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Протокол № 53 

засідання Ради Нотаріальної палати України 
 

м. Київ                                        05 березня 2019 року 

      

                                                                  

Присутні члени Ради НПУ:                                                                                                                  

Марченко В.М., Оніщук О.М., 

Кирилюк О.Ю., Кирилюк Д.В., 

Козаєва Н.М., Суханова Т.О., 

Бунякіна О.В., Апалько М.Ю., 

Заріцька Є.О., Парамонов О.В., 

Кіцула О.М., Балик Т.М., Пульний 

С.М., Бояківський О.В., Мельник 

О.М., Гура Л.Б., Бернацька І.М., 

Ворошина Л.В., Пивовар Л.В.,  

Негра О.А., Осика Л.М., Хусід 

С.М., Ніколаєнко С.В., Сидоренко 

А.В. 
 

                                                                         

Запрошені:  

Виконавчий директор 

Долгова З.М. 

 

 

Головуючий: Марченко В.М. 

Секретар:       Козаєва Н.М. 

 

 

 

Порядок денний 

засідання Ради НПУ  

 

1. Про затвердження порядку денного засідання Ради НПУ (Доповідач:  

Президент НПУ Марченко В.М.).  

2. Про стан виконання Меморандуму, укладеного НПУ з Міністерством 

юстиції України 08 лютого 2018 року (Доповідач:  Член Ради НПУ Бернацька 

І.М.).  

3. Про виконання  рішення Ради НПУ від 14 лютого 2019 року. (Доповідач:  

Перший віце-президент НПУ Оніщук О.М.). 

4. Про визначення подальшої стратегії НПУ у процесах захисту професійних 

прав нотаріусів з метою убезпечення руйнації нотаріату (Доповідач:  

Президент НПУ Марченко В.М.). 
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5. Про внесення змін до Положення про порядок сплати членських внесків 

до НПУ (Доповідач: Виконавчий директор НПУ Долгова З.М.) 

6. Про звільнення від сплати членських внесків: 

у зв’язку із скрутним матеріальним становищем: 

 за поданням  голови  відділення НПУ у  Харківській бласті  Самощенко 

Олени Анатоліївни: 

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Дванадцятої 

харківської державної нотаріальної контори Каліберду Тетяну Миколаївну в 

зв’язку з скрутним матеріальним становищем, оскільки вона є багатодітною 

матір’ю, виховує двох малолітніх та одну неповнолітню дітей  з 01.01.2019 

року по 01.01.2020 року. 

Заборгованості немає. 

 у зв’язку з хворобою (інвалідністю) та перебування їх на лікарняному 

(лікуванні): 

 за поданням голови відділення НПУ у Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни: 

- звільнити від сплати членських внесків з 01.06.2019 року по 30.09.2019 

рік приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу Кібець 

Людмилу Григорівну у зв’язку з тим, що у вищевказаний період не працює, 

оскільки щорічно проходить реабілітаційне лікування після ДТП; 

Заборгованість становить 4685,20 грн. (поступове погашення); 

- звільнити від сплати членських внесків з 01.01.2019 року по 31.12.2019 

року завідувача П’ятихатської державної нотаріальної контори 

Дніпропетровської області Новенка Сергія Володимировича в зв’язку з тим, 

що він є інвалідом І групи та потребує постійного лікування; 

Заборгованість становить 3881,92 грн.; 

7.  Різне. 

7.1. Про ліквідацію Комісії НПУ з питань соціального захисту та 

професійних прав нотаріусів та про складання повноважень голови Комісії 

НПУ з питань соціального захисту та професійних прав нотаріусів Філіповою 

Ларисою Петрівною. (Доповідач:  Виконавчий директор НПУ Долгова З.М.). 

7.2. Про ліквідацію Комісії НПУ з питань інформаційної політики та 

протидії корупції. (Доповідач: Виконавчий директор НПУ Долгова З.М.) 

 

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

порядку денного засідання Ради НПУ.  

ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М. вніс пропозицію затвердити  

запропонований порядок денний засідання Ради НПУ.    

Бернацька І.М.  внесла пропозицію  доповнити порядок денний і включити 

питання про стан виконання  Меморандуму укладеного НПУ з Міністерством 

юстиції України  08 лютого 2018 року.  

Інші пропозиції щодо порядку денного не надходили.  
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Марченко В.М. доповів про кількість присутніх членів Ради НПУ та 

причини відсутніх членів Ради НПУ, також  повідомив про запрошення  

Міністра юстиції України Петренка Павла Дмитровича на це засідання  Ради.  

Озвучив порядок денний, доповнений питанням «Про стан виконання 

меморандуму 2 пунктом» ( доповідач Бернацька І.М.), запропонував затвердити 

такий порядок денний засідання Ради НПУ 05.03.2019 року і поставив на 

голосування.  

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 24;        «ПРОТИ» - 0;       «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Порядок денний засідання Ради НПУ 05.03.2019 у 

запропонованому варіанті. 

Рішення прийнято одноголосно. 

      

2. СЛУХАЛИ:: Члена Ради НПУ Бернацьку І.М. про стан виконання 

Меморандуму укладеного НПУ з Міністерством юстиції України  08 лютого 

2018 року.  

Бернацька І.М. озвучила членам Ради НПУ «статистику співпраці» щодо 

звернень, які НПУ направляла до Міністерства юстиції України, але реагування 

на які з боку Мінюсту  було частково або не було взагалі. 

 Бернацька І.М. зачитала всі звернення, листи та запити до Міністерства 

юстиції України та більш детально прокоментувала  відсутність  відповідей з 

боку Міністерства юстиції.  

Загалом, НПУ було направлено 33 звернення. 

Міністерство юстиції України на:  

- 55 % не надали жодної відповіді на наші звернення; 

- 30 % надали письмову негативну відповідь; 

- 15% надали позитивну/частково позитивну відповідь,. 

Бернацька І.М. акцентувала увагу на необхідності здійснення аналізу  

ситуації, яка склалася. Головам усіх  відділень НПУ висловити свою думку 

щодо подальшого виконання даного меморандуму про співробітництво.  

Відповідно до Закону України «Про нотаріат» та Статуту Нотаріальної 

палати України здійснювати напрацювання  матеріалів спільно та подавати їх 

від НПУ, а не  від імені окремих нотаріусів.  

Оніщук О.М. доповіла інформацію по робочій групі, яка була створена і 

працювала над проблемними питаннями у сферах державної реєстрації.  

 Вона наголосила, що перелік питань, які на сьогодні є і залишаються 

проблемними були виписані ще на самому початку співпраці.  

Представники НПУ  вели перемовини з Мін’юстом протягом останніх трьох 

років і загалом зібрали 28 питань. 

 З 14 проблемних питань, які були порушені НПУ лише одне питання було 

вирішено, інші залишилися без розгляду.  

 Нажаль, позиція Міністерства юстиції свідчить про небажання   

дотримуватися Меморандуму, знаходити спільне рішення у вирішенні 

нагальних питань професійної діяльності нотаріусів. Потрібно зазначити, що з 

моменту підписання Меморандуму представники Міністерства юстиції 
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жодного разу не проводили засідання робочої групи щодо вирішення 

проблемних питань.  

Виходячи із  того переліку звернень НПУ, які  залишились без реагування, 

Міністерство юстиції України не налаштоване на співпрацю. 

Виступили члени Ради: Кирилюк Д.В., Апалько М.Ю., Балик Т.М., Бунякіна 

О.В., Сидоренко А.В. Негра О.А. та інші. 

За підсумками Ради Нотаріальної палати України направити відповідне 

звернення, всі проблеми, що стосуються державної реєстрації потрібно 

узагальнити, а свою позицію обґрунтувати, чому ми вийшли 25 лютого на 

зібрання : «Тому, що ми не були почуті Міністерством юстиції». 

Ворошина Л.В внесла пропозицію прийняти до уваги статистику звернень, 

які НПУ направляла до Міністерства юстиції України в рамках меморандуму 

НПУ з  Міністерством юстиції, та оприлюднити з інфографікою.  

Головам відділень донести дану інформацію до всіх нотаріусів на місцях, та 

створити умови, щоб вся нотаріальна спільнота працювала, як єдина команда.  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 24;       «ПРОТИ» - 0;      «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: прийняти до уваги статистику звернень, які НПУ направляла 

до Міністерства юстиції України в рамках меморандуму НПУ з  Міністерством 

юстиції, та оприлюднити з інфографікою. Головам відділень донести дану 

інформацію до всіх нотаріусів на місцях, та створити умови, щоб вся 

нотаріальна спільнота працювала, як єдина команда. 

Рішення прийнято одноголосно.                                                                                                     

                                                                                                      

3.СЛУХАЛИ: Першого віце-президента НПУ Оніщук О.М. про виконання  

рішення Ради НПУ від 14 лютого 2019 року про проведення акції мирного 

протесту нотаріусів України проти руйнації нотаріату України.  

Виступила: Оніщук О.М., зазначила, що рішення Ради НПУ від 14 лютого 

2019 року виконано повністю. Зібрання пройшло у мирному та позитивному  

дусі.  Задля цього було застосовано  усі можливі заходи безпеки. 

До заходу долучилося багато організацій та посадових осіб, а також засоби 

масової інформації.   

Оніщук О.М. зазначила, що всі зауваження щодо організації акції  ми 

сприймаємо, робимо висновки, на що варто звернути увагу надалі, це зібрання 

було свого роду першим кроком. 

Зверніть увагу на постанову Кабінету Міністрів України, там не зазначено 

про тестування нотаріусів та нотаріусів, яким заблоковано доступ.  Це 

експериментальний проект. І тому, цей проект кожен може вважати 

корупційною схемою.  

Хочу окремо подякувати головам відділенням за проведену роботу на 

місцях, та залучення засобів масової інформації в регіонах.  

 Маю надію, що надалі всі члени Ради НПУ будуть виконувати рішення 

Ради.  Якщо рішення прийнято більшістю, то його мають його виконувати всі.   

Хто із членів Ради не виконує прийняті рішення, той має скласти 

повноваження.   
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Бернацька І.М. запропонувала залучати науковців до роботи по підготовці    

законопроектів.    

Марченко В.М. зауважив, що Міністерство юстиції направляє своїх 

представників до областей, які проголосували «ЗА» мирне зібрання. Метою 

таких поїздок є проведення роботи «за закритими дверима». Сподіваюсь, що 

Міністерство юстиції все ж таки  піде на діалог.  

Якщо є бажання у голів відділення, то ми всі можемо по черзі висловитися.  

Кирилюк О.Ю. зазначила, що  нотаріуси не дадуть знищити  свою професію 

та надалі будуть стояти на захисті приватної власності фізичних та юридичних 

осіб. Звичайно, що не кожен нотаріус на місцях орієнтується в ситуації, яка 

склалася. Але  НПУ провела колосальну роботу. Як результат – у  Верховній  

Раді  не пройшло три законопроекти, які  сприяли б руйнації професії. Я 

впевнена, що нотаріуси в регіонах і надалі будуть отримувати достовірну 

інформацію та активно підтримуватимуть НПУ. 

 Козаєва Н.М. наголосила на необхідності прес-служби НПУ отримати 

право  доступу до сайтів та сторінок у соціальних мережах, паролі усіх 

відділень, щоб мати можливість розміщувати підготовлені НПУ важливі 

інформаційні матеріали, зокрема позицію НПУ щодо законопроектів, наукові 

висновки  тощо. 

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ. Обговорили  необхідність продовження 

виконання рішень Ради НПУ. Використовувати дипломатичні шляхи вирішення 

актуальних питань професійної діяльності.    

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 24;       «ПРОТИ» - 0;            «УТРИМАЛИСЬ» - 0.                                                                                                    

УХВАЛИЛИ:  Прийняти до уваги  інформацію щодо виконання рішення 

Ради НПУ від 14.02.2019 року про проведення мирного зібрання. 

Рішення прийнято одноголосно.             

                                                                 

4. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченко В.М. про визначення подальшої 

стратегії НПУ у процесах захисту професійних прав нотаріусів з метою 

убезпечення руйнації нотаріату.  

Марченко В.М. запропонував обговорити подальшу стратегію щодо акцій 

мирного зібрання. 

1. Доводити до відома нотаріусів у регіонах про стратегію НПУ. 

2. Залишити за собою конституційне право щодо можливості проведення 

мирних зібрань під будівлями державних органів України, представництвами 

міжнародних організацій,  посольствами та консульствами іноземних держав, 

але не обмежуючись міжнародними організаціями. 

3. Звернути увагу громадськості та донести інформацію про загрозу 

професії нотаріуса. 

4. Внести зміни до статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на законодавчому рівні. 

5. Скасування наказу Міністерства юстиції України в частині, що стосується 

нотаріату № 4146/5 від 29.12.2018 року. 

6. Підтримувати патріотичний дух нотаріусів по регіонах. 
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Виступив: Кирилюк Д.В. - визначення подальшої стратегії НПУ у процесах 

захисту професійних прав нотаріусів є одним із  основних питань.  

Що ми маємо? Запрошення Міністра юстиції Павла Петренка на засідання 

Ради НПУ 05.03.2019 року,  залишено ним без реагування.  

Наші письмові звернення до Президента України Петра Порошенка, до 

Кабінету Міністів України, до Міністерства юстиції України щодо ситуації яка 

склалася з приводу порушення професійних прав нотаріусів у сферах державної 

реєстрації також залишились без уваги і відповіді.  

Ми провели мирну акцію протесту, яка спричинила хвилю збурення у 

політиків та масу питань у кандидатів у Президенти України, державних 

органів, які на сьогоднішній момент розбираються з глибиною цієї проблеми  та 

шукають механізми і інструменти, які можна використати задля врегулювання 

критичної ситуації у сфері нотаріату. 

Одним із основних завдань НПУ є захист професійних прав та інтересів 

нотаріусів України.  

Рада дійшла висновку щодо необхідності залишити за собою конституційне 

право щодо можливості проведення мирних зібрань під будівлями державних 

органів України, представництвами міжнародних організацій,  посольствами та 

консульствами іноземних держав, але не обмежуючись міжнародними 

організаціями. 

Крім того, питання реформування нотаріату України, в тому числі внесення 

змін до Закону «Про нотаріат» буде відбуватися за безпосередньою участю 

Нотаріальної палати України та шляхом обговорення усією нотаріальною 

спільнотою.  

Пивовар В.А. підтримав Кирилюка Д.В. і закликав не зупинятися на 

досягнутому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 24;       «ПРОТИ» - 0;            «УТРИМАЛИСЬ» - 0.    

УХВАЛИЛИ:  Підтримати питання реформування нотаріату України і 

внесення змін до статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». До розроблення будь-яких актів 

законодавства, що стосуються професійної діяльності нотаріусів мають 

обов’язково залучатися представники НПУ та проходити обов’язкове  

обговорення нотаріальною спільнотою.  

Рішення прийнято одноголосно.             

                                           

5. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З. М. про внесення 

змін до Положення про порядок сплати членських внесків до НПУ, 

затвердженого Радою НПУ 07 червня 2018 року ( далі -  Положення).  

  Долгова З.М. зазначила про необхідність внесення змін до діючого  

Положення в частині списання безнадійної заборгованості.  

  Всі пропозиції були опрацьовані при підготовці цих змін.  Будь-яких 

зауважень чи нових пропозицій  не надійшло. 

Долгова З.М. озвучила запропоновану редакцію змін до Положення: 
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1. Назву пункту 3 Положення доповнити новим реченням: «Списання 

безнадійної заборгованості зі сплати членських внесків». 

2. Частину першу підпункту 3.1 пункту 3 Положення  після слів: 

«розстрочення члену НПУ заборгованості зі сплати членських внесків» 

доповнити новим  реченням такого змісту: «- списання безнадійної 

заборгованості зі сплати членських внесків». 

3.Доповнити  пункт 3 Положеннями  новими підпунктами 3.4 та 3.5, 

виклавши їх  у такій редакції: 

«3.4. Заборгованість по членським внескам осіб,  які померли,  припинили 

нотаріальну діяльність або звільнилися  з посади державного нотаріуса підлягає 

списанню як безнадійна заборгованість,  незалежно від строку позовної 

давності . 

3.5 Питання щодо списання безнадійної заборгованості зі сплати  членських 

внесків  розглядається Радою НПУ на підставі подання голови відповідного 

відділення НПУ та згідно  рішення,  прийнятого правлінням такого відділення. 

У поданні відображається висновок правління, зазначається   прізвище, ім’я, 

по - батькові  боржника, сума заборгованості, дата виникнення заборгованості і  

причини її  непогашення. 

Списання безнадійної заборгованості зі сплати  членських внесків 

здійснюється на підставі рішення Ради НПУ, за рахунок коштів  НПУ та її 

відділень  у співвідношенні  50/50, та  оформлюється наказом НПУ».  

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ обговорили всі запропоновані зміни до 

Положення. Винесли на голосування: «Погодити та затвердити всі зміни до 

Положення про порядок сплати членських внесків Нотаріальної палати 

України, затвердженого Радою НПУ 07 червня 2018 року у запропонованій 

редакції». 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 24;         «ПРОТИ» - 0;          «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: Погодити та затвердити всі зміни до Положення про порядок 

сплати членських внесків Нотаріальної палати України, затвердженого Радою 

НПУ 07 червня 2018 року у запропонованій редакції. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. та членів Ради НПУ 

Самощенко О.А., Бунякіну О.В., про звільнення від сплати членських внесків 

нотаріусів: 

 у зв’язку із скрутним матеріальним становищем: 

 за поданням  голови  відділення НПУ у  Харківській бласті  Самощенко 

Олени Анатоліївни: 

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Дванадцятої 

харківської державної нотаріальної контори Каліберду Тетяну Миколаївну в 

зв’язку з тим, що має скрутне матеріальне становище, оскільки вона є 

багатодітною матір’ю, виховує двох малолітніх та одну неповнолітню дітей  з 

01.01.2019 року по 01.01.2020 року. 

Заборгованості немає.  
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ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА»  -  24;      «ПРОТИ» - 0;         «УТРИМАЛИСЬ» -  0;            

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Каліберду Тетяну 

Миколаївну з 01.01.2019 року по 01.01.2020 рік.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 у зв’язку з хворобою (інвалідністю) та перебування їх на лікарняному 

(лікуванні): 

 за поданням голови відділення НПУ у Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни: 

- звільнити від сплати членських внесків з 01.06.2019 року по 30.09.2019 

рік приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу Кібець 

Людмилу Григорівну у зв’язку з тим, що у вищевказаний період  не працює, а 

щорічно проходить реабілітаційне лікування після ДТП; 

Заборгованість становить 4685,20 грн. (поступове погашення). 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА»  -  24;      «ПРОТИ» - 0;         «УТРИМАЛИСЬ» -  0;            

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Кібець Людмилу 

Григорівну з 01.06.2019 року по 30.09.2020 рік.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

- звільнити від сплати членських внесків з 01.01.2019 року по 31.12.2019 

року завідувача П’ятихатської державної нотаріальної контори 

Дніпропетровської області Новенка Сергія Володимировича в зв’язку з тим, 

що він є інвалідом І групи та потребує постійного лікування; 

Заборгованість становить 3881,92 грн.; 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА»  -  24;      «ПРОТИ» - 0;      «УТРИМАЛИСЬ» -  0;           

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків Новенка Сергія 

Володимировича з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. Різне. 

7.1. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. про ліквідацію 

Комісії НПУ з питань соціального захисту та професійних прав нотаріусів та 

про складення Філіповою Ларисою Петрівною повноважень голови цієї Комісії.  

ВИСТУПИЛА: Долгова З.М. зачитала заяву Філіпової Л.П. про складення 

повноважень голови Комісії НПУ з питань соціального захисту та професійних 

прав нотаріусів та про її вихід зі складу Комісії у зв’язку з неможливістю 

виконання обов’язків голови та члена Комісії за станом здоров’я. 

 Долгова З.М. винесла на голосування  пропозицію про ліквідацію Комісії 

НПУ з питань соціального захисту та професійних прав нотаріусів у зв’язку з 

тим, що ця Комісія давно не функціонує, не розглянула жодного звернення за 

досить тривалий час та існує суто теоретично.    

 Заперечень не надійшло.  

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 24;        «ПРОТИ» - 0;       «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
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УХВАЛИЛИ:   Задовольнити заяву Філіпової Л.П. Ліквідувати Комісію 

НПУ з питань соціального захисту та професійних прав нотаріусів. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7.2. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М.  ліквідацію 

Комісії НПУ з питань інформаційної політики та протидії корупції.  

ВИСТУПИЛА: Долгова З.М. зачитала заяву  Голови Комісії НПУ з питань 

інформаційної політики та протидії корупції Леонтьєва Г.О. про дублювання  

функції Комісії з прес-службою НПУ та про недоцільність її існування.  

Запропонувала ліквідувати Комісію НПУ з питань інформаційної політики та 

протидії корупції, а колишніх членів Комісії залучати в інших напрямках 

роботи НПУ. 

Заперечень не надійшло.  

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 24;        «ПРОТИ» - 0;       «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: Ліквідувати Комісію НПУ з питань інформаційної політики та 

протидії корупції. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Головуючий    ПІДПИС                            В.М. Марченко 

 

Секретар                    ПІДПИС                           Н.М. Козаєва 
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