на нотаріусів обов’язку повідомляти Державну прикордонну 

службу України про відкликання заяви-згоди на виїзд дитини одним із 

батьків, а також на недоцільності виокремлення заяви про заборону виїзду 

дитини за межі України в окрему нотаріальну дію, як це пропонується 

передбачити даним законопроектом. Вказана позиція була врахована при 

доопрацюванні законопроекту; 

 

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо посвідчення заповіту та довіреності у сільській або селищній раді (№ 

8299). НПУ вважає, що прийняття цього проекту є недоцільним та таким, що 

не відповідає вимогам чинного законодавства; 

 

- проект Закону про внесення змін до статті 100 Цивільного 

процесуального кодексу України (щодо засвідчення копій електронних 
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доказів) (№ 8281). На адресу Комітету з питань правової політики та 

правосуддя ВРУ НПУ направила свої зауваження та пропозиції, в яких 

зазначила про необхідність доопрацювання цього проекту, оскільки 

запропоновані зміни не зможуть бути реалізовані на практиці без визначення 

дієвого механізму застосування такої норми; 

 

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини 

на належне утримання (№ 8296). Вказаним проектом Закону пропонувалося 

удосконалити законодавчі положення щодо відмови боржнику у вчиненні 

нотаріальних та реєстраційних дій. НПУ висловила свої застереження з 

приводу прийняття вказаного законопроекту та зазначила про необхідність 

його доопрацювання; 

 

- проект Закону «Рейдерству СТОП!» (про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення захисту прав власників майна 

шляхом аудіо та відео фіксації) (№ 9063). Цим законопроектом пропонується 

запровадити здійснення аудіо та відео фіксації нотаріальних дій. НПУ 

направлено заперечення голові Комітету з питань економічної політики ВРУ, 

в якому НПУ звертає увагу на фрагментарність підходу авторів 

законопроекту та відсутність в ньому комплексного механізму реформування 

нотаріату, а також відсутність матеріального та фінансового підґрунтя для 

впровадження запропонованих змін. 

 

Протягом жовтня-грудня 2018 року НПУ було проведено велику роботу 

з приводу законопроектів № 9140 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо створення передумов для захисту 

економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості» та № 9311 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

гарантій захисту державою права власності»: 

 

- законопроект № 9140 пропонує створити альтернативну нотаріату 

структуру в особі уповноважених осіб органів юстиції, які призначаються на 

посаду і звільняються з посади головним територіальним управлінням 

юстиції за погодженням з Міністерством юстиції України та мають право 

вчиняти практично всі види нотаріальних дій та здійснювати державну 

реєстрацію прав; 
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- законопроект № 9311 пропонує певному колу осіб видавати свідоцтва 

про право на зайняття нотаріальною діяльністю без складання 

кваліфікаційного іспиту, але за умови подальшого обов’язкового 

відпрацювання в державних нотаріальних конторах; також пропонується 

скасувати мінімальну межу плати за вчинення нотаріальних дій приватними 

нотаріусами – 1% від суми договору. 

 

НПУ провела експертизу вказаних законопроектів та висловила свою 

офіційну позицію щодо них.  Позиція НПУ категорична  - законопроекти не 

можна приймати, оскільки  запропоновані зміни призведуть до допуску до 

професії нотаріуса некомпетентних осіб, створюють умови корупційних 

ризиків та зловживань, а також відкривають можливості для рейдерських 

захоплень, ставлять під сумнів безспірність вчинення нотаріальних дій та їх 

якість. 

 

 До законопроектів № 9140 та № 9311 було подано низку альтернативних 

законопроектів, які також були опрацьовані та проаналізовані НПУ. 

 НПУ було отримано офіційну позицію від МСЛН, правничих організацій 

України та висновки за результатами проведення громадської 

антикорупційної експертизи цих законопроектів. 

Також було підготовлено та направлено ряд офіційних звернень до 

Президента України, голови ВРУ, на комітети ВРУ, до народних депутатів та 

голів фракцій з обґрунтуванням недопустимості прийняття вказаних 

законопроектів. 

Крім того, НПУ неодноразово зверталася до Міністерства юстиції 

України, яке презентувало обидва законопроекти як власні ініціативи, 

спрямовані на розвиток та спрощення для громадян процедури отримання 

нотаріальних послуг, з обґрунтуванням недоцільності їх прийняття. 

 

Окрему роботу НПУ було проведено щодо законопроекту №  8121 «Про 

внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів щодо протидії рейдерству», за результатами якої до Комітету ВРУ з 

питань аграрної політики та земельних відносин було направлено пропозиції 

та зауваження НПУ  
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Всього протягом 2018 року НПУ було опрацьовано 19 законопроектів, 

направлено 137 звернень до Верховної Ради України та депутатського 

корпусу. 

 

3.5. Взаємодія з Міністерством юстиції України та іншими органами 

державної влади (щодо питань практичного застосування положень 

чинного законодавства у сферах нотаріальної та реєстраційної 

діяльності) 

 

Протягом 2018 року НПУ  постійно  працювала над пошуками можливих 

шляхів для вирішення нагальних питань, які потребували врегулювання чи 

уточнення. 

 У зв’язку з цим до Міністерства юстиції України як до органу, що 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері нотаріату, НПУ було 

направлено 21 запит щодо надання роз’яснень з питань практичного 

застосування окремих норм діючого законодавства або рекомендацій щодо 

вирішення неврегульованих чинним законодавством питань. 

У цих запитах, серед іншого, НПУ порушувала такі питання:  

-  практичне застосування нотаріусами положень статті 9 Закону України 

«Про виконавче провадження»; 

- надання статистичної звітності «форма № 1 – нотаріат (річна)» за 2017 

рік; 

- необхідність зазначення кадастрового номеру земельної ділянки при 

відчуженні частки у праві власності на житловий будинок; 

- державна реєстрація прав на земельні ділянки; 

- періодичність проведення планових комплексних перевірок; 

- перевірка факту застосування санкцій, передбачених статтею 4 Закону 

України «Про санкції», при вчиненні нотаріальних дій; 

- практичне застосування пункту 37 Порядку ведення Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно; 

- з’ясування кола суб’єктів державної реєстрації, на яких поширюється дія 

Порядку реалізації експериментального проекту з організації визначення 

професійної компетентності осіб, які мають намір здійснювати функції 

державного реєстратора, тощо. 

 

Також НПУ було скеровано до Міністерства юстиції України актуальні 

питання у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 
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відповіді на які були викладені у листі Міністерства юстиції України, 

презентованому в ході круглого столу «Особливості роботи нотаріуса-

реєстратора. Проект НПУ та Мін’юсту «Питання-відповіді». 

 

Протягом березня-квітня 2018 року НПУ проводила активну роботу 

щодо налагодження ситуації з приводу постачання спеціальних бланків 

нотаріальних документів нового зразка, а також порушувала питання 

щодо їх неналежної якості. У зв’язку з цим НПУ неодноразового зверталася 

як до Міністерства юстиції України, так і безпосередньо до Державного 

підприємства «Національні інформаційні системи» з відповідними листами. 

Завдяки спільній та злагодженій роботі НПУ та ДП «НАІС» ситуація з 

бланками була врегульована. 

 

З метою вирішення проблеми, що склалася у сфері державної реєстрації 

та стосується недосконалої роботи Єдиних та Державних реєстрів, НПУ з 

відповідним листом звернулася до Президента України. Крім того до 

Прем’єр-міністра України та Міністра юстиції України було скеровано 

лист щодо вжиття невідкладних заходів, спрямованих на відновлення 

належного функціонування державного нотаріату. 

 

Протягом 2018 року НПУ з метою захисту прав та інтересів нотаріусів 

неодноразово зверталася до правоохоронних органів, зокрема органів 

прокуратури, щодо недопущення порушення вимог процесуального 

законодавства при проведенні слідчих дій за участю нотаріусів. 

До Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру було направлено запит з питань державної реєстрації прав на 

земельні ділянки (пов’язані з переносом інформації про земельні ділянки з 

ДЗК до ДРРП), у зв’язку з набранням чинності постановою КМУ від 

06.12.2017 № 925 «Деякі питання удосконалення механізмів захисту речових 

прав на земельні ділянки».  

До Уповноваженого ВРУ з прав людини НПУ звернулася з листом 

щодо дотримання законодавства про захист персональних даних при 

отриманні інформації з реєстру територіальної громади, оскільки вказане 

питання неодноразово піднімалося нотаріусами регіонів при їх зверненні до 

органів місцевого самоврядування з метою підключення нотаріусів до 

реєстрів територіальних громад на місцях. 
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До Державної фіскальної служби України НПУ направила запит щодо 

порядку сплати приватними нотаріусами єдиного соціального внеску за                     

4 квартал 2018 року та строків проведення остаточного розрахунку щодо 

нарахування та сплати єдиного соціального внеску за 2018 рік. 

 

Протягом 2018 року НПУ зверталась і до інших органів державної влади, 

установ та організацій з метою врегулювання деяких питань, пов’язаних з 

нотаріальною діяльністю. 

  

Загальна кількість запитів до інших органів, установ та організацій, 

зроблених НПУ у 2018 році складає близько 40. 
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4. Інформаційне забезпечення діяльності та взаємодія з 

громадськістю 

 

З метою реалізації завдань, передбачених Статутом Нотаріальної палати 

України, та задля належного висвітлення інформації про діяльність НПУ у 

засобах масової інформації та серед громадськості, в структурі Апарату НПУ 

діє окремий підрозділ – Прес-служба. 

 У 2018 році Прес-служба здійснювала різноманітні заходи та оперативно 

виконувала поточні завдання. 

 

 

4.1. Розповсюдження інформації про діяльність НПУ на офіційному 

веб-сайті  

 

На початку 2018 року було завершено розробку нового веб-сайту НПУ 

http://npu.org.ua/. Адреса сайту (а саме, домен org.ua) відображає повноту 

позиціонування НПУ як організаційної структури, що об’єднує нотаріусів 

усієї України. На сайті публікуються новини нотаріату на НПУ, анонси 

заходів для нотаріусів, документи тощо. 

Наповнення сайту НПУ здійснюється Прес-службою. 

Два місяці тривало тестування даного сайту, в цей час інформаційні 

матеріали публікувалися Прес-службою паралельно на старому та новому 

сайтах НПУ, а із середини березня 2018 року наповнення сайту 

http://npu.in.ua було припинено – інформаційна робота відтоді здійснюється 

через новий сайт http://npu.org.ua/. 

В період з 03.01 2018 по 29.12.2018 на веб-сайті http://npu.org.ua/ було 

розміщено 335 публікацій в розділі «Новини» (за категоріями «Новини 

Палати», «Новини відділень», «Новини міжнародного нотаріату»). У цих 

матеріалах оперативно висвітлювалась поточна діяльність НПУ, 

здійснювалось інформування громадськості про основні напрями розвитку 

нотаріату в Україні, публікувались корисні відомості для нотаріусів тощо. 

Також в 2018 році на сайті НПУ було опубліковано 73 анонси в розділі 

«Події»: повідомлення щодо проведення семінарів та інших заходів НПУ, 

засідань Ради та комісій НПУ, прес-конференцій тощо. 

Окрім того, на сайті розміщено інформацію (яка оновлювалась протягом 

року) щодо мети діяльності НПУ, складу Ради та комісій НПУ, контакти 

відділень НПУ, наповнювався розділ «Документи». 

http://npu.org.ua/
http://npu.in.ua/
http://npu.org.ua/
http://npu.org.ua/
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За потреби здійснювалось наповнення інформацією відповідних розділів 

ресурсу «Нотаріальна платформа» (стрічка новин, календар). 

Оперативна публікація всієї інформації, а також сучасний дизайн сайту, 

сприяє поліпшенню іміджу НПУ та формує її позитивний образ серед 

нотаріусів, ЗМІ та громадськості. 

 

4.2. Розроблення та розповсюдження інформаційних матеріалів у 

форматі інфографіки 

 

У 2018 році серед пріоритетів роботи Прес-служби НПУ було визначено 

створення інформаційних матеріалів у форматі інфографіки – графічної 

візуалізації даних з метою поліпшення донесення інформації до 

громадськості. 

Надзвичайно важливу роль такі матеріали відіграли під час проведення 

інформаційних кампаній щодо протидії прийняттю законопроектів № 9140, 

№ 9311, правок до законопроекту № 8121. 

Завдяки такому формату вдалося привернути увагу широкого кола осіб до 

проблем реформування нотаріату, чітко та зрозуміло презентувати позицію 

НПУ. 

Інфографіки виготовлялися як для розповсюдження в мережі Інтернет, так 

і роздруковувалися для поширення безпосередньо серед народних депутатів 

України, представників бізнес-асоціацій тощо. 

Зокрема, були розроблені наступні інфографіки: 

– загрози законопроекту № 9140; 

– «Стоп 9140»: міфи та факти; 

– кількість вакансій в ДНК по округах; 

– інформація щодо закритих ДНК; 

– особливості спадкування на селі; 

– оформлення спадщини на селі – до яких органів звертатися; 

– основні загрози законопроекту № 9311; 

– «Білий 1%»: чому не можна скасовувати мінімальну межу плати; 

– «Нотаріат – не бізнес!»: що пропонується законопроектом № 9311; 

– Нотаріат проти рейдерства: небезпечні правки до законопроекту           

№ 8121. 

Заповнення вакансії дизайнера посприяло виведенню візуально-

інформаційних матеріалів НПУ на якісно вищий рівень. 
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4.3. Робота в соціальних мережах 

 

Прес-службою здійснюється наповнення усіх сторінок НПУ в 

найпопулярніших соціальних мережах – з метою вдосконалення 

комунікаційних інструментів НПУ, розширення можливостей інформування 

нотаріусів та громадськості про новини у сфері нотаріату. 

Влітку 2018 року відновлено функціонування офіційної сторінки 

«Нотаріальна палата України» в соціальній мережі Facebook (замість 

сторінки «Прес-центр НПУ»). Прес-службою постійно здійснювалось 

наповнення відновленої сторінки контентом, що посприяло покращенню 

іміджу нотаріату та чіткому позиціонуванню НПУ в соцмережі Facebook. 

Значна увага приділялась покращенню якості контенту та його 

урізноманітненню – публікувалися не лише посилання на сайт НПУ та 

новини, а й інфографіки та інші ілюстративні матеріали, фотоальбоми, 

відеоролики тощо. 

В результаті відбулося суттєве розширення аудиторії підписників 

(нотаріуси, правники, журналісти, громадськість) - із 1923 осіб на початку 

2018 року до 3137 осіб наприкінці року, збільшилась кількість показів постів 

та закріплення даних позитивних тенденцій. 

Наприкінці березня розпочав працювати канал НПУ в месенджері 

Telegram. Такий формат дозволяє усім бажаючим оперативно дізнаватися 

новини нотаріату. Наприкінці вересня створено аккаунт НПУ в соцмережі 

Instagram, що орієнтований переважно на візуальне сприйняття інформації 

та створення сучасного іміджу НПУ. 

Окрім того, новини нотаріальної спільноти публікувалися на аккаунті 

НПУ в соцмережі Twitter, також здійснювалось наповнення каналу НПУ на 

ресурсі YouTube, завантажувалися відповідні відеоматеріали. 

Окремим проектом, започаткованим в 2018 році Прес-службою, стала 

публікація в соціальних мережах оформлених у вигляді зображень цитат – 

висловів президента, віце-президентів та членів Ради НПУ, крилатих фраз 

про нотаріат, положень з Кодексу професійної етики тощо. Дані цитати 

оформлюються у певному стилі, розробленому дизайнером, та доповнюються 

символікою НПУ. Контент такого формату збільшує залучення аудиторії, а 

отже, покращує комунікацію та зацікавленість в діяльності НПУ. 
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4.4. Підготовка та висвітлення заходів, організованих НПУ  

 

Прес-службою у 2018 році здійснено інформаційне супроводження та 

спільно із іншими структурними підрозділами апарату НПУ взято участь у  

підготовці різноманітних заходів, які організовувались НПУ (конференцій, 

круглих столів, прес-конференцій, семінарів тощо). 

Зокрема, Прес-службою анонсувалися та висвітлювалися наступні 

публічні заходи НПУ: 

– черговий З’їзд нотаріусів України, 20.04.2018; 

– круглий стіл «Особливості роботи нотаріуса-реєстратора. Проект НПУ 

та Мін’юсту «Питання-відповіді», 20.06.2018; 

– Перша Всеукраїнська конференція «Основні засади забезпечення 

кібербезпеки в нотаріальній діяльності», 12.07.2018; 

– ІІ Міжнародна конференція «Стратегія розвитку нотаріату в Україні як 

нотаріату латинського типу» та святкування 25-річчя прийняття Закону 

України «Про нотаріат», 07.09.2018; 

– серія безкоштовних майстер-класів для нотаріусів «Енциклопедія 

нотаріату від А до Я», 20-23.11.2018; 

– прес-конференція НПУ «Антирейдерський-3: реформування нотаріату 

без нотаріусів»; 

– благодійна акція – привітання дітей з Днем Святого Миколая, 

19.12.2018. 

 

За результатами проведення заходів, організованих НПУ, Прес-службою 

публікувалися новини на сайті НПУ та в соцмережах, готувалися прес-релізи 

задля інформування ЗМІ шляхом розсилки інформації. 

Також здійснювалась підготовка і публікація інформаційних повідомлень, 

фотоматеріалів за результатами засідань Ради, комісій НПУ, проведення 

семінарів-практикумів НПУ в областях, зборів нотаріусів тощо. 

Для заходів НПУ розроблялися також ілюстративні матеріали, макети 

банерів, презентації спікерів, проекти виступів, роздаткові матеріали тощо. 

 

Окремо слід відзначити проведення інформаційної кампанії щодо 

недопустимості прийняття законопроектів № 9140, № 9311, правок до           

№ 8121 (зокрема, у співпраці із іншими відділами НПУ). В рамках даної 

кампанії, яка реалізовувалась протягом жовтня – грудня 2018 року, Прес-

служба здійснила наступні заходи: 
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– підготовка та поширення матеріалів – новин, інформаційних 

повідомлень, текстів звернень, тез-зауважень до текстів законопроектів тощо; 

– організація та підготовка тематичних інтерв’ю, коментарів, статей в 

ЗМІ; 

– розробка інфографік та інших візуальних матеріалів (текст та дизайн); 

– дизайн та розробка макетів листівок, банерів; 

– допомога в підготовці відеороликів, зокрема челенджу в соцмережі 

Facebook; 

– організація прес-конференції щодо законопроекту № 9311; 

–  допомога в підготовці до участі представників НПУ в засіданнях 

Верховної Ради України; 

– підготовка необхідних інформаційних матеріалів тощо. 

Також Прес-служба здійснювала інформаційне супроводження проектів 

НПУ: 

– «Нотаріат обличчям до людей» (написання підводок та публікація 

відповідних анімаційних відеороликів на сайті НПУ, у соцмережах); 

– «Нотаріат обличчям до села» (розробка листівок, плакатів; публікація 

новин із областей про реалізацію проекту); 

– збір коштів на допомогу воїнам АТО; 

– благодійна акція - привітання дітей до Дня Святого Миколая; 

– «НПУ на захисті прав нотаріусів» (юридичні консультації та допомога 

членам НПУ). 

 

 4.5. Інформаційне супроводження участі представників НПУ у 

заходах   

 

У 2018 році Прес-службою здійснено інформаційне супроводження участі  

Президента, віце-президентів, членів Ради НПУ та нотаріусів в різноманітних 

заходах, зокрема: 

 

– участь представників НПУ в Міжнародному форумі «Захист 

персональних даних у сфері цифрової економіки» (Олена Кирилюк, Наталія 

Козаєва, Андрій Сидоренко, Гліб Леонтьєв), 30.01.2018; 

– підписання Меморандуму про співробітництво між НПУ та 

Міністерством юстиції України, 08.02.2018; 
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– фінальне засідання наглядової ради Проекту Ради Європи «Посилення 

захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні» (Володимир 

Марченко, Юлія Петутіна), 21.02.2018; 

– зустріч НПУ, МЮУ та ДМСУ щодо вирішення проблемних питань 

доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру, 

26.02.2018; 

         – День відкритих дверей у Київському державному нотаріальному 

архіві (Наталія Козаєва), 27.02.2018; 

– зустріч представників НПУ з керівництвом Офісу ефективного 

регулювання BRDO щодо внесення змін до статті 9 Закону України «Про 

виконавче провадження» (Дмитро Кирилюк, Ольга Діброва), 27.02.2018; 

– технічна зустріч щодо запуску Проекту ЄС «Pravo-Justice» (Володимир 

Марченко), 28.02.2018; 

– підписання Меморандуму про загальні засади співробітництва між НПУ 

та Державною службою фінансового моніторингу, 01.03.2018; 

– засідання робочої групи в ФДМУ щодо проекту Порядку ведення єдиної 

бази даних звітів про оцінку майна (Володимир Марченко, Олена Кирилюк, 

Дмитро Кирилюк), 01.03.2018; 

– участь в засіданні круглого столу по обговоренню питань професійної 

відповідальності правників (Олена Кирилюк), 16.03.2018; 

– участь в презентації аналітичного дослідження за результатами освітніх 

вимірювань «Стан юридичної освіти в Україні» (Дмитро Кирилюк), 

30.03.2018; 

– підписання Договору про співробітництво із Київським національним 

торговельно-економічним університетом, 03.04.2018; 

– участь в засіданні Комітету Верховної Ради з питань сім’ї (Олена 

Кирилюк), 23.04.2018; 

– участь у Міжнародній конференції, присвяченій темі юридичної освіти 

(Володимир Марченко), 24.04.2018; 

– виступ на XXIII Міжнародній науково-практичній конференції – по темі 

захисту від аграрного рейдерства (Ольга Оніщук), 25.04.2018; 

– участь у міжнародному науково-практичному семінарі «Практика 

застосування Рекомендацій FATF приватним сектором та реалізація 

результатів Національної оцінки ризиків» (Володимир Марченко), 

23.05.2018; 

– участь команди НПУ в ХVI Міжнародній нотаріальній олімпіаді, 

травень 2018 року; 
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– НПУ виступила партнером ІV щорічного форуму «Медіація і право»,     

м. Одеса (Ольга Оніщук, Юрій Орзіх), 01.06.2018; 

– підписання Меморандуму про співробітництво між Нотаріальною 

палатою України та Навчально-науковим інститутом права ім. 

І.Малиновського Національного університету «Острозька академія» (Інна 

Бернацька), 06.06.2018; 

– презентація запуску Проекту ЄС «Право-Justice» (Володимир 

Марченко), 19.06.2018; 

– прес-конференція НПУ, МЮУ та «Право-Justice» на тему проведення 

кваліфікаційних іспитів (Володимир Марченко), 27.06.2018; 

– участь у відзначенні 100-річного ювілею української юстиції 

(Володимир Марченко), 18.07.2018; 

– участь у робочій зустрічі в АМКУ на тему функціонування єдиної бази 

звітів про оцінку (Ольга Оніщук), 14.09.2018; 

– участь у Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv (Володимир Марченко), 

19.09.2018; 

– бізнес-дискусія «Експертне обговорення EBA: Практичні аспекти 

захисту бізнесу» (Володимир Марченко), 24.09.2018; 

– участь команди НПУ в 9th WizzAirKyivCityMarathon 2018, 07.10.2018; 

– круглий стіл АПУ на тему «Право іпотеки: практика нового Верховного 

Суду» (Дмитро Кирилюк), 14.11.2018; 

– промова на відкритті IX Форуму молодих юристів України (Володимир 

Марченко), 21.11.2018; 

– експертне обговорення «Розвиток нотаріату в Україні: виклики і 

перспективи», м. Харків, організатори АПУ, НПУ та «Право-Justice» (Олена 

Самощенко, Юлія Лучнікова, Олена Чуєва), 27.11.2018; 

– участь в Антирейдерському форумі «Бізнес проти знищення держави» 

(Ольга Оніщук, Наталія Козаєва, Інна Бернацька), 05.12.2018; 

– круглий стіл на тему «Кібербезпека нотаріусів і державних реєстрів 

України» (Наталія Козаєва), 11.12.2018. 

 

4.6. Співпраця із засобами масової інформації 

 

Прес-службою протягом 2018 року організовувалося та 

супроводжувалося надання інтерв’ю, коментарів, здійснення публікацій 

статей керівництва НПУ, членів Ради НПУ в засобах масової інформації, в 

тому числі юридичних. 
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У програмах на телебаченні та радіоефірах висвітлювалися актуальні 

питання нотаріальної практики, надавалися фахові коментарі та роз’яснення. 

Здійснювалося систематичні розсилки новин НПУ. 

Можна констатувати, що протягом 2018 року значно збільшився інтерес 

до діяльності НПУ центральних телеканалів, всеукраїнських друкованих та 

інтернет-видань загальної суспільно-політичної тематики. 

Особливо важливою дана співпраця була в рамках проведення 

інформаційних кампаній протягом жовтня – грудня 2018 року щодо 

недопустимості прийняття законопроектів № 9140, № 9311, правок до № 

8121. 

Загалом у ЗМІ за звітний рік нараховується більше 100 

публікацій/виступів стосовно діяльності НПУ - статті, коментарі, 

інтерв’ю, інформаційні матеріали на основі повідомлень Прес-служби НПУ 

тощо. 

Зокрема, варто виділити такі важливі публікації та виступи у ЗМІ: 

– стаття Володимира Марченка про законопроект № 9311: «Знищити 

нотаріат. Кому вигідно?» («Дзеркало тижня»); 

– інтерв’ю Володимира Марченка про законопроект № 9311: «Руйнація 

нотаріальної системи, яка ефективно працює, не покращить захист власності 

та імідж держави» (парламентська газета «Голос України»); 

– виступ Володимира Марченка щодо законопроекту № 9140 у прямому 

ефірі телеканалу  «Рада»; 

– коментарі Володимира Марченка та Дмитра Кирилюка щодо 

законопроекту № 9140 у випуску телепрограми «ТСН-Тиждень» (телеканал 

«1+1»); 

– виступ Ольги Оніщук в прямому ефірі OBOZ TV щодо законопроекту 

№ 9140; 

– стаття Володимира Марченка «Нотаріат України: майбутнє вже тут» 

(«Юридична газета»); 

– інтерв’ю Володимира Марченка  «Відповідальність – друге ім’я 

нотаріату» («ЮРЛІГА»); 

– стаття Володимира Марченка «Bad idea, або Чому відеофіксація 

нотаріальних дій не подолає рейдерства» («Закон і бізнес»); 

– інтерв’ю Володимира Марченка «В полном смысле слава. Сегодня 

имидж профессии нотариуса в Украине среди всех юридических профессий 

является едва ли не лучшим» («Юридическая практика»); 
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– інтерв’ю Володимира Марченка «Чиновники зможуть розпоряджатися 

власністю селян, — президент Нотаріальної палати про законопроект 

№9140» («Судово-юридична газета»); 

– стаття Дмитра Кирилюка «Інститут консенсусу. Нові функції нотаріату: 

медіація та реєстрація й розірвання шлюбів» («Закон і бізнес»); 

– інтерв’ю Володимира Марченка «Нотариальное удостоверение сделок 

гарантирует сторонам правовую защиту» («StockWorld»); 

– стаття Олени Кирилюк «Червона пігулка для нотаріату. Посвідчення 

електронних правочинів може стати реальністю за умови законодавчих змін» 

(«Закон і бізнес»); 

– інтерв’ю Ольги Оніщук «Завжди була переконана, що основна місія 

юриста – допомагати людям» («VIN TOP»); 

– коментар Володимира Марченка щодо реформування інституту 

саморегулювання в Україні з точки зору нотаріату («Юридическая 

практика»); 

– коментар Володимира Марченка щодо введення аудіо- та відеофіксації 

вчинення нотаріальних дій («Юридическая практика»); 

– коментар  Володимира Марченка щодо законопроекту № 

9311 («Юридическая практика»); 

– інтерв’ю Володимира Марченка: «Чому електронні технології не 

замінять присутності фахівця» («Закон і бізнес»); 

– репортаж про конференцію по кіберзахисту, організовану НПУ: «Как 

нотариусам защититься от кибератак, обсуждали в Нотариальной палате» 

(«ЮРЛІГА»); 

– інтерв’ю Володимира Марченка про законопроект № 9311 у статті 

«Мін’юст проти нотаріусів. Що спровокувало переполох» («Главком»); 

– стаття Володимира Марченка «Нотаріат як антирейдерський 

інструмент» (журнал «Феміда»); 

– стаття Інни Бернацької «Нотаріат на шляху реформ» («Закон і бізнес»). 

 

Протягом року Прес-службою здійснювалось налагодження та 

підтримка контактів з редакціями ЗМІ, інформаційних агентств. 

Зокрема, активною була співпраця із професійними юридичними виданнями 

- газетами «Юридична практика», «Закон і Бізнес», «Юридична Газета», 

«Судово-юридична газета», порталом ЮРЛІГА. 
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З метою запобігання негативного впливу на імідж нотаріату, Прес-

службою здійснювалась реакція на публікації в ЗМІ, теле- та радіоефіри. 

Зокрема, було підготовлено: 

– низку звернень до телеканалу «1+1» щодо необ’єктивного висвітлення 

журналістами тем, які стосуються нотаріату, вживання словосполучення 

«чорні нотаріуси» тощо;  

– лист головному редактору видання UBR.UA з проханням прибрати із 

публікації на сайті вислів, який дискредитує професію нотаріуса; 

– звернення до редактора Internet.ua щодо заміни заголовка публікації, 

який стосувався нотаріату, але неадекватно відображав інформацію; 

– лист голові КП «Чернігівське МБТІ», який у інтерв’ю місцевому сайту  

вжив вислів щодо «чорних нотаріусів»; 

– лист голові «Національної суспільної телерадіокомпанії України» щодо 

ефіру на радіо «Житомирська хвиля» з ознаками замовного характеру. 

 

4.7. Підготовка та випуск журналу «Нотаріат України» 

 

НПУ 4 рази на рік 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 її обласних відділень, піднімаються актуальні проблеми 

нотаріату, відбувається обмін досвідом тощо. 

Журнал безкоштовно доступний в електронній версії, публікується на 

сайті НПУ. 

За звітний період було здійснено підготовку та випуск чотирьох номерів 

журналу «Нотаріат України», щоквартально: № 1 (березень 2018 року), № 2 

(липень 2018 року), № 3 (вересень 2018 року), № 4 (грудень 2018 року). 

Електронні версії журналу було розміщено на сайті НПУ. 

 Окрім цього, здійснювався друк журналу з нагоди заходів – чергового 

З’їзду нотаріусів, засідань Ради НПУ. 

У 2018 році відбулося покращення якості контенту та осучаснення стилю 

журналу, збільшилася кількість авторських матеріалів, інтерв’ю, додано нові 

рубрики. 
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4.8. Налагодження внутрішньої комунікації із членами НПУ 

 

На веб-сайті НПУ та на сторінках Палати у соціальних мережах в  

Інтернеті регулярно публікувалися інформаційні повідомлення на теми, 

корисні нотаріусам у практичній професійній діяльності. 

 Для нотаріусів також працює ресурс «Нотаріальна платформа», який 

наповнюється документами, що розробляються НПУ для врахування в 

нотаріальній діяльності. Повідомлення про оновлення бази документів 

публікувалися на веб-сайті НПУ та сторінках НПУ в Інтернеті. 

Для регіональних новин на оновленому веб-сайті НПУ виділено окремий 

розділ – «Новини відділень», у якому публікується інформація про заходи, 

які відбуваються на місцях (семінари-практикуми, круглі столи, важливі 

події в житті відповідних нотаріальних громад,  виступи в медіа тощо). 

Прес-службою в режимі телефонного спілкування, у соціальних мережах 

та по електронній пошті систематично надавалися відповіді на питання 

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

НПУ, підключення до Реєстру територіальної громади Києва тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

5.  Міжнародне співробітництво  

 

На виконання плану заходів по лінії міжнародного співробітництва 

спільно  з Комісією з міжнародного співробітництва НПУ діяльність НПУ у 

вказаний період здійснювалась за наступними основними напрямами. 

 

5.1. Співпраця з Міжнародним союзом нотаріату (МСЛН). 

 

 В рамках участі у заходах та інформаційно-аналітичній роботі Союзу на 

регулярній основі здійснювалось листування з Адміністративним 

Секретаріатом, головами Комісій та робочих груп МСЛН. Отримана 

інформація своєчасно доповідалась керівництву НПУ та голові Комісії з 

міжнародного співробітництва НПУ, а також використовувалась для 

організації участі українських нотаріусів в міжнародному співробітництві. 

  

Керівництво МСЛН регулярно інформувалось щодо стану українського 

нотаріату та актуальних проблем його діяльності у зв’язку з окремими 

законодавчими ініціативами, що зачіпають інтереси нотаріусів, зокрема, 

законопроектів № 9063 від 06 вересня 2018 року, № 9140 від 01 жовтня 2018 

року, № 9311 від 21 листопада 2018 року. За результатами звернень НПУ та 

розгляду керівництвом Союзу вказаних законопроектів, президентом 

МСЛН від імені Союзу були надіслані відповідні листи на адресу перших 

осіб України, в яких висловлено підтримку позиції НПУ з цього 

питання.  

 

Здійснено організаційне та інформаційне забезпечення участі 

представників  НПУ в таких заходах МСЛН: 

 

- засіданні Комісії з європейських справ МСЛН та 6-му симпозіумі 

нотаріатів Середземномор’я (21-23 червня 2018 року, м. Мадрид, Іспанія); 

- засіданнях Генеральної ради, Комісії із соціального захисту нотаріусів, 

Комісії з тем і конгресів, Комісії з нотаріальної деонтології та Асамблеї 

нотаріатів – членів МСЛН (29 вересня – 02 жовтня 2018 року, м. Буенос-

Айрес, Аргентина); 
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- пленарній сесії Комісії з європейських справ (23-24 листопада 2018 

року, м. Відень, Австрія). 

 

В рамках дослідницької діяльності Робочих груп МСЛН та Комісії з 

європейських справ МСЛН протягом звітного періоду організовано 

опрацювання (переклад питань та відповідей) «запитальників» «Умови, що 

необхідні для юридичної сили нотаріальних довіреностей», 

«Компанії/підприємства», «Майнові режими подружніх пар та 

Зареєстровані партнерства»,  «Роль нотаріату у розвитку цифрової 

економіки», які у визначені терміни були надіслані на адресу секретаріату 

МСЛН. 

 

Згідно з рекомендаціями МСЛН для поширення інформації серед 

нотаріатів-членів Союзу перекладено з іноземних мов аналітичні 

дослідження «Керівництво з боротьби з відмиванням грошей та 

фінансуванням тероризму в нотаріальному секторі», «Визначення поняття 

автентичний нотаріальний документ» та розміщено на веб-сайті НПУ у 

розділі «Міжнародний досвід». 

 

Проведено відбір кандидатів від України (3 особи) з числа молодих 

нотаріусів на навчання за новою схемою у Всесвітньому університеті 

нотаріусів МСЛН (м. Рим, Італія), забезпечено супровід їх навчання онлайн 

та виїзду на останньому етапі до Італії (2-6 липня 2018 року). За 

результатами розміщено відповідну публікацію на сайті НПУ. 

 

Організовано виїзд представника України на навчання в Міжнародному 

інституті нотаріальних студій (Швейцарія, жовтень 2018 року).  

 

Оголошено конкурс на відбір кандидата на стажування в Німеччині. 

  

З метою отримання доступу членів НПУ до матеріалів, що публікуються у 

внутрішній мережі веб-сайту МСЛН та здійснення інтерактивного 

спілкування між нотаріусами усього світу, підготовлено та надіслано в 

адресу секретаріату Союзу списки українських нотаріусів та їх контактні дані 

(для отримання відповідних паролів). Також на адреси голів відділень НПУ 

розіслані правила роботи на Форумі зазначеного веб-сайту. 
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5.2. Двостороннє міжнародне співробітництво.  

 

У взаємодії з Комісією з міжнародного співробітництва НПУ вжито 

заходів з розвитку співробітництва з нотаріальними палатами Німеччини, 

Білорусі, Грузії, Литви, Естонії, Латвії, у тому числі здійснено відповідне 

організаційно-інформаційне супроводження щодо забезпечення візитів 

делегацій НПУ з метою участі в:    

- міжнародній конференції з нагоди 25-річчя незалежного нотаріату 

Естонії (м. Таллінн, Естонія, 1-2 листопада 2018 року); 

- робочій зустрічі з керівництвом Нотаріальної палати Естонії з питань 

Е-нотаріату (9-12 листопада 2018 року). 

 

Здійснено низку організаційних заходів щодо підготовки, проведення та 

забезпечення участі іноземних делегацій у ІІ Міжнародній конференції 

«Стратегічні шляхи розвитку нотаріату в Україні як нотаріату латинського 

типу» та святкуванні 25-річчя прийняття Закону України «Про нотаріат». 

 

Спільно Комісією НПУ з розвитку фізичної культури, спорту, творчості 

та мистецтва організовано виїзди української делегації на міжнародні 

спортивні змагання: 

- XVІ Нотаріальну Олімпіаду (24-27 травня 2018 року, м. Мшана  Дольна, 

Польща); 

-    Республіканську спартакіаду «Нотаріат Білорусі 2018» (11-13 травня, 

2018 року, Гродненська область, Білорусь); 

-  Чемпіонаті світу з футболу серед юристів (м. Барселона, Іспанія, 

травень 2018 року). 

 

    Для інформування нотаріусів України щодо заходів, які плануються 

МСЛН, а також іншими зарубіжними організаціями та нотаріатами, 

забезпечено публікацію відповідних матеріалів на сайті НПУ.  
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6.  Фінансова  діяльність 

 

 Фінансова діяльність НПУ здійснювалося у відповідності до Кошторису 

доходів і видатків на 2018 рік, затвердженого  Радою НПУ, та 

спрямовувалась на забезпечення поточної фінансово-господарської 

діяльності НПУ задля вирішення основних завдань, визначених Статутом.         

Майно НПУ формувалося за рахунок надходжень від членських внесків 

та цільових внесків членів НПУ.                                 

Розподіл членських внесків                                                                                                

Таблиця №1 

Загальна сума  надходжень від  

членських внесків за 2018 рік 

22 690,4 тис.грн. Примітка 

Перераховано на рахунки 

відділенням НПУ (50%  від 

загальної суми надходжень 

членських внесків )   

11 260,9 тис.грн.  

Заборгованість відділень перед 

НПУ по членським внескам   

5 631,5тис.грн.  

Заборгованість НПУ перед 

відділеннями  

відсутня  

 

       Виконання кошторису НПУ на 2018 рік 

                                                                                                          Таблиця №2 

№ 

з/п 

Найменування показника С У М А 

за кошторисом 

тис.грн. 

Фактично 

тис.грн. 

 Залишок коштів на 01.01.2018р. 2 400,8 2 400,8 

1. Членські  внески 22 632,1 22 690,4 
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2. Цільові внески  11,0 

3. Інші надходження (% банку 

тощо) 

100,0 87,9 

I. Всього  надходжень (із 

залишком) 

30 698,5 25 190,1 

II. Витратна частина: 30 698,5 21 057,1 

1. Перерахування 50% 

відділенням НПУ (згідно  п.7.22 

Статуту НПУ) 

14 029,85 11 260,9 

2. Видатки на виконання 

статутних завдань ( проведення 

засідань Ради НПУ, комісій 

НПУ, організація і проведення 

міжнародної конференції, 

семінарів, круглих столів, 

робочих груп, зустрічей; 

виготовлення заохочувальних 

відзнак тощо) 

3 261,85 1 979,7 

2.1  Сплата членського внеску до 

МСЛН та реєстраційних зборів  

за участь у засіданнях 

міжнародних  комісій,членом 

яких є НПУ   

300,00 271,7 

2.2 Відрядження  з метою участі у 

семінарах, конференціях тощо 

50,0 34,2 

     

3. Видатки на утримання апарату: 9 240,00 7 510,6 

3.1 Заробітна плата  Президента 

НПУ, включаючи   податки 

             680,0 616,8 

3.2 Заробітна плата працівників 4 750,00 3 661,5 
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апарату НПУ, включаючи 

податки 

3.3 Нарахування на зарплату 22%  

(в т.ч. декретні) 

1 240,00 926,6 

4. Орендна плата та комунальні  

платежі 

1 370,00 1 246,9 

5. Поточні витрати (послуги 

охорони, послуги Інтернет, 

послуги зв’язку, купівля 

канцтоварів, купівля основних 

засобів,  нематеріальних 

активів, оплата за договорами 

тощо) 

1 200,00 1 058,8 

III. Залишок коштів на 01.01.2019  4 132,9 

           

       Протягом 2018 року було  укладено 23 цивільно-правових договори на 

виконання робіт (надання послуг) з метою забезпечення  статутних  завдань 

НПУ.       

 У 2018 році  було укладено 6 договорів на суму понад 50  тисяч грн, а саме: 

1. Договір про надання послуг з організації заходу  (З'їзд нотаріусів) б/н 

від 19.04.2018 на суму 75 640,00 грн. 

2. Договір з виготовлення відеотовару (до 25-річчя прийняття Закону 

України «Про нотаріат») № 050718 від 05.07.2018 на суму 79 290,00 

грн. 

3. Договір про надання послуг з кейтерингу для проведення заходу (ІІ 

Міжнародна конференція «Стратегія розвитку нотаріату в Україні як 

нотаріату латинського типу») №16 від 13.07.2018 на суму 382 954,68 

грн. 

4. Договір  на оренду приміщення (ІІ Міжнародна конференція «Стратегія 

розвитку нотаріату в Україні як нотаріату латинського типу») № 02/07-

18-1 від 02.07.2018 на суму 67 151,00 грн. 

5. Договір на проведення поточного ремонту офісу  М/4481-28/43/10 від 

12.10.2018 на суму 175 474,44 грн. 

6. Договір на проведення поточного ремонту офісу  М/4481-28/44/10 від 

18.10.2018 на суму 192 585,24 грн. 
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7. Діяльність комісій НПУ  

 

 

7.1. Звіт про роботу Комісії НПУ з питань професійної етики 

нотаріусів  

У 2018 році Комісія з питань професійної етики нотаріусів 

Нотаріальної палати України провела 5 засідань, які відбулися в приміщенні 

Нотаріальної палати України. На засіданнях комісії були присутні усі члени 

комісії. 

У 2018 році на розгляд Комісії надійшло 12 звернень. 1 звернення 

прокуратури Харківської області, 1 комітету  Верховної Ради України питань 

сім’ї, молодіжної політики спорту та туризму, 1 звернення Народного 

депутата України , 6 звернень від фізичних осіб та юридичних осіб, 3 

подання відділень Нотаріальної Палати України в областях. 

За результатом розгляду матеріалів, що надійшли на адресу Комісії: у 

5-ти випадках - відсутні порушення правил професійної етики; у 3-х 

випадках - винесені попередження.  

Підготовлено 7 рішень щодо порушення  нотаріусами правил 

професійної етики, які  передані на розгляд  Ради Нотаріальної  палати 

України. 

Два звернення повернуті без розгляду, в зв’язку з наявними 

кримінальними провадженнями по фактах, викладених у зверненнях. 

У 2018 році на засідання Комісії запрошено 3-х нотаріусів. Усі 

запрошені були присутніми на засіданні Комісії. 

 

7.2. Звіт про роботу Комісії НПУ з міжнародного співробітництва  

 

 На виконання положень, передбачених Законом України «Про 

нотаріат», Статутом Нотаріальної палати України, «Положення про Комісію 

Нотаріальної палати України з міжнародного співробітництва, а також Плану 

роботи на 2018 рік, діяльність Комісії здійснювалась за такими основними 

напрямами:  
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Поглиблення співпраці з Міжнародним союзом нотаріату (МСЛН) 

Керівництво МСЛН регулярно інформувалось щодо стану українського 

нотаріату та актуальних проблем його діяльності у зв’язку з окремими 

законодавчими ініціативами, що зачіпають інтереси нотаріусів, зокрема, 

законопроектів № 9063 від 06 вересня 2018 р., № 9140 від 01 жовтня 2018 р., 

№ 9311 від 21 листопада 2018 р. 

З цією метою використовувались особисті зустрічі з президентом МСЛН 

та віце-президентом МСЛН з країн Європи під час проведення заходів Союзу. 

За результатами звернень НПУ та розгляду керівництвом Союзу вказаних 

законопроектів, президентом МСЛН від імені Союзу були надіслані відповідні 

листи на адресу перших осіб України, в яких висловлено підтримку позиції 

НПУ з цього питання. 

Делеговані члени Комісії з міжнародного співробітництва НПУ взяли 

активну участь у роботі структурних органів МСЛН та Асамблеї нотаріатів-

членів, зокрема: 

- засіданні Комісії з європейських справ МСЛН та 6-му симпозіумі нотаріатів 

Середземномор’я (21-23 червня 2018 р., м. Мадрид, Іспанія); 

- засіданнях Генеральної ради, Комісії із соціального захисту нотаріусів, 

Комісії з тем і конгресів, Комісії з нотаріальної деонтології та Асамблеї 

нотаріатів – членів МСЛН (29 вересня – 02 жовтня 2018 року, м. Буенос-

Айрес, Аргентина); 

- пленарній сесії Комісії з європейських справ (23-24 листопада 2018 р., м. 

Відень, Австрія). 

Виїзди представників НПУ на міжнародні заходи МСЛН оформлено 

відповідними звітами. 

В рамках дослідницької діяльності Робочих груп МСЛН та Комісії з 

європейських справ МСЛН протягом звітного періоду організовано 

опрацювання запитальників «Умови, що необхідні для юридичної сили 

нотаріальних довіреностей», «Компанії / підприємства», «Майнові режими 

подружніх пар та Зареєстровані партнерства»,  «Роль нотаріату у розвитку 
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цифрової економіки», які у визначені терміни були надіслані на адресу 

секретаріату МСЛН. 

Погоджено 3 кандидатури молодих нотаріусів на навчання у 7-му 

випуску Всесвітнього університету нотаріусів та надіслано відповідні 

пропозиції до Адміністративного секретаріату МСЛН. 

Активізація двостороннього співробітництва 

Здійснено низку організаційних заходів щодо підготовки, проведення 

та супроводження участі іноземних делегацій у ІІ-й Міжнародній конференції 

«Стратегічні шляхи розвитку нотаріату в Україні як нотаріату латинського 

типу» та святкуванні 25-річчя прийняття Закону України «Про нотаріат». 

Вжито заходів з розвитку співробітництва з нотаріальними палатами 

Німеччини, Білорусі, Грузії, Литви, Естонії, Латвії, у тому числі забезпечено 

участь української делегації в міжнародній конференції з нагоди 25-річчя 

незалежного нотаріату Естонії (м. Таллінн, Естонія, 1-2 листопада 2018 року). 

З метою сприяння роботі Комісії НПУ з питань співробітництва з 

органами державної влади відносно удосконалення законодавства з питань 

нотаріату, підготовлено відповідні запити до іноземних нотаріатів з питань 

організації нотаріальної діяльності у віддалених від центра районах та 

сільській місцевості, порядку територіального розміщення нотаріальних 

контор. 

Спільно Комісією НПУ з розвитку фізичної культури, спорту, творчості та 

мистецтва організовано виїзди української делегації на міжнародні спортивні 

змагання: 

- XVІ Нотаріальну Олімпіаду (24-27 травня 2018 р., м. Мшана  Дольна, 

Польща); 

-  Республіканську спартакіаду «Нотаріат Білорусі 2018» (11-13 травня 2018 р., 

Гродненська область, Білорусь); 

 - Чемпіонат світу з футболу серед юристів (м. Камбрис, м. Салоу, Іспанія, 

травень 2018 р.). 
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З метою подальшого зміцнення в Україні нотаріальної системи латинського 

типу, розвитку транскордонного співробітництва в інтересах поглиблення 

інтеграції між Україною та ЄС, продовжено переговори з керівниками   Ради 

нотаріатів Європейського Союзу щодо надання НПУ статусу спостерігача в цій 

організації. 

 

7.3. Звіт про роботу Комісії НПУ з питань співробітництва з 

органами державної влади 

 

 

№ Назва виду робіт Виконавці Дата 

направлення 

до апарату 

палати та 

президента 

НПУ тощо 

Відмітки 

Наявність 

реагування 

1 Проект Закону України 

«Про медіацію» 

Кирилюк О., 

Бадахов Ю. 

17.01.2018 Направлено до 

НПУ та 

Комітету ВР 

2 Проект Закону України 

«Про ТОВ та ТДВ» 

Кирилюк О., 

Бадахов Ю., 

07.02.2018 Направлено до 

НПУ 

3 Проект уніфікованої 

відповіді на запити 

Антимонопольного 

комітету щодо надання 

документів, пов’язаних з 

надання послуг НАІСу 

Петутіна Ю. 14.02.2018 Розміщено на 

сторінці 

Офіційна група 

Нотаріуси 

України для 

практичного 

використання 

нотаріусами 
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4. Проект внесення змін 

щодо запровадження 

здійснення розрахунків 

між сторонами за 

допомогою депозитного 

рахунка (ескроу) 

нотаріуса 

Сєйдалієв Д. 02.03.2018  

5. Проект листа-відповіді 

щодо адвокатських 

запитів, які надходять на 

адресу нотаріусів 

Сєйдалієв Д. 05.03.2018 Розміщено на 

сторінці 

«Офіційна група 

Нотаріуси 

України» для 

практичного 

використання 

нотаріусами 

6. Участь у засіданні 

робочої групи по 

розробці нормативних 

актів у сфері оцінки 

майна 

Кирилюк О. 06.03.2018 За результатами 

участі 

учасникам 

робочої групи 

запропоновано 

вносити 

пропозиції щодо 

норм проектів 

7. Пропозиції щодо 

викладення норм 

Порядку ведення даної 

бази даних звітів про 

оцінку та Порядку 

авторизації електронних 

майданчиків, які 

стосуються діяльності 

нотаріусів 

Кирилюк О., 

Щербак Т. 

05.03.2018 Направлено до 

Фонду 

Державного 

майна України 
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8. Участь в засіданні 

круглого столу, 

проведеного за 

ініціативою Програми 

USAID «Нове 

правосуддя», на якому 

обговорювалися питання 

професійної 

відповідальності 

представників 

правничих професій. 

Кирилюк О. 16.03.2018 Досягнення 

домовленості 

про співпрацю 

Нотаріальної 

палати України 

з органами 

дисциплінарної 

відповідальності 

даних професій 

з метою 

налагодження 

взаємоетичних 

відносин під час 

професійної 

діяльності. 

9 Лист щодо припинення 

постачання бланків 

нотаріальних 

документів; 

зустрічі з 

представниками 

Міністерства юстиції з 

метою відновлення 

постачання бланків 

Оніщук О., 

Бернацька І.,, 

Зенікова М. 

всі члени 

комісії 

27.03.2018 Направлено до 

Міністерства 

юстиції України 

та НАІСу 

10 Експрес-аналіз Закону 

України «Про 

товариства з обмеженою 

відповідальністю та 

товариства з додатковою 

відповідальністю» 

Бадахов Ю., 

Кирилюк О. 

Щербак Т. 

01.04.2018 Розміщено на 

сайті 

Нотаріальної 

палати України 

для 

використання 

нотаріусами у 

роботі 
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11 Коментарі до проекту 

Закону України про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів 

України  щодо порядку 

виїзду дитини за межі 

України (реєстр. № 

6647) 

Дунаєвська 

С.М., 

всі члени 

комісії 

13.04.2018 Направлено до 

НПУ для 

подальшої 

передачі в 

робочі групи 

12 Участь в тимчасових 

редакційних комісіях 

щодо підготовки до 

з’їзду нотаріусів 

статутних документів 

НПУ 

Бернацька І. до 

21.04.2018 

 

13 Коментарі до проекту 

Закону України про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів 

України  щодо порядку 

виїзду дитини за межі 

України (реєстр. № 

6647) 

Бадахов Ю. 22.04.2018 Направлено до 

НПУ для 

подальшої 

відповіді на 

запит нотаріусів 

Запоріжжя 

14 Участь в засіданні 

Комітету Верховної 

Ради України з питань 

сім’ї, молодіжної 

політики, спорту та 

туризму. 

під час розгляу 

законопроекту № 6647 

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

порядку виїзду дитини 

за межі України» 

Кирилюк О. 23.04.2018  



42 

 

14 Участь у XXIII 

Міжнародній науково-

практичної конференції 

«Земельна власність і 

трансформація ринку 

нерухомості: 

міжнародний досвід та 

перспективи реформ в 

Україні», доповідь про 

механізм захисту від 

аграрного рейдерства 

Оніщук О. 24-

25.04.2018 

 

15 Участь у семінарі 

«Проблемні аспекти 

відносин між 

нотаріусами та 

адвокатами. Аналіз 

окремих питань 

нотаріальної практики» 

Кирилюк О. 27.04.2018  

16 Коментар до листа щодо 

можливості видачі 

іпотекодержателю 

дублікату документа, що 

підтверджує право 

власності на предмет 

іпотеки 

Петутіна Ю., 

Павловська 

О. 

19.04.2018 Передано в 

апарат НПУ 

17 Інтерв’ю для видання 

VIN TOP «Нотаріат – це 

відповідальність, 

точність, безпека і 

надійність»    

Оніщук О. 18.05.2018  

18 Лист до НАІС щодо 

недоліків роботи ДРРП 

Павловська 

О., 

Дунаєвська 

Л. 

01.06.2018  

19 Участь у конференції, 

присвяченій питанням 

медіації та ролі 

нотаріуса 

Оніщук О. 01.06.2018  
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20 Доповнення до експрес-

аналізу по Закону про 

ТОВ та ТДВ, відповіді 

на питання нотаріусів за 

результатами семінарів 

Кирилюк О., 

Петутіна Ю., 

Щербак Т., 

Зенікова М. 

18.06.2018 Розміщено на 

сайті 

Нотаріальної 

палати України 

для 

використання 

нотаріусами у 

роботі 

 

21 

Аналіз змін до 

постанови КМУ № 1141 

 «Про затвердження 

Порядку ведення 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно» 

Пилипенко 

Ю.,  

Павловська 

О. 

13.07.2018 Розміщено на 

сайті 

Нотаріальної 

палати України 

для 

використання 

нотаріусами у 

роботі  

22  Участь у Всеукраїнській 

конференції «Основні 

засади забезпечення 

кібербезпеки в 

нотаріальній діяльності» 

Кирилюк О. 

Бадахов  Ю. 

Бернацька І. 

12.07.2018   

 

23 

Огляд змін до 

законодавства за серпень 

2018 року  

Пилипенко 

Ю., 

Петутіна Ю., 

Зенікова М. 

04.09.2018  Розміщено на 

сайті 

Нотаріальної 

палати України 

для 

використання 

нотаріусами у 

роботі 

24 Опрацювання проекту 

змін до правил ведення 

нотаріального 

діловодства 

Петутіна Ю., 

Щербак Т. 

11.09.2018  

25 Пропозиції до 

законопроекту  

№ 8121 «Про внесення 

змін до Земельного 

кодексу України та 

Бернацька І., 

Сєйдалієв Д., 

Павловська 

О. 

 

Вересень 

2018 
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деяких інших 

законодавчих актів щодо 

протидії рейдерству» 

26 Опрацювання проекту 

Закону України 

«Рейдерству СТОП!» 

щодо відеофіксації 

нотаріальної дії 

Кирилюк О., 

Голобородько 

В. 

18.09.2018 Використано 

для роботи з 

народними 

депутатами 

27 
Напрацювання позиції 

щодо законопроекту № 

9140 Про внесення 

змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо 

створення передумов 

для захисту 

економічних та 

спадкових прав 

громадян в сільській 

місцевості 

 

Оніщук О., 

Кирилюк О., 

всі члени 

комісії 

Жовтень 

2018 

 

28 Участь у прес-

конференції 

«Антирейдерський-3: 

реформування нотаріату 

без нотаріусів» 

 

Кирилюк О. 20.10.2018  

29 Лист Президенту 

України стосовно 

проекту рішення 

Кабінету Міністрів 

України від 31 жовтня 

2018 року щодо 

скасування Указу 

Президента України № 

762/98 (далі – Указ № 

Оніщук О., 

Кирилюк О., 

усі члени 

комісії. 

 

01.11.2018  

https://www.facebook.com/liga.net/videos/736418760075924/
https://www.facebook.com/liga.net/videos/736418760075924/
https://www.facebook.com/liga.net/videos/736418760075924/
https://www.facebook.com/liga.net/videos/736418760075924/
https://www.facebook.com/liga.net/videos/736418760075924/
https://www.facebook.com/liga.net/videos/736418760075924/
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762/98) від 10 липня 

1998 року «Про 

впорядкування 

справляння плати за 

вчинення нотаріальних 

дій» 

30 Робота над 

пропозиціями щодо 

скасування плати за 

перевірку оцінок 

Зенікова М. 04.11.2018  

31 Участь у засідання 

профільного комітету 

Верховної Ради при 

розгляді питання щодо 

Законопроекту № 9311  

Оніщук О., 

Кирилюк О., 

Войтовський 

В. 

21.11.2018  

32 Участь у 

антирейдерському 

форумі «Бізнес проти 

знищення держави» 

Оніщук О., 

Бернацька І. 

05.12.2018  

33 Розробка 

альтернативного  

проекту Закону «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо посилення 

гарантій захисту 

державою права 

власності»  

Войтовський 

В. 

06.12.2018  

34 Участь в ефірі «UA. 

Українське радіо Львів» 

в програмі «Суспільне 

право з Ярославом 

Жукровським» 

Пилипенко 

Ю. 

19.12.2018  

35 Присутність на засіданні 

Верховної Ради України 

під час розгляду у 

другому читанні 

Законопроекту № 8121 

Оніщук О.,  

Кирилюк О., 

Войтовський 

В. 

20.12.2018  

https://www.facebook.com/liga.net/videos/736418760075924/
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36 Розробка таблиці 

зауважень до проекту 

Закону «Проект Закону 

про внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та деяких інших 

законодавчих актів щодо 

протидії рейдерству» № 

8121 

Кирилюк О. 

 

24.12.2018 - 

30.12.2018 

Відправлено до 

комітету. 

 

 

7.4. Звіт про роботу Комісії НПУ з розвитку фізичної культури, 

спорту, творчості та мистецтва  

22-25 лютого та 12-15 квітня було проведено тренувальний збір збірної 

команди нотаріусів України з футболу, баскетболу, тенісу, плавання та легкої 

атлетики в рамках підготовки до нотаріальної Олімпіади в Польщі та до 

чемпіонаті світу з футболу в Іспанії  «MUNDIAVOCAT» в м. Біла Церква 

Київської області.  

11-13 травня збірна команда нотаріусів України брала участь в 

нотаріальній Спартакіаді в Республіці Білорусь.  

4-13 травня збірна команда нотаріусів України брала участь в 

чемпіонаті світу з футболу в Іспанії  серед юристів «MUNDIAVOCAT», 

виборола малий кубок та посіла II місце. 

24-27 травня збірна команда нотаріусів України брала участь в 

нотаріальній Олімпіаді в Польщі, зайняла II загальнокомандне місце та II 

місце в пісенному конкурсі. 

Підготовлено план заходів Комісії Нотаріальної палати України з 

розвитку фізичної культури, спорту, творчості та мистецтва на 2019 рік. 

 

7.5. Звіт про роботу Комісії НПУ питань запобігання та протидії 

кіберзлочинності 

 

№ Назва виду робіт 
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1.  Комісія протягом року  займалася вивченням нових засобів захисту 

робочого міста нотаріусів. Відвідувала відповідні заходи, які направлені на 

розвиток захисту комп’ютерної кібербезпеки.   

2.  Протягом року члени комісії взяли участь у експерименті, за 

погодженням з НАІС, пов’язаним з захистом робочого місця, внаслідок 

встановлення програмного продукту двох компаній. З метою забезпечення 

конфіденційності і цілісності інформації, що міститься у Єдиних державних 

реєстрах, протягом півроку через безпосередню працю з даними продуктами 

Комісією використовувались запропоновані продукти та наданий позитивний 

висновок програмам - як таким, що сприяють незаконному втручанню у 

комп’ютер нотаріуса третім особам. Це продукти «ІнфоОберіг» та захищена 

мережа Garuda Networks. 

3.  Протягом року комісія брала участь у численних семінарах для нотаріусів з 

питань кібербезпеки захисту робочого місця нотаріуса, з питань типових 

помилок при здійсненні державної реєстрації.   

4.  Підготовлено новий матеріал аналізу типових помилок при здійсненні 

державної реєстрації,  

5.  Участь в ток-шоу на телеканалі «Україна» ─ «Говорить Україна». 

6.  Участь у семінарі на тему «Типові помилки при здійснені державної 

реєстрації та кібербезпека робочого місця нотаріуса», 23 січня у м. 

Кіровоград. 

7.  Участь у Міжнародному форумі захисту персональних даних, 30 січня 2018 

року. 

8.  Участь у семінарі на тему «Типові помилки при здійснені державної 

реєстрації та кібербезпека робочого місця нотаріуса», 10 лютого у м. Львів. 

9.  Участь у семінарі на тему «Типові помилки при здійснені державної 

реєстрації та кібербезпека робочого місця нотаріуса», 17 лютого у м. Одеса. 

10.  22 лютого запущено оновлений сайт НПУ. 

11.  Участь у семінарі на тему «Типові помилки при здійснені державної 

реєстрації та кібербезпека робочого місця нотаріуса», 27 лютого у м. 

Маріуполь. 

12.  День відкритих дверей в нотаріальному архіві м. Києва, 28 лютого. 
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13.  Участь у семінарі на тему «Типові помилки при здійснені державної 

реєстрації та кібербезпека робочого місця нотаріуса», 02 березня у м. Київ. 

14.  Участь у семінарі на тему «Типові помилки при здійснені державної 

реєстрації та кібербезпека робочого місця нотаріуса», 23 березня у м. 

Сєверодонецьк. 

15.  Комісія взяла активну участь у підготовці та проведенні чергового З’їзду 

НПУ 20-21 квітня. 

16.  Участь у семінарі на тему «Типові помилки при здійснені державної 

реєстрації та кібербезпека робочого місця нотаріуса», 24 травня у м. Івано-

Франківськ. 

17.  Участь у семінарі на тему «Типові помилки при здійснені державної 

реєстрації та кібербезпека робочого місця нотаріуса», 1 червня у м. 

Запоріжжя. 

18.  Участь у семінарі на тему «Типові помилки при здійснені державної 

реєстрації та кібербезпека робочого місця нотаріуса», 8 червня у м. Харків. 

19.  Участь у підготовці та проведені круглого столу спільно з Міністерством 

юстиції та НПУ «Особливості роботи нотаріуса-реєстратора. Проблемні 

питання в сфері державної реєстрації», 25 червня. 

20.  Участь у семінарі на тему «Типові помилки при здійснені державної 

реєстрації та кібербезпека робочого місця нотаріуса», 27 червня, ГТУЮ м. 

Києва. 

21.  Організація та участь у першій всеукраїнській конференції «Основні засади 

забезпечення кібербезпеки в нотаріальній діяльності», 12 липня. 

22.  Участь у семінарі на тему «Типові помилки при здійснені державної 

реєстрації та кібербезпека робочого місця нотаріуса», 14 липня у м. Вінниця. 

23.  Виступ на радіостанції «Голос столиці», 27 липня. 

24.  Участь у семінарі на тему «Типові помилки при здійснені державної 

реєстрації та кібербезпека робочого місця нотаріуса», 30 червня у м. Рівне. 

25.  Підготовка до Дня нотаріату 02 вересня. 

26.  Участь у семінарі на тему «Типові помилки при здійснені державної 

реєстрації та кібербезпека робочого місця нотаріуса», 04 жовтня у м. Чернігів. 

27.  Участь у семінарі на тему «Типові помилки при здійснені державної 

реєстрації та кібербезпека робочого місця нотаріуса», 05 листопада у м. 
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Дніпро. 

28.  Участь у семінарі на тему «Типові помилки при здійснені державної 

реєстрації та кібербезпека робочого місця нотаріуса», 07 листопада у м. 

Херсон. 

29.  Участь у антирейдерському форумі «Бізнес проти знищення держави», 

спільно з «Бізнес-Вартою», 20 листопада. 

30.  Участь у телепередачі «Школа права» на телеканалі «Київ», 05 грудня. 

31.  Участь та модерація у круглому столі на тему: «Кібербезпека нотаріусів і 

державних реєстрів України», ЛІГАБізнесІнформ, 12 грудня. 

32.  12-15 грудня нотаріуси піддалися масовій хакерській атаці. Комісією з 

кібербезпеки було надано інформацію, як уникнути злому робочого місця та 

уникнути пошкодження програмного забезпечення комп’ютера. 

 


	1) 08 лютого 2018 року – Меморандум про співробітництво між НПУ та Міністерством юстиції України;
	- розміри адміністративного збору за державну реєстрацію, плати за надання інформації та послуг у скорочені строки у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб...
	- розміри адміністративного збору за державну реєстрацію прав, внесення змін до записів ДРРП, державну реєстрацію змін про ЮО та ФОП, надання інформації/відомостей на 2019 рік (комісія НПУ з питань співробітництва з органами державної влади та місцево...
	2) експрес-аналізи:
	- змін до процесуального законодавства з огляду на їх застосування у нотаріальній практиці (безпосередньо відділ методичного забезпечення та інформаційно-аналітичної роботи НПУ);
	- Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (спільно з комісією НПУ з питань співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування);
	- Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» у вигляді запитань/відповідей (спільно з Комісією НПУ з питань співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування);
	- застосування наказу Фонду державного майна України від 17 травня 2018 року № 658 «Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку» (безпосередньо відділ методичного забезпечення та інформаційно-аналітичної роботи НПУ);
	3) інформаційні листи щодо:
	- аналізу основних нововведень, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2018 р. № 484 до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. ...

	Спільно Комісією НПУ з розвитку фізичної культури, спорту, творчості та мистецтва організовано виїзди української делегації на міжнародні спортивні змагання:
	- XVІ Нотаріальну Олімпіаду (24-27 травня 2018 року, м. Мшана  Дольна, Польща);
	-  Чемпіонаті світу з футболу серед юристів (м. Барселона, Іспанія, травень 2018 року).

