
ПРОТОКОЛ №4 

З’їзду нотаріусів України

Місто Київ 23 вересня 2016 року

Організаційні питання

Черговий З’їзд нотаріусів України (далі по тексту З’їзд нотаріусів України або З’їзд) 

проводиться на підставі рішення Ради НПУ від 31 травня 2016 року про скликання 

Чергового З’їзду нотаріусів України, зі змінами, внесеними рішенням Ради НПУ від 15 

серпня 2016 року, відповідно до положень Закону України «Про нотаріат», Статуту НПУ.

З’їзд нотаріусів України проводиться 23 вересня 2016 року у приміщенні Конгрес- 

центру Київського Національного торговельно-економічного університету, за адресою: м. 

Київ, вул. Кіото, 19, з початком роботи о 10 годині 00 хвилин, з реєстрацією делегатів 

чергового З’їзду нотаріусів України з 8-30 до 10-00.

З’їзд нотаріусів України проводиться із он-лайн трансляцією в мережі Інтернет, фото-, 

відео фіксацією його роботи.

З організаційних питань перед проведенням З’їзду виступив Президент НПУ Марченко 

Володимир Миколайович.

Причиною скликання З’їзду нотаріусів України є: доопрацювання статутних

документів та обрання Віце-президента НПУ для повного формування Ради Нотаріальної 

палати України.

Делегатами З’їзду, згідно п.4 Статуту, за посадою, є Президент НПУ, Віце-президент та 

члени Ради НПУ, а також нотаріуси, у тому числі резервні, обрані Загальними Зборами 

відділень Нотаріальної палати України в областях та місті Києві за встановленою квотою: 

один делегат від двадцяти нотаріусів. На З’їзд були запрошені: Міністр юстиції України 

Павло Петренко, заступник Міністра юстиції України Павло Мороз, Володимир Черниш, 

Людмила Павлова, Наталія Василина, Данило Курдельчук.

На З’їзді від Міністерства юстиції України присутній заступник Міністра юстиції 

Павло Мороз.
До слова були запрошені: заступник Міністра юстиції України Павло Мороз, перший 

Президент Української Нотаріальної палати України Володимир Миколайович Черниш.

Виступив: заступник Міністра юстиції України Павло Мороз: "Дякую за запрошення. 

Міністерство юстиції вірить нотаріусам, кредит довіри дуже високий. Підтвердженням цього 

є передача функцій реєстрації нерухомості та бізнесу нотаріусам. Переконаний, що 

більшість нотаріусів - зразкові представники професії юриста. З іншого боку, на превеликий



жаль, є рейдерські захоплення бізнесу, частина яких робиться руками "чорних нотаріусів". 

На базі Міністерства юстиції створена комісія, яка розглядає скарги на дії реєстраторів, в 

тому числі нотаріусів. Розроблений новий законопроект № 5067. Це дуже потужний 

законопроект. Пропонується ряд змін, які закривають рейдерські схеми захоплення бізнесу, 

наприклад, перевірка рішень суду, за Єдиним реєстром судових рішень, засвідчення підписів 

голови та секретаря зборів засновників на протоколах та нотаріальне засвідчення підпису 

засновника на Статуті. Нажаль у профільному комітеті Верховної Ради України зазначений 

законопроект заблокували, він передбачав внесення тринадцяти змін до діючих законів. Цей 

законопроект буде прийнятий. Закликаю нотаріальну спільноту не боятись цього 

законопроекту. Закликаю долучитись до боротьби з рейдерством. Ще раз дякую вам за вашу 

працю".

Виступив: перший Президент Української Нотаріальної палати України Володимир 

Миколайович Черниш. Розповів про написання діючої редакції Закону України "Про 

нотаріат". Про підняття стягу нотаріату і передання теперішнім нотаріусам. Побажав міцно 

його тримати. Відзначив, що нотаріальна спільнота має працювати над підвищенням 

престижу професії. Звернув увагу на підвищення професійного рівня нотаріусів. Побажав 

розширити перелік питань, які опрацьовуються нотаріусами на семінарах. Висловив 

пропозицію про необхідність виготовлення медалі для нагородження нотаріусів, які 

пропрацювали 20 років в нотаріаті. Побажав успіхів у проведенні З'їзду.

Президент НПУ Марченко В.М. оголосив, що реєстраційною групою здійснено 

реєстрацію прибулих на З’їзд делегатів у кількості:

присутні 317, видано 317, з поважних причин не з’явилися 55, при цьому використано 18 

резервних, які входять у цей список. Кворум наявний.

Для підтвердження повноважень делегатів та правомочності З’їзду оголосив про 

необхідність обрати Мандатну комісію та запропонував обирати відкритим голосуванням 

шляхом підняття рук, а Президент НПУ здійснюватиме підрахунок голосів та 

встановлюватиме результати голосування до моменту обрання З’їздом Лічильної комісії 

З’їзду.

Слухали:
Президента НПУ Марченка Володимира Миколайовича, який поставив на голосування 

пропозицію: "До обрання Мандатної комісії З’їзду та підтвердження повноважень делегатів 

голосувати відкритим способом шляхом підняття рук".

Г олосували:

За -317 

Проти -  0 

Утримались -  0



Вирішили: до обрання Мандатної комісії З’їзду та підтвердження повноважень 

делегатів голосувати відкритим способом шляхом підняття рук.

Рішення прийнято.

Виступив: приватний нотаріус Маловисківського районного нотаріального округу

Кіровоградської області Сосновський Андрій Васильович та запропонував обрати Мандатну 

комісію З’їзду у складі 10 осіб.

Із залу надійшла пропозиція обрати Мандатну комісію З’їзду у складі 11 осіб.

Голосували: за пропозицію обрати Мандатну комісію З’їзду у складі 11 осіб :

З а -  317

Проти - 0

Утримались - 0

Вирішили: Визначити кількісний склад Мандатної комісії З’їзду у кількості 11 осіб.

Рішення прийнято.

Виступила: приватний нотаріус Олександрійського міського нотаріального округу 

Кіровоградської області Куліш Людмила Григорівна та запропонувала обрати членами 

Мандатної комісії З’їзду:

приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, які реєстрували делегатів: 

Войтовську Юлію Сергіївну, Голяченко Марію Василівну, Остапчук Нелю Вікторівну, 

Пшеничну Вікторію Романівну, Верповську Олену Володимирівну, Бабенко Вікторію 

Вікторівну, Купрєєву Світлану Петрівну, Бацуцу Ганну Борисівну, Соврас Олену Юріївну, 

державного нотаріуса Сьомої державної нотаріальної контори Гасе Вікторію Юріївну, 

приватного нотаріуса Маловисківського районного нотаріального округу Кіровоградської 

області Сосновського Андрія Васильовича.

Голосували:
З а -  317

Проти -  0

Утримались - 0

Вирішили: обрати членами Мандатної комісії З’їзду:

Войтовську Юлію Сергіївну, Голяченко Марію Василівну, Остапчук Нелю Вікторівну, 

Пшеничну Вікторію Романівну, Верповську Олену Володимирівну, Бабенко Вікторію 

Вікторівну, Купрєєву Світлану Петрівну, Бацуцу Ганну Борисівну, Соврас Олену Юріївну, 

Гасс Вікторію Юріївну, Сосновського Андрія Васильовича.

Рішення прийнято.



Слухали: Президента Нотаріальної палати України Марченка Володимира

Миколайовича, який запросив Мандатну комісію З’їзду зібратися для обрання Голови, 

Секретаря Мандатної комісії З’їзду та опрацювати протоколи відділень для визначення 

правомочності З’їзду.

Технічна перерва для засідання Мандатної комісії З’їзду.

Слухали: Президента Нотаріальної палати України Марченка Володимира

Миколайовича, який запросив представника Мандатної комісії З’їзду для оголошення 

Протоколу №1 Мандатної комісії З’їзду про обрання Голови та Секретаря та Протоколу №2 

Мандатної комісії З’їзду про правомочність обраних делегатів.

Виступила: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бабенко 

Вікторія Вікторівна та оголосила, що за Протоколом Мандатної комісії №1, Мандатна 

комісія З’їзду у складі 11 чоловік обрала Головою Мандатної комісії З’їзду Бабенко Вікторію 

Вікторівну та Секретарем Мандатної комісії З’їзду - Голяченко Марію Василівну. Голова 

Мандатної комісії З’їзду внесла пропозицію поставити на голосування затвердження 

Протоколу №1 від 23 вересня 2016 року Мандатної комісії З’їзду.

Слухали: Президента Нотаріальної палати України Марченка Володимира

Миколайовича, який поставив на голосування питання затвердження Протоколу №1 від 23 

вересня 2016 року Мандатної комісії З’їзду про обрання Головою Мандатної комісії Бабенко 

Вікторію Вікторівну та Секретарем Мандатної комісії - Голяченко Марію Василівну.

Г олосували:
За-317

Проти-0

Утримались- 0

Вирішили: затвердити Протокол №1 від 23 вересня 2016 року Мандатної комісії З’їзду 

про обрання Головою Мандатної комісії Бабенко Вікторії Вікторівни та Секретарем 

Мандатної комісії - Голяченко Марії Василівни.

Рішення прийнято.

Виступила: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бабенко 

Вікторія Вікторівна, яка повідомила, що Мандатною комісією З’їзду перевірено 

правильність складання протоколів зборів регіональних відділень, легітимність обрання 

делегатів, всі протоколи відповідають встановленим законодавством нормам та положенням, 

Тимчасовому Положенню про відділення та Статуту Нотаріальної палати України, від 

відділень було обрано близько 350 делегатів, на З’їзді присутні 318 делегатів, з поважних 

причин не присутні 54 делегати, резервні делегати, які були обрані відділеннями, які 

скористалися відповідними заявами - у кількості 18 осіб, з’їзд є повноважним.



Внесла пропозицію розглянути питання щодо затвердження мандатів, які були видані 

делегатам, зареєстрованим на З’їзді та надати дозвіл на включення їм пультів.

Голова Мандатної комісії З’їзду передала всі протоколи відділень, які були оброблені, 

Протокол №1 і Протокол №2 Мандатної комісії З’їзду до Президії, яка буде обрана. З 

урахуванням даних письмового Протоколу №2 Мандатної комісії уточнено помилково 

озвучену кількість присутніх делегатів на З’їзді замість 318 (триста вісімнадцять) на 316 

(триста шістнадцять).

Слухали: Президента НПУ Марченка Володимира Миколайовича, який поставив на 

голосування затвердження Протоколу №2 від 23 вересня 2016 Мандатної комісії З’їзду.

Голосували:
За-З16

Проти-0

Утримались-0

Вирішили: Протокол №2 від 23 вересня 2016 Мандатної комісії З’їзду затвердити.

Рішення прийнято.

Слухали: Президент НПУ Марченко В.М. на підставі пункту 5.8 Статуту Нотаріальної 

палати України оголосив З’їзд нотаріусів України відкритим.

Урочисто звучав гімн України.

Слухали: Президента НПУ Марченка В.М., який повідомив, що на виконання вимог 

Статуту Нотаріальної палати України необхідно обрати шляхом відкритого голосування 

Президію З’їзду у кількості 5 осіб. Повідомив, що до складу Президії за статутом входить 

Президент Нотаріальної палати України, тому потрібно обрати ще 4 нотаріуси та із них 

обрати потім Голову та Секретаря. Повідомив, що З’їзд буде вести Голова З’їзду, протокол -  

Секретар З’їзду. Протокол підписує Голова та Секретар З’їзду. Спосіб голосування з даних 

питань відкритий, що визначено Статутом НПУ з можливістю застосування засобів та 

систем електронного голосування -  пультів.

Проводилося тестування та заміна пультів для електронного голосування.

Слухали: Президент НПУ запропонував надати пропозиції щодо складу Президії 

З’їзду.

Із залу надійшла пропозиція до складу Президії включити:
Балик Тетяну Миколаївну, Чубай Олександра Степановича, Бернацьку Інну Михайлівну, 

Якименко Валентину Онисимівну.



Інших пропозицій не надійшло.

Слухали: Президента НПУ Марченка Володимира Миколайовича, який поставив на 

голосування затвердження наступного складу Президії З’їзду: Балик Тетяна Миколаївна, 

Бернацька Інна Михайлівна, Якименко Валентина Онисимівна, Чубай Олександр 

Степанович.

Голосували:
За - 267

Проти - 1

Утримались -  1

Вирішили: до складу Президії З’їзду обрати: Балик Тетяну Миколаївну, Бернацьку 

Інну Михайлівну, Якименко Валентину Онисимівну, Чубай Олександра Степановича.

Рішення прийнято.

Президент НПУ Марченко В.М. запросив Членів Президії З’їзду зайняти свої робочі місця.

Слухали: Президента НПУ Марченка В.М., який попросив надати пропозиції щодо 

Голови та Секретаря З’їзду.

Надійшла пропозиція приватного нотаріуса Дерун К. із залу: обрати Головою З’їзду 

приватного нотаріуса Острозького районного нотаріального округу, Голову Відділення НПУ 

у Рівненській області Бернацьку Інну Михайлівну, а секретарем З’їзду - приватного 

нотаріуса Кіровоградського міського нотаріального округу, Голову Відділення НПУ у 

Кіровоградській області Балик Тетяну Миколаївну.

Слухали: Президента НПУ Марченка В.М., який поставив на голосування пропозицію 

обрати Головою чергового З’їзду нотаріусів Бернацьку Інну Михайлівну, секретарем -  Балик 

Тетяну Миколаївну.

Голосували:
За - 205

Проти - 1

Утримались -  2

Надійшла пропозиція із залу: переголосувати дане питання руками, щоб не затягувати 

час, так як стався збій, не всі пульти працюють.
Виступив: приватний нотаріус Андрух С.Д. та попросив колег не пропонувати 

голосувати руками, краще налагодити роботу пультів.

Слухали: члена Президії Чубай Олександра Степановича, який запропонував 

проголосувати з даного питання ще раз.

Г олосували:

З а -  240



Проти -  2

Утримались -  2

Вирішили: Головою З’їзду нотаріусів України обрати Бернацьку Інну Михайлівну, 

Секретарем З’їзду нотаріусів України -  Балик Тетяну Миколаївну.

Рішення прийнято.

Слухали: Президента НПУ Марченка Володимира Миколайовича, який передав З’їзду 

нотаріусів України всю документацію, діловодство, протоколи, списки делегатів, проекти 

установчих документів, що були напрацьовані Тимчасовою редакційною комісією та інші 

документи З’їзду.

Виступила: Голова З’їзду Бернацька І.М., яка подякувала за довіру до неї та запросила 

всіх налаштуватись на роботу. Повідомила, що робота відбуватиметься відповідно до 

Регламенту, який треба затверджувати і до Порядку денного, який теж буде ставитись на 

голосування, звернула увагу на порядок виступу по тривалості: доповіді до 10 хв. 

співдоповіді, виступи в обговоренні до 3 хв., репліки до 2 хв., питання -1 хв., порядок 

отримання права на виступи здійснюється встановленням живої черги виступаючих біля 

мікрофону у залі. Загальна кількість виступів з одного питання одного делегата не більше 

трьох. Попросила визначити спосіб голосування з питань, які будуть винесені на порядок 

денний. Внесла пропозицію щодо обрання способу голосування на З’їзді з усіх питань 

відкритий із застосуванням засобу - електронної системи голосування - пультів та 

запропонувала поставити на голосування питання обрання способу відкритого голосування 

засобом -  електронною системою голосування - пультами. Запитала чи є інші пропозиції. 

Інші пропозиції не надійшли.
Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка поставила на голосування пропозицію з 

усіх питань майбутнього Порядку денного З’їзду обрати спосіб відкритого голосування 

засобом - електронною системою голосування -  пультами.

Голосували:
За - 283

Проти - 1

Утримались -  0
Вирішили: обрати спосіб відкритого голосування засобом - електронною системою 

голосування -  пультами з усіх питань майбутнього Порядку денного.

Рішення прийнято.



Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., щодо питання обрання Робочих органів З’їзду, 

а саме: Лічильної та Редакційної комісій та Секретаріату З’їзду. Попросила надати 

пропозиції щодо кількісного та персонального складу Лічильної комісії З’їзду.

Виступила: приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Гура Л.Б. 

і запропонувала обрати Лічильну комісію в кількості 11 чоловік.

Інші пропозиції не надходили.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка поставила на голосування питання щодо 

кількісного складу Лічильної комісії З’їзду: кількісний склад -  11 осіб.

Г олосували:
За-239 

Проти -  14 

Утримались - З

Вирішили: обрати кількісний склад Лічильної комісії З’їзду - 11 осіб.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка попросила внести пропозиції щодо 

персонального складу Лічильної комісії З’їзду.

Виступила: приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Гура Л.Б. 

і запропонувала наступний склад Лічильної комісії З’їзду:

1. Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Лєонтьєв Гліб Олегович.

2. Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Марчук Тетяна Сергіївна.

3. Державний нотаріус Новоярівської державної нотаріальної контори Львівської області 

Коцюмбас Сергій Йосифович.
4. Приватний нотаріус Олександрійського міського нотаріального округу Кіровоградської 

області Приходько Ольга Миколаївна.

5. Приватний нотаріус Бердянського міського нотаріального округу Запорізької області 

Каракулов Ігор Леонідович.

6. Приватний нотаріус Березнівського районного нотаріального округу Рівненської області 

Трембіцький Володимир Ярославович.

7. Приватний нотаріус Христинівського районного нотаріального округу Черкаської області 

Осика Людмила Миколаївна.

8. Приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області 

Левчук Володимир Юрійович.

9. Приватний нотаріус Сквирського районного нотаріального округу Київської області 

Климчук Лариса Павлівна.



10. Приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області 

Романюк Ганна Валеріївна.

11. Державний нотаріус Варвинської районної державної нотаріальної контори 

Чернігівської області Зеленський Сергій Миколайович.

Із залу надійшла пропозиція приватного нотаріуса Масловець Л.С., що від 

Бердянського міського нотаріального округу до лічильної комісії ввійде не Каракулов Ігор 

Леонідович, а Романченко Віталій Володимирович.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка запитала чи є заперечення проти озвучених 

кандидатур.

Інших пропозицій не надійшло.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка поставила на голосування обрання списком 

кількісного складу нотаріусів до Лічильної комісії З’їзду нотаріусів України:

Леонтьєва Гліба Олеговича, Коцюмбаса Сергія Йосифовича, Приходько Ольгу Миколаївну, 

Марчук Тетяну Сергіївну, Романченка Віталія Володимировича, Трембіцького Володимира 

Ярославовича, Осику Людмилу Миколаївну, Климчук Ларису Павлівну, Левчука 

Володимира Юрійовича, Романюк Ганну Валеріївну, Зеленського Сергія Миколайовича. 

Голосували:
За - 276 

Проти - 2 

Утримались -  4

Вирішили: обрати до персонального складу Лічильної комісії З’їзду:

Леонтьєва Гліба Олеговича, Коцюмбаса Сергія Йосифовича, Приходько Ольгу Миколаївну, 

Марчук Тетяну Сергіївну, Романченка Віталія Володимировича, Трембіцького Володимира 

Ярославовича, Осику Людмилу Миколаївну, Климчук Ларису Павлівну, Левчука 

Володимира Юрійовича, Романюк Ганну Валеріївну, Зеленського Сергія Миколайовича. 

Рішення прийнято.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка надала доручення членам Лічильної комісії 

вийти до спеціальної кімнати для обрання Голови та Секретаря і для складання відповідного 

Протоколу.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М. з питання обрання Редакційної комісії З’їзду. 

Попросила внести пропозиції щодо кількісного складу Редакційної комісії.

Виступила: приватний нотаріус Смілянського районного нотаріального округу 

Черкаської області Терещенко Марина Євгенівна та запропонувала кількісний склад 

Редакційної комісії у складі 7 осіб.



Інших пропозицій не надійшло.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка поставила на голосування питання про 

кількісний склад Редакційної комісії З’їзду у кількості 7 осіб.

Г олосували:
За - 248

Проти - 7

Утримались -  1

Вирішили: обрати кількісний склад Редакційної комісії З'їзду у кількості 7 осіб.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка попросила надати пропозиції щодо

персонального складу Редакційної комісії З’їзду.

Виступила: приватний нотаріус Смілянського районного нотаріального округу 

Черкаської області Терещенко Марина Євгенівна, запропонувала до персонального складу 

Редакційної комісії З’їзду нотаріусів:

1. Приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу, голову відділення в 

Сумській області Ворошину Ларису Вікторівну.

2. Приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської 

області Самощенко Олену Анатоліївну.

3. Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кияницю Ліну 

Володимирівну.

4. Приватного нотаріуса Бориславського міського нотаріального округу Львівської 

області Кучеренко Тетяну Олександрівну.

5. Приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу 

Дніпропетровської області Чорну Оксану Сергіївну.

6. Приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу Чернігівської 

області Хусід Світлану Максівну.

7. Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Войтовського 

Валентина Сергійовича.

Надійшла пропозиція із залу: включити до складу Редакційної комісії приватного 

нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Сапка 

Миколу Вікторовича.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., про те, що, якщо є більше кандидатур, ніж 7 

осіб, є 2 варіанти розвитку подій:
1. Прийняти рішення про внесення змін до попереднього рішення, розширюючи кількісний 

склад та голосувати списком.



2. Рейтингове голосування.

Попросила висловитись, який з варіантів доцільніше обрати.

Виступив: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Войтовський 

Валентин Сергійович, та повідомив, що він поступається місцем у складі Редакційної комісії 

на користь колеги.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка поставила на голосування питання про 

персональний склад Редакційної комісії З’їзду у складі: Ворошиної Лариси Вікторівни, 

Самощенко Олени Анатоліївни, Кияниці Ліни Володимирівни, Кучеренко Тетяни 

Олександрівни, Чорної Оксани Сергіївни, Хусід Світлани Максівни, Сапка Миколи 

Вікторовича.

Голосували:
За - 266

Проти - 1

Утримались -  1

Вирішили: обрати персональний склад Редакційної комісії З’їзду у складі: Ворошиної 

Лариси Вікторівни, Самощенко Олени Анатоліївни, Кияниці Ліни Володимирівни, 

Кучеренко Тетяни Олександрівни, Чорної Оксани Сергіївни, Хусід Світлани Максівни, 

Сапка Миколи Вікторовича.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка надала доручення членам Редакційної 

комісії З’їзду вийти до спеціальних кімнат для обрання Голови і Секретаря комісії, 

складення протоколу для якомога швидшого подання протоколу на затвердження З’їздом.

Зробила оголошення про те, що, якщо колеги, які є делегатами на З’їзді, уповноважені 

подати доопрацьовані пропозиції змін до Статуту чи Положення про відділення від своєї 

нотаріальної спільноти, вони мають підготувати такі пропозиції у письмовому вигляді та 

подати до Редакційної комісії.

Зазначила, що чинною редакцією Статуту НПУ передбачено, що Секретаріат 

обирається у складі 3 нотаріусів.

Надала слово Секретарю З’їзду Балик Тетяні Миколаївні для того, щоб вона надала 

пропозицію щодо складу Секретаріату.

Слухали: Секретаря З’їзду Балик Тетяну Миколаївну, яка запропонувала включити до 

складу Секретаріату: приватного нотаріуса Маловисківського районного нотаріального 

округу Кіровоградської області Залєсну Маргариту Володимирівну, приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Кирилюк Олену Юріївну, приватного нотаріуса 

Рівненського міського нотаріального округу Стафійчук Світлану Євгенівну.



Інших пропозицій не надійшло.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка поставила на голосування пропозицію 

обрати Секретаріат З’їзду у складі: Залєсна Маргарита Володимирівна, Кирилюк Олена 

Юрїївна, Стафійчук Світлана Євгенівна.

Г олосували:
За- 244 

Проти - 5 

Утримались -  З
Вирішили: обрати Секретаріат З’їзду у складі: Залєсна Маргарита Володимирівна,

Кирилюк Олена Юріївна, Стафійчук Світлана Євгенівна.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка оголосила, що робочі органи З’їзду обрані 

можуть розпочати свою роботу. Повідомила, що делегати у робочій папці делегата мають 

проект регламенту З’їзду, підготовлений в ході проведення заходів до підготовки З’їзду. 

Запитала чи є зауваження до даного регламенту.

Виступив: приватний нотаріус Андрух Сергій Дмитрович, звернув увагу на 

необхідність внесення змін до статті 21 проекту Регламенту, так як у ній зазначено, що 

Лічильна комісія роз’яснює порядок голосування по питаннях порядку денного З’їзду, 

проводить підрахунок голосів і повідомляє Секретарю З’їзду відомості про підрахунок 

голосів. Враховуючи те, що на З’їзді голосування здійснюється шляхом електронного 

голосування, повідомив про необхідність визначитись як цей пункт буде виконуватись, 

запропонував, що Лічильна комісія буде контролювати порядок голосування.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка зазначила, що абзац 3 статті 21 Регламенту 

З’їзду нотаріусів України буде прийматись з урахуванням пропозиції, як такої, що Лічильна 

комісія З’їзду контролює порядок голосування і його результати. Запитала чи є ще 

пропозиції.

Інших пропозицій щодо регламенту не надходило.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка поставила на голосування пропозицію 

затвердити Регламент З’їзду у редакції, яка знаходиться в робочій папці делегата з 

урахуванням пропозиції про внесення змін до абзацу 3 статті 21 Регламенту, запропонованої 

колегою.

Г олосували:

За-243 

Проти -  5 

Утримались -  2



Вирішили: затвердити Регламент З’їзду у редакції, яка знаходиться в робочій папці 

делегата з урахуванням пропозиції про внесення змін до абзацу 3 статті 21 Регламенту. 

Рішення прийнято.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М. про те, що Радою НПУ було запропоновано 

включити питання до Порядку денного З’їзду:

1. Про внесення змін до Статуту НПУ.

2. Про внесення змін до Типового положення про відділення НПУ в областях, АР Крим, 

містах Києві та Севастополі.

3. Про обрання Віце-президента НПУ.

4. Різне.
Запитала чи є пропозиції або зауваження щодо Порядку денного З’їзду, який 

запропонований Радою НПУ.

Надала коментар до зауваження із залу щодо питання №3, яке вноситься в Порядок 

денний З’їзду і називається «Про обрання Віце-президента НПУ», що при його розгляді 

зможуть виступити усі бажаючі, навести свої аргументи та прийняти необхідні рішення. У 

Протоколі Позачергового З’їзду нотаріусів України 22-23 квітня 2016 року була зафіксована 

заява Віце-президента Кохан Ганни Леонідівни про складання повноважень.

Виступила: приватний нотаріус Грибанова Ольга Віталіївна, запитала чи є в питанні 

№4 «Різне» конкретні пропозиції, чи потрібно їх надавати зараз.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., повідомила що до Голови З’їзду конкретних 

пропозицій у вигляді письмових звернень ще не надходили, але їй попередньо відомо, що 

колеги готують виступи. Запитала чи є необхідність зараз їх озвучувати.

Виступила: приватний нотаріус Грибанова Ольга Віталіївна, відповіла, що є 

необхідність, адже ми голосуємо за Порядок денний і маємо знати, які питання 

розглядаються під №4 «Різне». Повідомила, що в неї є пропозиція.

Слухали: Президента НПУ Марченка В.М., про те, що зараз приймається порядок 

денний з 4 пунктів. З питання №4 «Різне» кожен має право внести свою пропозицію. В 

кожного буде можливість пізніше оголосити свої пропозиції, так як зараз ці пропозиції ще 

напрацьовуються.

Виступила: приватний нотаріус Грибанова Ольга Віталіївна запропонувала в Порядок 

денний додати пункт в питання №4 «Різне»: створити робочу комісію по внесенню змін до 

Закону України «Про нотаріат».

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М. про те, що пропозиція Грибанової Ольга 

Віталіївни зафіксована, прийнята і буде розглянута у четвертому питання Порядку денного.



Виступив: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Сидоренко 

Андрій Васильович, запропонував озвучити пропозиції, що будуть розглядатися в питанні 

№4 «Різне».

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М. про згоду озвучити пропозиції, які будуть 

розглядатися в питанні №4 «Різне».

Виступив: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Сидоренко 

Андрій Васильович, запропонував внести до Порядку денного в пункт «Різне» питання про 

те, щоб ініціювати питання про присвоєння звання Заслужений юрист України нотаріусам, 

які це заслужили і відносно яких З’їзд прийме рішення.

Слухали: Голову З’їзд Бернацьку І.М. про те, що пропозиція буде піднята при розгляді 

четвертого питання Порядку денного.

Виступив: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кирилюк 

Дмитро Володимирович з приводу підготовки нагородження, звернувся до всіх делегатів з 

проханням під час обідньої перерви визначитися з кандидатурами, які можуть бути 

представлені до присвоєння звання Заслужений юрист України, для формування єдиного 

списку по Україні.
Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М. про те, що пропозиція Кирилюка Дмитра 

Володимировича прийнята.
Виступила: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Оніщук 

Ольга Миколаївна з процедурною рекомендацією: якщо зараз розглядати питання №4 

«Різне», і вже зараз включати в питання «Різне» конкретні питання, то потім треба буде 

вносити зміни до Порядку денного З’їзду, рекомендувала залишити Порядок денний З’їзду 

без змін, запропонувала, що коли будемо розглядати питання Порядку денного З’їзду №4 

«Різне», включимо до нього всі питання, що виникнуть. Зазначила, що резолюції не 

включаються до Порядку денного З’їзду.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка поставила на голосування Порядок денний 

З’їзду, запропонований Радою НПУ:

1. Про внесення змін до Статуту НПУ.
2. Про внесення змін до Типового положення про відділення НПУ в областях, АР Крим, 

містах Києві та Севастополі.

3. Про обрання Віце-президента НПУ.

4. Різне.

Г олосували:
За - 249 

Проти - 1



Утримались - 2

Вирішили: затвердити Порядок денний З’їзду в редакції запропонованій Радою НПУ:

1. Про внесення змін до Статуту НПУ.

2. Про внесення змін до Типового положення про відділення НПУ в областях, АР Крим, 

містах Києві та Севастополі.

3. Про обрання Віце-президента НПУ.

4. Різне.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка оголосила про розгляд першого питання 

Порядку денного: внесення змін до Статуту НПУ, повідомила про те, що є близько 62 

пропозицій, які треба об’єднати блоками і зважати на те, що частина з них є технічними та 

редакційними правками та виправленнями технічних помилок, які були допущені під час 

попереднього З’їзду, інші пропозиції є принципові. Принципові пропозиції можуть бути 

узгоджені, можуть бути такі, що їх треба ставити на окреме голосування. У робочій папці 

делегата є таблиця до проекту змін до Статуту Нотаріальної палати України.

Запитала чи можна заслухати Голів Лічильної та Редакційної комісій З’їзду.

Для оголошення Протоколу про обрання Голови та Секретаря Лічильної комісії З’їзду 

запросила представника Лічильної комісії З’їзду.

Виступив: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Леонтьев 

Гліб Олегович, який оголосив, що відповідно до Протоколу №1 Лічильної комісії З’їзду 

нотаріусів України від 23 вересня 2016 року, Головою Лічильної комісії З’їзду обрано 

Леонтьева Гліба Олеговича, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального 

округу, Секретарем - Марчук Тетяну Сергіївну, приватного нотаріуса Київського міського 

нотаріального округу.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка поставила на голосування питання про 

затвердження Протоколу №1 Лічильної комісії З’їзду про обрання Голови та Секретаря 

Лічильної комісії З’їзду.

Виникла технічна помилка системи електронного голосування-пультами при голосуванні. 

Технічні працівники попросили надати 5 хвилин для перезапущення системи.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка повідомила, що у плані роботи З’їзду є 

доповідь Президента НПУ та запропонувала заслухати її до врегулювання роботи системи 

елетронного голосування.



Слухали: Президента НПУ Марченка Володимира Миколайовича, який констатував 

успішний початок роботи З’їзду, подякував нотаріусам за активну участь у розбудові 

самоврядування, доповів про роботу проведену за 5 місяців, що пройшли від Позачергового 

З’їзду нотаріусів України до З’їзду нотаріусів України і про план дій на майбутнє:

1. Виконали Резолюцію Позачергового З’їзду нотаріусів України -  звернулися до МЮУ 

щодо додаткового захисту входу нотаріусів України при вході до електронних реєстрів.

2. Налагодили співпрацю з НАІС.

Створили Комісію з питань запобігання та протидії кіберзлочинності.

3. Створена комісія розробила та запропонувала методичні рекомендації щодо дій 

організаційно-технічного характеру, які допомагають державним та приватним нотаріусам у 

сфері безпеки використання єдиних та державних реєстрів України.

4. Через Голів відділень, офіційний сайт НПУ, фейсбук провели системну роботу на 

максимальне убезпечення роботи нотаріусів.

5. Матеріали за підсумками таких напрацювань були використані колегами в судах для 

захисту прав.

6. Проведені робочі зустрічі з представниками НАІС.
7. Комісія з питань запобігання та протидії кіберзлочинності вийшла на пропозицію та 

напрацювання програмного продукту захисту входу -  двофакторної sms аунтефікації 

нотаріуса.

8. Попередні технічні умови погоджені Радою НПУ, йдуть погодження підписання 4- 

стороннього договору по підготовці передачі та запровадженню програмного продукту між 

НПУ, НАІС, МЮУ і компанією-розробником, підключення нотаріусів до реєстрів буде 

супроводжуватись sms повідомленням та паролем.

9. Маємо повідомлення від МЮУ, що вони продовжили час ознайомлення з пропозицією 

НПУ до 29 вересня 2016 року.

10. Проведено зустріч з керівництвом поліції по боротьбі з кіберзлочинністю, погодили 

питання співпраці, найближчим часом на сайті НПУ з’явиться інформація про телефони 

можливого оперативного реагування з питань втручання в роботу реєстрів.

11. Була створена система електронного голосування, пройшла успішне випробування на 

зборах відділення НПУ в м. Києві.

12. НПУ налагодила тісну співпрацю з МЮУ.

13. Представники НПУ долучені до всіх робочих груп з розробки законопроектів дотичних 

до нотаріату.
14. Є напрацювання та підтримка МЮУ щодо програмного доступу до системи ЗАГС, 

демографічного реєстру з перевірки паспортів, погоджено засвідчення справжності підписів 

на статутних документах.



15. Підкріпленням визнання досягнень нотаріату в розбудові держави є відзначення 42 

нотаріусів з нагоди Дня нотаріату за поданням НПУ.

16. НПУ співпрацює МСЛН, представники НПУ приймають активну участь у більшості 

комісій .

17. Актуальним є питання відновлення друкованого органу НПУ.

18. НПУ проводить роботу з підвищення професійного рівня нотаріусів: правові позиції 

НПУ, методичні рекомендації, проведення семінарів за рахунок членських внесків, 

напрацьовано програмне забезпечення для проведення вебінарів.

19. Проводиться робота по наповненню сайту НПУ.

20. НПУ активно напрацьовує зв’язки з пресою, бере участь у телесюжетах.

21. Існує проблема - оренда іншого приміщення для НПУ.

22. Маємо паралізований Фонд допомоги нотаріусам. У фонді є 2 засновника: НПУ і ДП 

ІВЦУН. Потрібен фонд, де НПУ є єдиним засновником.

Проведення З'їзду повністю профінансовано за рахунок статутних завдань Нотаріальної 

палати України і складає 148833,63 коп.

Зачитав стислий економічний аналіз діяльності НПУ за період роботи Президента 

Марченка Володимира Миколайовича. За перший квартал 2016 року отримано 1226000,00 

гривень членських внесків, за другий квартал -  1819000,00 гривень, за третій квартал з 

урахуванням прогнозу передбачається 213000,00 гривень. Витрати на утримання апарату та 

виконання статутних завдань. Сплачено відділенням 50% членських внесків у першому 

кварталі 2016 року 177000,00 гривень, у другому кварталі - 664000,00 гривень, у третьому 

кварталі- 1135000,00 гривень. Станом на 1 вересня 2016 року повністю погашена 

заборгованість перед відділеннями - Вінницької, Житомирської, Закарпатської, 

Миколаївської, Чернігівської областей. Після проведення З'їзду буде продовжено сплату. Є 

надія що колеги будуть сплачувати членські внески вчасно. Витрати на заробітну плату 

апарату склали 5,4%. Винагорода президенту не виплачувалась. Витрат на оренду 

автомобіля, охорону не було.

Оголосив план дій:

1. Продовжити тісну співпрацю з МЮУ.

2. Вибудувати більш тісну співпрацю з профільними комітетами ВРУ та з усіма фракціями 

народних депутатів України з метою участі у проведенні експертизи законопроектів.

3. Відпрацювати питання про внесення змін до ЗУ «Про нотаріат» щодо передання деяких 

контролюючих функцій від МЮУ до НПУ.

4. Відродити друкований орган НПУ.

5. Забезпечити постійне підвищення професійного рівня нотаріусів на базі НПУ за рахунок

членських внесків.



6. Вибудувати ефективну інформаційну політику.

7. Розробити та затвердити професійні правила етики, що будуть відповідати вимогам 

сьогодення.

8. Розширити співпрацю з МСЛН.

9. Спільно з МЮУ та НАІС розробити максимальну безпеку роботи нотаріуса з 

електронними реєстрами.

10. Спільно з МЮУ офіційно врегулювати статус фінансового забезпечення нотаріусів за 

рахунок 60% коштів адмінзбору як витратної частини.

11. Напрацювати механізм вирішення проблемниз питань, в тому числі архівів нотаріусів з 

зони АТО, АР Крим і м.Севастополя.

12. Дослідити питання соціального захисту нотаріусів, які вийшли на пенсію, але 

продовжують працювати.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка надала слово представнику Редакційної 

комісії З’їзду.

Виступила: приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу

Самощенко Олена Анатоліївна повідомила, що, згідно Протоколу Редакційної комісії З’їзду 

від 23 вересня 2016 року Головою Редакційної комісії З’їзду обрано Ворошину Ларису 

Вікторівну, Секретарем Редакційної комісії З’їзду обрана Кияниця Ліна Володимирівна, 

Заступником Голови Редакційної комісії З’їзду обрана Самощенко Олена Анатоліївна.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка поставила на голосування питання про 

затвердження Протоколу №1 Редакційної комісії Про обрання Голови Редакційної комісії 

З’їзду - Ворошиної Лариси Вікторівни, Заступника - Самощенко Олени Анатоліївни, 

Секретаря - Кияниці Ліни Володимирівни.

Голосували:
За - 274 

Проти - 1 

Утримались -  0

Вирішили: Головою Редакційної комісії З’їзду обрати Ворошину Ларису Вікторівну, 

Заступником - Самощенко Олену Анатоліївну, Секретарем - Кияницю Ліну Володимирівну. 

Рішення прийнято.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., про те, що під час голосування про 

затвердження Протоколу №1 про обрання Голови та Секретаря Лічильної комісії З’їзду 

сталася технічна проблема, повідомила про необхідність проголосувати повторно щодо 

питання затвердження Протоколу №1 Лічильної комісії З’їзду нотаріусів України, згідно



якого Головою Лічильної комісії З’їзду обрано Леонтьєва Гліба Олеговича, Секретарем -  

Марчук Тетяну Сергіївну.

Г олосували:
За-257 

Проти - 1 

Утримались -  0

Вирішили: затвердити Протокол №1 Лічильної комісії З’їзду нотаріусів України, 

згідно якого Головою Лічильної комісії З’їзду обрано Леонтьєва Гліба Олеговича, 

Секретарем -  Марчук Тетяну Сергіївну.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М. яка повідомила про початок розгляду першого 

питання Порядку денного З'їзду - Про внесення змін до Статуту НПУ. Запропонувала 

встановити наступний порядок роботи З'їзду по розгляду першого питання та затвердити, 

розділивши його на чотири частини. Перше. У папці делегата є напрацьована нова редакція 

Статуту нотаріальної палати України, необхідно насамперед прийняти зазначені 

напрацьовані зміни до Статуту за основу. Наступний пункт роботи - обговорення пропозицій 

до Статуту пороздільно і опрацювання їх Редакційною комісією З’їзду, третій пункт - 

затвердження і голосування по проблемним пунктам Статуту, четверта частина -  

затвердження Статуту у новій редакції в цілому. Ставиться ця про пропозиція на 

голосування.

Голосували:
За-261 

Проти - 4 

Утримались - 1

Вирішили: запропонований Головою З'їзду порядок роботи з Статутом прийняти. 

Рішення прийнято.
Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М. щодо прийняття за основу проекту змін до 

статуту НПУ - нової редакції Статуту НПУ, запропонованої, напрацьованої і обговореної 

Тимчасовою редакційною комісією НПУ .

Г олосували:
За - 267 

Проти - 54 

Утримались - 4



Вирішили: прийняти за основу запропонований проект змін до Статуту НПУ - нової 

редакції Статуту НПУ.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М. про перехід до наступного етапу роботи щодо 

розгляду змін до Статуту НПУ.

Виступили: Заступник Голови Редакційної комісії З’їзду Самощенко Олена

Анатоліївна, приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу Чубай 

Олександр Степанович, голова Редакційної комісії Ворошина Лариса Вікторівна про 

необхідність доопрацювання поданих змін до Статуту, типового Положення про відділення, 

а також попросили виділити для цього 1 годину часу.

Слухали: Голову З'їзду Бернацьку І.М., яка у зв»язку з клопотанням Редакційної 

комісії З’їзду про надання часу для роботи, поставила на голосування питання зміни 

черговості розгляду питань Порядку денного З'їзду №1 та №2 і розгляду питання №3 Про 

обрання Віце-Президента.

Г олосували:
З а -286 

Проти - 1 

Утрималось -1

Вирішили: змінити черговість розгляду питань на З'їзді.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М. про зміну черговості розгляду питання про 

вибори Віце-Президента Нотаріальної палати України та пропозиції щодо роботи З’їзду по 

виборам Віце-Президента, слідуючим чином:

1. Обговорення даного питання.
2. Висунення, обговорення кандидатур у кандидати Віце-Президенти Нотаріальної палати 

України.

3. Виступи кандидатів, голосування.

Були пропозиції щодо даного питання у приватного нотаріуса Андруха С.Д., 

запропоновано йому висловитись, якщо є бажання, інших колег запрошенодо слова.

Виступив: приватний нотаріус Андрух С.Д., який сказав, що в нього не пропозиція, а 

запитання, щодо визначення чи це на сьогоднішній день переобрання чи чергове обрання. 

Він наголосив, що всі органи, які були обрані на Позачерговому З’їзді були обрані на чотири



роки, зокрема це голови відділень, деякі члени комісії з етики, в тому числі і Віце- 

Президент, питання в тому, що це не може бути чергове обрання, якщо це переобрання, то 

має бути підстава, тобто заява про складення повноважень попереднім Віце-Президентом.

Коментар: Президента НПУ Марченка В.М., який сказав, що немає процедури 

письмової чи неписьмової і на Позачерговому з’їзді чітко прозвучала заява Віце-Президента 

про складання повноважень, це питання з’ясовували безпосередньо з Ганною Кохан, яка 

однозначно підтвердила те, що розповідається, вона виконала процедуру необхідну для того, 

щоб це питання не підіймалося, в новій редакції Статуту обрання Віце-Президента 

здійснюється на З’їзді.

Виступила: Корпало Ганна, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального 

округу, яка в першу чергу запропонувала почути думку Ганни Кохан, а друге про те, що 

якщо Віце-Президент обирається по новій редакції Статуту, то пропозиція Львівської області 

поставити вимоги до Віце-Президента такими, які є вимоги до Президента НПУ, у випадку 

його відсутності Віце-Президент виконує всі його функції.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка надала слово Кохан Г.Л.

Виступила: Кохан Ганна Леонідівна, яка сказала, що стосовно обрання Віце-Президента 

вона на Позачерговому з’їзді заперечувала, тому що тоді не було процедури прописаної в 

діючих Статутних документах Нотаріальної Палати України, і, як юрист, вона зараз має факт 

реєстрації Статуту в новій редакції і вважає, що таким чином в демократичний спосіб має 

обиратися кандидат на посаду Віце-Президента Нотаріальної Палати України і це має бути 

такий кандидат, який буде співпрацювати з Президентом Нотаріальної Палати України. 

Тому для того, щоб не було ніяких непорозумінь на Позачерговому з’їзді заявила що проти 

обрання Віце-Президента на Позачерговому з’їзді, але вона за те, щоб демократичним чином 

сьогодні був обраний Віце-Президент Нотаріальної Палати України.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І. М. - яка запропонувала внести кандидатури 

кандидатів для обрання Віце-Президента.

Виступив: приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу Попов 

Володимир Васильович, який запропонував обрати Віце-Президентом приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Оніщук Ольгу Миколаївну, яка проявила свої 

здібності, доказала що вона має організаторські здібності, порядна людина, гідна виконувати 

достойно обов'язки.
Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І. М., яка надала слово кандидату у Віце-Президенти 

Оніщук О. М.
Виступила: кандидат у Віце-Президенти Оніщук О.М., яка повідомила, що жодної 

програми у неї, як кандидата у Віце-Президенти, не було підготовлено, у зв’язку з тим, що 

нині діючий Статут за яким працюємо не передбачає ніяких додаткових повноважень Віце -



Президента. Це така особа, яка замінює Президента НПУ у разі його відсутності та є членом 

Ради з правом голосу. Вона наголосила, що було багато зроблено за цей період, багато 

напрацьовано, багато започатковано але багато ще не зроблено у зв’язку з тим, що на жаль 

мало було часу, щоб встигнути. Для того щоб чітко була організована робота то мають 

працювати всі комісії, які повинні реабілітувати, яких багато створено, але в свій час був 

період, що не працювали. І на першому місці є програма Президента НПУ, яку підтримав 

Позачерговий з’їзд, шляхом підтримання Володимира Миколайовича і шляхом обрання його 

на посаду Президента НПУ, що першочергово стоїть питання захисту нотаріусів на 

законодавчому рівні. Останній період, який був проведений в комітетах Верховної Ради 

України, показав достатньо позитивну динаміку і, не дивлячись на те, що професія нотаріус 

знаходиться в такому не дуже гарному руслі, і те, що зараз відбувається в засобах масової 

інформації, висвітлюється негативна інформація, яка дає негативний вплив, робота в 

комітетах говорить про те, що коли ми говоримо з людьми, говоримо з народними 

обранцями, працюємо під час роботи в комітетах, ми бачимо, що нас чують, чують тоді коли 

ми доводимо свою позицію і позицію всієї нотаріальної спільноти, оскільки наші пропозиції 

ми обговорюємо на наших робочих платформах, які також будуть розвивати надалі, 

Володимир Миколайович сказав про те, що запропоновано модернізацію сайту, буде Форум, 

і ми маємо підтримку, і ми обранцям пояснюємо, що без нотаріусів Державі не обійтися. 

Законопроектом №5067 ми всі підтримуємо його мету і хочемо щоб нотаріальна спільнота 

працювала чесно і сумлінно, щоб професія нотаріуса процвітала. Наповнення цього Закону 

не зовсім відповідає його гаслам і наголосила, що справжніх інструментів, які б запобігали 

рейдерству в майбутньому, там не багато. Тому зараз внесені пропозиції щодо 

запровадження обов’язкового нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу частки в 

статутному капіталі, договорів купівлі - продажу майнових прав, інвестиційних договорів, 

тобто первинний ринок нерухомості.

Доведено, що саме 2013-2016 року, коли нотаріуси працювали з ДРРП в результаті 

нотаріальний дій жодного рейдерського захвату не було. Це говорить про те, якщо ми 

працюємо спочатку з нашим правочином, а потім реєструємо право, ми працюємо чесно і 

сумлінно і порушень немає. Підтримка є, заперечує бізнес у зв’язку з витратами, але ми 

сподіваємося, що нас почують, зараз даний законопроект пішов на доопрацювання, комітет 

не розглянув це питання. І ми сподіваємося що встигнемо попрацювати результативно. Вона 

зупинилася на відповідальності. Сказала, що буде запропоновано прийняття З’їздом певної 

резолюції щодо питання анулювання свідоцтва, оскільки анулювати свідоцтво будь - яким 

законом не можливо і нотаріальна спільнота буде стояти за своє свідоцтво до останнього. 

Пояснила, що це дуже важливий документ, і не можна ні в якому разі ставити нотаріуса 

поряд з державними реєстраторами і органами місцевого самоврядування, які також



отримали функції, що делеговані державою, до яких в даному випадку не застосовуються 

санкції, а до нотаріусів застосовують. Це порушує демократичні принципи незалежної 

професійної діяльності і необхідно боротися до кінця, включаючи прийняття резолюцій 

З’їзду. Подякувала колегам, які долучаються до роботи, витрачаючи свій вільний час. 

Побажала процвітання всій нотаріальній спільноті.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І. М., яка поставити питання на голосування про 

обрання на посаду Віце-Президента України Нотаріальної палати України Оніщук Ольгу 

Миколаївну

Голосували:
Так - 289

Ні - 1

Утрималось -2
Вирішили: обрати Віце-Президентом України Нотаріальної палати України приватного 

нотаріуса Київського міського нотаріального округу Оніщук Ольгу Миколаївну.

Рішення прийнято.
Вітання.
Виступив: Марченко Володимир Миколайович, який подякував Кохан Ганні 

Леонідівні за поведену роботу на посаді Віце-Президента, побажав новообраному Віце- 

Президенту Оніщук О.М. плідної роботи.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М. про повернення до розгляду питання №1

Порядку денного З’їзду «Внесення змін до Статуту НПУ» та перехід до наступного етапу 

роботи у ньому , запропонувала Редакційній комісії З’їзду оголосити положення проекту 

нової редакції Статуту НПУ, прийнятого за основу, зміни до яких доцільно поставити на 

окреме голосування.

Виступили: заступник Голови Редакційної комісії З’їзду Самощенко О.А., приватний 

нотаріус Харківського міського нотаріального округу Стрельніков А.С., приватний нотаріус 

Київського міського нотаріального округу Кияниця А.Ф.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка поставила питання заступнику Голови 

Редакційної комісії З’їзду Самощенко О.А. про те, чи є зміни до Розділу №1 «Загальні 

положення» Статуту НПУ такі, які доцільно було б поставити на окреме голосування.

Виступили: заступник Голови Редакційної комісії З’їзду Самощенко О.А., яка 

повідомила, що таких немає.



Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка запропонувала перейти до опрацювання 

Розділу 2 Статуту НПУ «Мета, засади, функції НПУ» та поставила питання заступнику 

Голови Редакційної комісії З’їзду Самощенко О.А. про те, чи є такі зміни до Розділу №2 

Статуту НПУ, які доцільно було б поставити на окреме голосування.

Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція підпункт 9 пункту 2.4. Статуту 

викласти в такій редакції: представляє інтереси членів НПУ в міжнародних професійних 

організаціях, Міжнародному Союзі Латинського Нотаріату, з цією метою входить та делегує 

своїх представників до їх комісій, асамблей, робочих груп, інших органів.

Голосували:
За-241 

Проти-17 

Утримались-25

Вирішили: підпункт 9 пункту 2.4. Статуту викласти в такій редакції: представляє 

інтереси членів НПУ в міжнародних професійних організаціях, Міжнародному Союзі 

Латинського Нотаріату, з цією метою входить та делегує своїх представників до їх комісій, 

асамблей, робочих груп, інших органів.

Рішення прийнято.

Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція підпункт 18 пункту 2.4. Статуту 

викласти в наступній редакції: для реалізації мети (цілей, завдань), напрямів діяльності, 

визначених цим Статутом має право бути засновником міжнародних та всеукраїнських 

громадських організацій, фондів, інших юридичних осіб, вступати до складу діючих 

міжнародних та всеукраїнських громадських організацій, фондів, інших юридичних осіб, 

відкривати власні представництва, укладати відповідні міжнародні угоди (договори) та брати 

участь в інших міжнародних заходах.

Голосували:
За - 266 

Проти - 2 

Утримались - 12
Вирішили: підпункт 18 пункту 2.4. Статуту викласти в наступній редакції: для 

реалізації мети (цілей, завдань), напрямів діяльності, визначених цим Статутом має право 

бути засновником міжнародних та всеукраїнських громадських організацій, фондів, інших 

юридичних осіб, вступати до складу діючих міжнародних та всеукраїнських громадських 

організацій, фондів, інших юридичних осіб, відкривати власні представництва, укладати 

відповідні міжнародні угоди (договори) та брати участь в інших міжнародних заходах.



Рішення прийнято.

Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція підпункт 19 пункту 2.4. Статуту 

викласти в наступній редакції: розробляє та реалізує програми обміну досвідом у сфері 

нотаріату та стажування нотаріусів за кордоном за поданням Відділень НПУ.

Голосували:
За - 229

Проти - 16

Утримались - 12

Вирішили: підпункт 19 пункту 2.4. Статуту викласти в наступній редакції: розробляє 

та реалізує програми обміну досвідом у сфері нотаріату та стажування нотаріусів за 

кордоном за поданням Відділень НПУ.

Рішення прийнято.
Інших пропозицій від Редакційної комісії З’їзду щодо винесення на окреме 

голосування положень Розділу №2 Статуту НПУ не надійшло.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка запропонувала внести пропозиції по

Розділу 3 Статуту НПУ «Умови і порядок набуття та припинення членства в НПУ».

Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція підпункт 2 пункту 3.5. Статуту 

викласти в такій редакції: надходження до Ради НПУ заяви про припинення членства в НПУ 

від особи, що зазначена в пункті 3.3. цього Статуту; смерті такої особи або оголошення її 

померлою у порядку, встановленому законом.

Голосували:
За - 262

Проти - 5

Утримались - 7

Вирішили: підпункт 2 пункту 3.5. Статуту викласти в такій редакції: надходження до 

Ради НПУ заяви про припинення членства в НПУ від особи, що зазначена в пункті 3.3. цього 

Статуту; смерті такої особи або оголошення її померлою у порядку, встановленому законом.

Рішення прийнято.
Інших пропозицій від Редакційної комісії З’їзду щодо винесення на окреме 

голосування положень Розділу №3 Статуту НПУ не надійшло.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка запропонувала внести пропозиції по

Розділу 4 Статуту НПУ «Права та обов’язки членів НПУ».



Виступили: заступник голови Редакційної комісії Самощенко О.А., приватні нотаріуси 

Кіцула О.М., Пилипенко Ю.П., Президент НПУ Марченко В.М., нотаріус Мироник В.М., 
інші члени НПУ.

Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція Розділ 4 Статуту НПУ доповнити 

п. 4.3. такого змісту: У разі наявності заборгованості зі сплати членських внесків більше ніж 

за три місяці поспіль, члени НПУ не мають право бути обраними до органів НПУ, що 

передбачені п. 5.1. цього Статуту, та органів Відділень НПУ, а також права бути обраними 

делегатами З’їзду нотаріусів України. Положення цього пункту не застосовуються до осіб, 

які були звільнені від сплати членських внесків, та осіб, які не сплачували членські внески з 

поважних причин.

Г олосували:
За - 127 

Проти - 129 

Утримались - 20 

Рішення не прийнято.
Інших пропозицій від Редакційної комісії З’їзду щодо винесення на окреме 

голосування положень Розділу №4 Статуту НПУ не надійшло.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М. щодо розгляду змін до Розділу 5 Статуту НПУ 

«Органи НПУ», які потребують окремого голосування.

Виступили: заступник Голови Редакційної комісії Самощенко О.А., приватні нотаріуси 

Корпало Г.В., Пилипенко Ю.П., інші члени НПУ.

Дано доручення Редакційній комісії З’їзду доопрацювати пропозицію по ВККН.

Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція підпункт 26 пункту 5.12. Статуту 

викласти в такій редакції: приймає рішення про створення та функціонування веб-сайту 

НПУ та «гарячої лінії» для надання безкоштовної юридичної допомоги членам НПУ. 

Голосували:
З а -236 

Проти - 25 

Утримались - 12

Вирішили: підпункт 26 пункту 5.12. Статуту викласти в такій редакції: приймає 

рішення про створення та функціонування веб-сайту НПУ та «гарячої лінії» для надання 

безкоштовної юридичної допомоги членам НПУ.

Рішення прийнято.



Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція підпункт 28 пункту 5.12. Статуту 

викласти в такій редакції: для реалізації мети (цілей, завдань), напрямів діяльності, 

визначених цим Статутом приймає рішення щодо членства НПУ в громадських об’єднаннях, 

а також рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб за участю НПУ, 

затверджує їх статути.

Голосували:

За - 248

Проти - 14

Утримались - 11

Вирішили: підпункт 28 пункту 5.12. Статуту викласти в такій редакції: для реалізації 

мети (цілей, завдань), напрямів діяльності, визначених цим Статутом приймає рішення 

щодо членства НПУ в громадських об’єднаннях, а також рішення про створення, 

реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб за участю НПУ, затверджує їх статути.

Рішення прийнято.
Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція пункт 5.15. Статуту викласти в 

такій редакції: витрати на відрядження члена Ради НПУ з метою виконання функцій, 

визначених Статутом НПУ та Типовим положенням про Відділення НПУ, відшкодовуються 

йому за рахунок коштів, які передбачені кошторисом відповідного Відділення НПУ згідно з 

діючим законодавством України.

Голосували:
За-241

Проти - 19

Утримались - 13
Вирішили: пункт 5.15. Статуту викласти в такій редакції: Витрати на відрядження 

члена Ради НПУ з метою виконання функцій, визначених Статутом НПУ та Типовим 

положенням про Відділення НПУ, відшкодовуються йому за рахунок коштів, які передбачені 

кошторисом відповідного Відділення НПУ згідно з діючим законодавством України.

Рішення прийнято.

Обідня перерва до 15:00
Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М. щодо продовження розгляду змін до Статуту 

НПУ, які потребують окремого голосування.

Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція підпункт 24 пункту 5.12. Статуту 

викласти в такій редакції: засновує заохочення для членів НПУ, ухвалює рішення про 

заохочення та вручення відзнак НПУ, а також визначає форми соціального захисту членів

НПУ.



Голосували:
За - 226

Проти - 15

Утримались - 13

Вирішили: підпункт 24 пункту 5.12. Статуту викласти в такій редакції: засновує 

заохочення для членів НПУ, ухвалює рішення про заохочення та вручення відзнак НПУ, а 

також визначає форми соціального захисту членів НПУ.

Рішення прийнято.

Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція підпункт 31 пункту 5.12. Статуту 

викласти в такій редакції: відповідно до прийнятого Радою НПУ Регламенту обирає та 

делегує нотаріусів до складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату з числа кандидатів, 

обраних Загальними зборами Відділень НПУ.

Г олосували:

За - 178

Проти - 89

Утримались - 13

Вирішили: підпункт 31 пункту 5.12. Статуту викласти в такій редакції: відповідно до 

прийнятого Радою НПУ Регламенту обирає та делегує нотаріусів до складу Вищої 

кваліфікаційної комісії нотаріату з числа кандидатів, обраних Загальними зборами Відділень 

НПУ.

Рішення прийнято.

Виступили: нотаріус Кирилюк Д.В. з пропозицією внесення змін до вже

проголосованого підпункту 24 пункту 5.12. Статуту, оскільки прийняте рішення не закриває 

існуючу прогалину щодо представлення нотаріусів до державних нагород та/або відзнак, 

Самощенко О.А., Гура Л.Б.
Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М. щодо необхідності доопрацювання даної

пропозиції та відкладення її розгляду.

Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція в підпункті 33 пункту 5.12. 

Статуту виключити слова «невиконання рішень Ради НПУ» та викласти вказаний підпункт в 

такій редакції: ухвалює рішення про звернення до відповідного Відділення НПУ з 

пропозицією щодо дострокового припинення повноважень члена Ради НПУ, який входить до 

Ради НПУ від відповідного Відділення та його переобрання у встановленому порядку, у 

разі, якщо за станом здоров’я або з інших причин (систематично не бере участь у засіданнях



Ради НПУ без поважних причин, у випадку анулювання його свідоцтва про право на 

зайняття нотаріальною діяльністю тощо) він не в змозі виконувати обов’язки члена Ради 

НПУ.

Голосували:
З а -230

Проти - 32

Утримались - 15

Вирішили: підпункт 33 пункту 5.12. Статуту викласти в такій редакції: ухвалює 

рішення про звернення до відповідного Відділення НПУ з пропозицією щодо дострокового 

припинення повноважень члена Ради НПУ, який входить до Ради НПУ від відповідного 

Відділення та його переобрання у встановленому порядку, у разі, якщо за станом здоров’я 

або з інших причин (систематично не бере участь у засіданнях Ради НПУ без поважних 

причин, у випадку анулювання його свідоцтва про право на зайняття нотаріальною 

діяльністю тощо) він не в змозі виконувати обов’язки члена Ради НПУ.

Рішення прийнято.

Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція викласти пункт 5.14. Статуту в 

такій редакції: Рішення та Протоколи засідань Ради НПУ в обов’язковому порядку 

розміщуються на офіційному веб-сайті НПУ не пізніше 20 днів з моменту їх прийняття. З 

моменту їх оприлюднення Рішення Ради НПУ є обов’язковими для всіх членів НПУ.

Г олосували:
За - 257

Проти - 18

Утримались - 2
Вирішили: викласти пункт 5.14. Статуту в такій редакції: Рішення та Протоколи 

засідань Ради НПУ в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті НПУ не 

пізніше 20 днів з моменту їх прийняття. З моменту їх оприлюднення Рішення Ради НПУ є 

обов’язковими для всіх членів НПУ.

Рішення прийнято.

Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція доповнити пункт 5.16. Статуту 

новим останнім абзацом такого змісту: У разі відсутності Президента НПУ його 

повноваження виконує Віце-Президент НПУ, який обирається З’їздом нотаріусів України 

строком на два роки із числа нотаріусів, які здійснюють нотаріальну діяльність протягом 

останніх десяти років. Одна й та сама особа не може бути Віце-Президентом НПУ більше 

ніж два строки поспіль.



Г олосували:
За-253 

Проти - 23 

Утримались - З

Вирішили: доповнити пункт 5.16. Статуту новим останнім абзацом такого змісту: У 

разі відсутності Президента НПУ його повноваження виконує Віце-Президент НПУ, який 

обирається З’їздом нотаріусів України строком на два роки із числа нотаріусів, які 

здійснюють нот ареальну діяльність протягом останніх десяти років. Одна й та сама особа не 

може бути Віце-Президентом НПУ більше ніж два строки поспіль.

Рішення прийнято.

Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція виключити зі Статуту пункт 

5.19., оскільки повноваження Виконавчого директора НПУ передбачені трудовим 

договором.

Голосували:
За- 116 

Проти - 151 

Утримались - 16 

Рішення не прийнято.

Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція викласти пункт 5.24. Статуту в 

такій редакції: Витрати на відрядження члена Ревізійної комісії НПУ з метою виконання 

функцій, визначених Статутом НПУ та Типовим положенням про Відділення НПУ, 

відшкодовуються йому за рахунок коштів, які передбачені кошторисом відповідного 

Відділення НПУ згідно діючого законодавства України.

Г олосували:
За - 256 

Проти - 16 

Утримались - 9
Вирішили: викласти пункт 5.24. Статуту в такій редакції: Витрати на відрядження 

члена Ревізійної комісії НПУ з метою виконання функцій, визначених Статутом НПУ та 

Типовим положенням про Відділення НПУ, відшкодовуються йому за рахунок коштів, які 

передбачені кошторисом відповідного Відділення НПУ згідно діючого законодавства 

України.

Рішення прийнято.



Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція викласти пункт 5.29. Статуту в 

такій редакції: Витрати на відрядження члена Комісії з питань професійної етики нотаріусів 

з метою виконання функцій, визначених Статутом НПУ та Типовим положенням про 

Відділення НПУ, відшкодовуються йому за рахунок коштів, які передбачені кошторисом 

відповідного Відділення НПУ згідно діючого законодавства України.

Г олосували:
За - 263 

Проти-12 

Утримались - 4

Вирішили: викласти пункт 5.29. Статуту в такій редакції: Витрати на відрядження 

члена Комісії з питань професійної етики нотаріусів з метою виконання функцій, визначених 

Статутом НПУ та Типовим положенням про Відділення НПУ, відшкодовуються йому за 

рахунок коштів, які передбачені кошторисом відповідного Відділення НПУ згідно діючого 

законодавства України.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М. щодо можливості повторного голосування 

внесення змін до проголосованої редакції підпункту 24 пункту 5.12. Статуту.

Виступив: приватний нотаріус Войтовський В.С.

Г олосували:
За - 229 

Проти - 16 

Утримались - 6

Вирішили: поставити на повторне голосування зміни до підпункту 24 пункту 5.12. 

Статуту, запропоновані нотаріусами Кирилюком Д.В. та Войтовським В.С.

Рішення прийнято.

Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція викласти підпункт 24 пункту 

5.12. Статуту в такій редакції: засновує заохочення для членів НПУ, ухвалює рішення про 

заохочення та вручення відзнак НПУ, вносить подання про присвоєння членам НПУ 

почесних звань та про нагородження членів НПУ державними нагородами та відзнаками, а 

також визначає форми соціального захисту членів НПУ.

Голосували:

За - 264 

Проти - 4 

Утримались - 2



Вирішили: викласти підпункт 24 пункту 5.12. Статуту в такій редакції: засновує 

заохочення для членів НПУ, ухвалює рішення про заохочення та вручення відзнак НПУ, 

вносить подання про присвоєння членам НПУ почесних звань та про нагородження членів 

НПУ державними нагородами та відзнаками, а також визначає форми соціального захисту 

членів НПУ.

Рішення прийнято.
Інших пропозицій від Редакційної комісії З’їзду щодо винесення на окреме 

голосування положень Розділу №5 Статуту НПУ не надійшло.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М. щодо розгляду змін до 6 Розділу Статуту НПУ 

«Відділення НПУ», які потребують окремого голосування.

Виступили: нотаріуси Пилипенко Ю.П., Андрух, голова Редакційної комісії З’їзду 

Ворошина Л.В., Президент НПУ Марченко В.М.

Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція абзац другий пункту 6.6. Статуту 

викласти в такій редакції: Одержані Відділенням кошти, спрямовуються на фінансування 

видатків і реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом 

та Типовим положенням про Відділення, а також на утримання Відділення, відповідно до 

кошторису Відділення.

Голосували:
За - 262

Проти - 7

Утримались - 12

Вирішили: абзац другий пункту 6.6. Статуту викласти в такій редакції: Одержані 

Відділенням кошти, спрямовуються на фінансування видатків і реалізації мети (цілей, 

завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом та Типовим положенням про 

Відділення, а також на утримання Відділення, відповідно до кошторису Відділення.

Рішення прийнято.
Інших пропозицій від Редакційної комісії З’їзду щодо винесення на окреме 

голосування положень Розділу №6 Статуту НПУ не надійшло.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М. щодо розгляду змін до 7 Розділу Статуту НПУ 

«Фінансове забезпечення НПУ. Майно НПУ», які потребують окремого голосування.

Від Редакційної комісії З’їзду надійшло дві пропозиції щодо викладення пункту 7.10 

Статуту в новій редакції. Перша пропозиція: викласти пункт 7.10. Статуту в новій редакції 

такого змісту: Розмір членського внеску складає одну мінімальну заробітну плату на рік, у 

місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року. Нотаріуси, які



працюють у державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах сплачують 

50 відсотків від розміру членського внеску.

Голосували:
За-214 

Проти - 73 

Утримались - 4

Друга пропозиція: викласти пункт 7.10. Статуту в новій редакції такого змісту: Розмір 

членського внеску єдиний для всіх членів НПУ. Розмір членського внеску складає одну 

мінімальну заробітну плату на рік, у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня 

календарного року.

Голосували:
За-85 

Проти - 180 

Утримались - 6

Вирішили: пункт 7.10. Статуту викласти в новій редакції такого змісту: Розмір 

членського внеску складає одну мінімальну заробітну плату на рік, у місячному розмірі, 

встановленому законом на 1 січня календарного року. Нотаріуси, які працюють у державних 

нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах сплачують 50 відсотків від розміру 

членського внеску.

Рішення прийнято.

Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція пункт 7.23. Статуту викласти в 

такій редакції: Кошти, отримані НПУ відповідно до п. 7.1 цього Статуту, спрямовуються на 

фінансування видатків з реалізації мети (цілей, завдань), напрямів діяльності, визначених 

цим Статутом та утримання НПУ згідно із затвердженим Радою НПУ кошторисом на 

відповідний рік. 50 відсотків членських внесків, отриманих НПУ, спрямовуються 

Відділенням НПУ для здійснення ними завдань, що передбачені цим Статутом та Типовим 

положенням про Відділення НПУ, та на утримання Відділення.

Г олосували:
За-235 

Проти - 12 

Утримались - 14

Вирішили: пункт 7.23. Статуту викласти в такій редакції: Кошти, отримані НПУ 

відповідно до п. 7.1 цього Статуту, спрямовуються на фінансування видатків з реалізації 

мети (цілей, завдань), напрямів діяльності, визначених цим Статутом та утримання НПУ 

згідно із затвердженим Радою НПУ кошторисом на відповідний рік. 50 відсотків членських



внесків, отриманих НПУ, спрямовуються Відділенням НПУ для здійснення ними завдань, 

що передбачені цим Статутом та Типовим положенням про Відділення НПУ, та на 

утримання Відділення.

Рішення прийнято.

Виступили: нотаріус Войтовський В.С. щодо повернення до розгляду пункту 7.21. 

Статуту та урахування його пропозиції щодо надання права звернення до суду в т.ч. в 

порядку наказного провадження для стягнення заборгованості по членським внескам. 

Висловились нотаріуси Кияниця Л.В., Дяченко В.С. Пропозиція на голосування не 

виносилась через неузгодженість з діючим цивільно-процесуальним законодавством.

Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція пункт 7.24. Статуту викласти в 

такій редакції: Відділення НПУ за рахунок отриманих коштів забезпечує реалізацію мети 

(цілей, завдань), напрямів діяльності, визначених цим Статутом та Типовим положенням про 

Відділення НПУ.

Голосували:
За- 248

Проти - 6

Утримались - 5

Вирішили: пункт 7.24. Статуту викласти в такій редакції: Відділення НПУ за рахунок 

отриманих коштів забезпечує реалізацію мети (цілей, завдань), напрямів діяльності, 

визначених цим Статутом та Типовим положенням про Відділення НПУ.

Рішення прийнято.

Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція пункт 7.27. Статуту викласти в 

такій редакції: Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування 

видатків на утримання НПУ та Відділень НПУ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 

діяльності, визначених у цьому Статуті.

Г олосували:
За - 256

Проти - 4

Утримались - 7
Вирішили: пункт 7.27. Статуту викласти в такій редакції: Не вважається розподілом 

отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків на утримання НПУ та Відділень 

НПУ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у цьому Статуті.

Рішення прийнято.



Від нотаріуса Пилипенко Ю.П. поступила пропозиція повернутися до пункту 7.25. 
Статуту та залишити його без змін і діючій редакції.

Виступили: нотаріус Козаєва Н.М., Марченко В.М.

Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція пункт 7.25. Статуту викласти в 

такій редакції: Придбання та відчуження НПУ нерухомого майна, транспортних засобів 

можливе лише за згодою З’їзду нотаріусів України, а між роботою З’їздів - Радою НПУ. 

Голосували:
З а -75 

Проти - 135 

Утримались - 10 

Рішення не прийнято.

Від Редакційної комісії З’їзду надійшла пропозиція пункт 7.28. Статуту викласти в 

такій редакції: Доходи (прибутки) НПУ використовуються виключно для фінансування 

видатків на утримання НПУ та Відділень НПУ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 

діяльності, визначених у цьому Статуті.

Г олосували:
З а -234 

Проти - 20 

Утримались - 13

Вирішили: пункт 7.28. Статуту викласти в такій редакції: Доходи (прибутки) НПУ 

використовуються виключно для фінансування видатків на утримання НПУ та Відділень 

НПУ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у цьому Статуті. 

Рішення прийнято.

Інших пропозицій від Редакційної комісії З’їзду щодо винесення на окреме голосування 

положень Розділу №7 та інших розділів Статуту НПУ не надійшло.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М. щодо прийняття в цілому Статуту НПУ в новій 

редакції, з урахуванням прийнятого за основу та усіх проголосованих рішень З’їздом.

Г олосували:

З а -258 

Проти - 5 

Утримались - З

Вирішили: прийняти в цілому Статут НПУ в новій редакції.

Рішення прийнято.



Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М. про надання повноважень Президенту НПУ 

підписати нову редакцію Статуту НПУ та подати документи на державну реєстрацію.

Г олосували:
За - 269

Проти - 4

Утримались - 4

Вирішили: надати повноваження Президенту НПУ підписати нову редакцію Статуту 

НПУ та подати документи на державну реєстрацію.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М щодо питання Порядку денного З’їзду «Про 

внесення змін до типового положення про відділення НПУ в областях, АР Крим, містах 

Києві та Севастополі», яка запропонувала прийняти за основу проект Типового Положення 

про відділення Нотаріальної палати України в Автономній республіці Крим, містах Києві та 

Севастополі.

Голосували:

За - 240

Проти - 4

Утримались - 2
Вирішили: прийняти за основу напрацьований Тимчасовою редакційною комісією 

Нотаріальної палати України проект Типового положення про відділення Нотаріальної 

палати України в Автономній республіці Крим, містах Києві та Севастополі, який 

знаходиться у папці делегата Робочі документи делегата З'їзду нотаріусів України.

Рішення прийнято.

Запрошується до мікрофону Голова Редакцию! комісії З'їзду Ворошина Лариса 

Вікторівна
Слухали: Голову Редакційної комісії З'їзду Ворошину Ларису Вікторівну, яка 

повідомила про велику роботу, яка була проведена Тимчасовою Редакційною комісією 

Нотаріальної палати України по напрацюванню проекту Типового положення про 

відділення Нотаріальної палати України в Автономній республіці Крим, містах Києві та 

Севастополі та наявність невиликої кількості пропозицій поданих до Редакційної комісії 

З'їзду. Ці пропозиції виносяться на обговорення. Пропонується пункт 2.1 Типового 

Положення про відділення НПУ доповнити підпунктом 11 - Обирає персональний склад 

нотаріусів, які беруть участь у перевірках нотаріусів відділення Нотаріальної палати України



Голосували:
За - 250 

Проти - 8 

Утримались - 5

Вирішили: пункт 2.1 типового положення про відділення НПУ доповнити підпунктом 

11 - Обирає персональний склад нотаріусів, які беруть участь у перевірках нотаріусів 

відділення Нотаріальної палати України.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М про виключення підпункту 5 п.2.1. Типового 

положення про відділення НПУ - Надає матеріальну допомогу членам НПУ через благодійні 

фонди, створені НПУ у зв'язку невідповідності діючому законодавству та внесення змін до 

нумерації всіх подальших пунктів положення.

Г олосували:
За-238 

Проти - 15 

Утримались - 9

Вирішили: виключити підпункт 5 п. 2.1 Типового положення про відділення НПУ - 

Надає матеріальну допомогу членам НПУ через благодійні фонди, створені НПУ, та внести 

зміни до нумерації всіх подальших пунктів Положення.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову Редакціної комісії З'їзду Ворошину Ларису Вікторівну про 

доповнення п.2.1 Типового положення про відділення НПУ підпунктом 11 - Подає 

кандидатури нотаріусів для стажування за кордоном.

Голосували:
За-253 

Проти - 5 

Утримались - 1
Вирішили: Доповнити п.2.1. Типового положення про відділення НПУ підпунктом 11- 

Подає кандидатури нотаріусів для стажування за кордоном.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову Редакційної комісії З'їзду Ворошину Ларису Вікторівну про 

внесення змін до Розділу 3 Типового положення про відділення НПУ. Останній абзад п.3.2. 

Типового положення про відділення доповнити наступними словами: "або не можуть бути



проведені збори у звязку з наявними у Правління результатами опитування щодо можливості 

участі членів НПУ цього відділення у загальних зборах". Тому Останній абзац п.3.2 

Типового положення про відділення викласти у такій редакції: У разі якщо загальні збори 

нотаріусів Відділення не відбулися через відсутність кворуму або не можуть бути проведені 

у зв‘язку з наявними у Правління результатами опитування щодо можливості участі членів 

НПУ відповідного відділення у загальних зборах, правління Відділення має право прийняти 

рішення про проведення загальних зборів нотаріусів Відділення шляхом дистанційного 

електронного голосування в порядку, який затверджується правлінням Відділення. Рішення 

загальних зборів за результатами дистанційного електронного голосування вважаються 

прийнятими, якщо у таких зборах взяла участь більше ніж 1/3 (одна третя) частина 

нотаріусів Відділення.

Голосували:
За-230 

Проти - 45 

Утримались - 11

Вирішили: останній абзац п.3.2 Типового положення про відділення НПУ викласти у 

такій редакції: У разі якщо загальні збори нотаріусів Відділення не відбулися через 

відсутність кворуму або не можуть бути проведені у зв'язку з наявними у Правління 

результатами опитування щодо можливості участі членів НПУ відповідного відділення у 

загальних зборах, правління Відділення має право прийняти рішення про проведення 

загальних зборів нотаріусів Відділення шляхом дистанційного електронного голосування в 

порядку, який затверджується правлінням Відділення. Рішення загальних зборів за 

результатами дистанційного електронного голосування вважаються прийнятими, якщо у 

таких зборах взяла участь більше ніж 1/3 (одна третя) частина нотаріусів Відділення. 

Рішення прийнято.

Слухали: Голову Редакційної комісії З'їзду Ворошину Ларису Вікторівну, яка 

запропонувала доповнити п.3.7 Типового положення про відділення НПУ підпунктом 21 - 

Подає кандидатури нотаріусів для стажування за кордоном, в зв'язку з чим наступний 

підпункт буде за номером 22.

Голосували:
За-241 

Проти - 8 

Утримались - 6



Вирішили: доповнити п.3.7 Типового положення про відділення НПУ підпунктом 21 - 

Подає кандидатури нотаріусів на стажування за кордоном. Змінити нумерацію наступного 

пункту на номер 22.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову Редакційної комісії З'їзду Ворошину Ларису Вікторівну про 

виключення підпункту 18 п.3.7 Типового положення про відділення НПУ та відповідно 

привести у відповідність нумерацію пунктів.

Г олосували:
За-253 

Проти - 4 

Утримались - 6

Вирішили: виключити підпункт 18 п.3.7 Типового положення про відділення НПУ та 

відповідно привести у відповідність нумерацію пунктів.

Рішення прийнято.

Слухали: приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу

Войтовського В.С. про доповнення п.3.7. Типового положення про відділення НПУ 

підпунктом 22 - Обирає персональний склад нотаріусів які беруть участь у перевірках 

нотаріусів, голову Редакційної комісії З'їзду Ворошину Ларису Вікторівну, яка підтримала 

пропозицію.

Голосували:
За - 255 

Проти - 23 

Утримались - 8

Вирішили: доповнити п.3.7. Типового положення про відділення НПУ підпунктом 22 - 

Обирає персональний склад нотаріусів, які беруть участь у перевірках нотаріусів.

Рішення прийнято.

Виступили: приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу

Пилипенко Ю. про внесення змін до підпункту 4 п.3.12. Типового положення про відділення 

НПУ змінивши слова "членами НПУ" на "нотаріусами", голову Редакційної комісії З'їзду 

Ворошину Ларису Вікторівну, яка підтримала пропозицію і запропонувала викласти цей 

підпункт новій редакції.

Г олосували:
За - 237



Проти - 27 

Утримались - 7

Вирішили: підпункт 4 п.3.12. Типового положення про відділення НПУ викласти у 

новій редакції: Подає інформацію щодо порушення нотаріусами правил професійної етики 

до Комісії з питань професійної етики нотаріусів.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М про прийняття Типового положення про 

відділення Нотаріальної палати України в Автономній республіці Крим, містах Києві та 

Севастополі у новій редакції з урахування проекту прийнятого за основу з прийнятими 

З’їздом змінами.

Г олосували:
За - 269 

Проти - 4 

Утримались - З

Вирішили: прийняти Типове положення про відділення Нотаріальної палати України в 

Автономній республіці Крим, містах Києві та Севастополі у новій редакції в цілому.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка запропонувала подякувати членам 

Тимчасової редакційної комісії НПУ за поведену роботу. Надала доручення Голові та 

Секретарю З'їзду для проведення у відповідність нумерації пунктів прийнятого у новій 

редакції типового положення про відділення Нотаріальної палати України в Автономній 

республіці Крим, містах Києві та Севастополі та зробити виправлення наявних у ньому 

граматичних помилок.

Г олосували:
За - 241 

Проти - 1 

Утримались - 2
Вирішили: дати доручення Голові та Секретарю з’їзду для проведення у відповідність 

нумерації пунктів прийнятого у новій редакції Типового положення про відділення 

Нотаріальної палати України в Автономній республіці Крим, містах Києві та Севастополі та 

зробити виправлення наявних у ньому граматичних помилок.

Рішення прийнято.

4. Різне.



Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І. М, яка попросила делегатів у даному питанні 

підійти до мікрофонів і внести пропозиції, з яких буде наповнюватися дане питання.

Виступив: державний нотаріус м. Харкова. Який зазначив, що хоче поставити питання 

в зв'язку з невиконанням Нотаріальною палатою України до 23.04.2016 року своїх 

зобов'язань і витрати які були не зовсім зрозумілі, у зв’язку з тим, що на першому з’їзді 

голосували за те, що державні нотаріуси повинні оплачувати 50 відсотків від суми, яка 

повинна оплачуватися приватними нотаріусами. Як ми за це сьогодні проголосували. Прошу 

розглянути питання про списання боргу державним нотаріусам, це перш за все приведе до 

того, що ми зможемо, якимось чином привести та забрати заборгованість тому, що нотаріуси 

просто на сьогоднішній день у великій своїй масі не зможуть, або не захочуть оплатити цю 

заборгованість. Тому що рахують правомірною свою думку та рішення і ми можемо просто 

втратити в числі своїх державних нотаріусів вислуги яких більше ЗО років у зв'язку з тим, що 

їм не списали якихось 2000 гривень боргу. Ну і цим самим ми зможемо побачити після того, 

як спишеться ця заборгованість, достойних державних нотаріусів, які не скористалися цим 

для того, щоб списати свою заборгованість, а просто правову позицію до кінця свою 

відстояти і в подальшому сплачувати членські внески будуть згідно Статуту Нотаріальної 

Палати України.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І. М, яка сказала, що пропозиція почута, занотована, 

єдине що є сумніви, що це є повноваження З’їзду та запрошує наступного виступаючого до 

мікрофону.

Виступив: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Сидоренко 

А.В., Голова ВНПУ в м. Києві, який сказав, що оскільки він був секретарем того 

Позачергового з’їзду, рішення з’їзду з питання сплати 50 відсотків з’їзд не приймав, 

обговорення було, але це питання було в Положенні про порядок сплати членських внесків. 

З’їзд це положення не затверджував, не потрібно вводити з’їзд в оману.

Репліки з залу.
Я прошу пробачення ви вважаєте, що понад 100 державних нотаріусів в місті Харкові 

брехуни, дякую.

Не приймалося таке рішення на Позачерговому з’їзді нотаріусів.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М, яка поставила на голосування питання щодо 

можливості включення до питання №4 Порядку денного З’їзду «Різне» пропозиції озвучені 

щодо прийняття рішення З’їздом нотаріусів України про списання заборгованості 

державним нотаріусам до 23.04.2016 року, і запросила проголосувати.

Голосували:
З а -85



Проти - 156 

Утримались - 14 

Рішення не прийнято.

Виступила: приватний нотаріуса Кияниця Л.В., якою була надана пропозиція включити 

до питання №4 Порядку денного З’їзду «Різне» питання припинення повноважень членів 

Ревізійної комісії НПУ, Комісії з питань професійної етики попередніх, оскільки вони були 

обрані з’їздом і вони підзвітні з’їзду, щоб потім не було протирічь, що у нас ті повноваження 

не припинилися, а нові комісії не будуть мати повноважень.

Коментар: Президента НПУ Марченка В. М., який повідомив, що це питання 

прописано у перехідних положеннях, питання стояло так, що від тих областей, що вже були 

членами комісій вони залишаються їх не вибирали і не делегували, а нові додаються, після 

З’їзду зберуться всі комісії.

Виступила: приватний нотаріус Кияниця Л.В., яка зняла пропозицію з голосування.

Виступила: приватний нотаріуса Кияниця Л.В., яка запропонувала внести пропозицію 

щодо вирішення питання заборгованості, та повідомила, що на сьогодні бухгалтерія НПУ 

нараховує заборгованість нотаріусам, які сплачують внески з 1 квітня відповідно до рішення 

З’їзду, тобто сплачують відповідно до розміру мінімальної заробітної плати встановленої на 

1 січня, тому просить прийняти ще раз рішення З’їзду, щоб така заборгованість була 

списана, оскільки вона є неправомірною, рішення приймалося про розмір внеску на 1 січня.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка поставила на голосування дану пропозицію 

та попросила голосувати.

Голосували:
За-94 

Проти - 126 

Утрималось - 9 

Рішений не прийнято.

Виступила: Віце-Президент НПУ Оніщук О.М., яка попросила включати тільки ті 

питання, які є суттєвими, і дотримуватись регламенту.

Виступила: приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу

Грибанова О.В., яка ще раз просить повернутися до питання щодо створення комісії по 

підготовці змін до проекту ЗУ “Про нотаріат”.



Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка поставила питання про можливість 

включення до №4 Порядку денного З’їзду «Різне» пропозицію створення комісії по 

підготовці змін до проекту ЗУ “ Про нотаріат” і просила голосувати.

Голосували:
З а -218 

Проти - ЗО 

Утримались -  8

Вирішили: включити до питання №4 Порядку денного З’їзду «Різне» пропозицію 

створення комісії по підготовці змін до проекту ЗУ “Про нотаріат”.

Рішення прийнято.

Виступив: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Войтовський 

В.С., який сказав, що наступна пропозиція З’їзду розглянути та підтримати ряд резолюцій, 

які будуть запропоновані, озвучені і запропоновані на голосування.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І. М., яка поставила на голосування пропозиції 

включити до розгляду питання №4 Порядку денного З’їзду «Різне» ряд резолюцій та 

запросила проголосувати.

Голосували:
За-235 

Проти -14 

Утримались -  7

Вирішили: включити до розгляду у питання №4 Порядку денного З’їзду «Різне» ряд 

резолюцій.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І. М., яка внесла пропозицію встановити порядок 

розгляду підпитань у питанні №4 Порядку денного З’їзду «Різне»: спочатку резолюції потім 

розгляд питання про створення комісії по підготовці змін до проекту ЗУ “Про нотаріат” та 

поставила питання на голосування.

Голосували:
За - 218 

Проти - 7 

Утримались - 14

Вирішили: встановити порядок розгляду підпитань питання №4 Порядку денного

З’їзду «Різне»: спочатку резолюції, потім розгляд питання про створення комісії по 

підготовці змін до проекту ЗУ “Про нотаріат”.



Рішення прийнято.

Виступив: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Войтовський 

В.С., який зазначив про наявність ситуації, коли інформація в деяких Єдиних та Державних 

реєстрах, які функціонують в Інформаційній системі Міністерства юстиції України 

належить Державі, а авторські права на такі реєстри - належить приватним структурам, - 

створює серйозне підґрунтя для порушення прав держави, юридичних та фізичних осіб; 

для стороннього втручання в роботу таких реєстрів; для здійснення несанкціонованого 

впливу на інформацію, гцо зберігається в реєстрах, тощо.

Пропонується до прийняття Резолюція З'їзду щодо націоналізації авторських прав на 

програмний продукт деяких Єдиних та Державних реєстрів інформаційної системи 

Міністерства юстиції України.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І. М., яка просить проголосувати з питання 

прийняття Резолюції З'їзду нотаріусів України щодо націоналізації авторських прав на 

програмний продукт деяких Єдиних та Державних реєстрів інформаційної системи 

Міністерства юстиції України.

Голосували:
За - 222 

Проти - 33 

Утримались -  4

Вирішили: прийняти Резолюцію З'їзду нотаріусів України щодо націоналізації 

авторських прав на програмний продукт деяких Єдиних та Державних реєстрів 

інформаційної системи Міністерства юстиції України.

Рішення прийнято.

Виступив: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Войтовський 

В.Є., який надав наступну пропозицію: затвердити Резолюцію, яка матиме наслідок: 

зміцнення нотаріального самоврядування в Україні, полягає в наступному: резолюція З’їзду 

нотаріусів України щодо внесення пропозицій про внесення змін до законодавства в частині 

надання права З’їзду нотаріусів України встановлення правил професійної етики нотаріусів. 

Зміст резолюції: З’їзд нотаріусів України звертається до Міністерства юстиції України з 

пропозицією напрацювання відповідних змін до законодавства, зокрема до ст. 21 ЗУ “Про 

нотаріат” в частині виключення зі згаданої статті положення про те, що державне 

регулювання нотаріальної діяльності полягає у встановленні правил професійної етики 

нотаріусів України. З’їзд вважає, що є необхідним віднесення питання про встановлення 

правил професійної етики нотаріусів України до компетенції З’їзду нотаріусів України,



аналогічні повноваження віднесені до компетенції професійних з’їздів адвокатури, 

судочинства, тощо.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І. М., яка поставила на голосування запропоновану 

Резолюцію З’їзду нотаріусів України щодо внесення пропозицій до Міністерства юстиції 

України про внесення змін до законодавства в частині надання права З’їзду нотаріусів 

України на встановлення правил професійної етики нотаріусів України та запросила 

голосувати.

Голосували:
За - 241 

Проти - 8 

Утримались — 6

Вирішили: прийняти Резолюцію З’їзду нотаріусів України щодо внесення пропозицій 

до Міністерства юстиції України про внесення змін до законодавства в частині надання 

права З’їзду нотаріусів України на встановлення правил професійної етики нотаріусів 

України.

Рішення прийнято.

Виступив: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кирилюк 

Д.В., який запропонував дві резолюції, умовно одну негативну, одну позитивну. 

Негативною резолюцією пропонується Резолюція З’їзду нотаріусів України про вжиття 

заходів реагування щодо нотаріусів, які систематично порушують законодавство України, як 

наслідок сприяють формуванню негативного іміджу нотаріату України. Нотаріусів 

звинувачують в рейдерстві, існує більше 200 негативних публікацій в засобах масової 

інформації щодо рейдерства. Нотаріусами була опрацьована проблема рейдерства і зроблено 

висновок, що буквально декілька осіб є тією ж ложкою дьогтю, що псує мед 7000 нотаріусів. 

Тобто мова йде про декількох осіб, які формують рейдерський імідж нотаріату. Тому на 

розгляд З’їзду пропонується резолюція наступного змісту, по-перше звернутися до 

Міністерства юстиції України з проханням надати інформацію щодо нотаріусів, які на 

систематичній основі порушують законодавство України, а також надати матеріали, які 

підтверджують факти порушення зазначеними нотаріусами вимог законодавства. По-друге, 

доручити органам НПУ належним чином розглянути надану інформацію. По-третє, у разі 

винесення Комісією НПУ з питань професійної етики рішення про наявність в діях 

вищевказаних нотаріусів фактів неодноразового порушення правил професійної етики, 

направити таке рішення на розгляд Ради НПУ і четверте -  доручити Раді НПУ розглянути 

питання щодо винесення подання на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату щодо



вирішення питання про анулювання свідоцтва на заняття нотаріальною діяльністю щодо цих 

нотаріусів.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І. М., яка поставила на голосування Резолюцію 

З'їзду нотаріусів України щодо вжиття заходів реагування щодо нотаріусів, які систематично 

порушують законодавство України і, як наслідок, сприяють формуванню негативного іміджу 

нотаріату України і запросила проголосувати.

Г олосували:
За-212 

Проти - 35 

Утримались - 15

Вирішили: прийняти Резолюцію З'їзду нотаріусів України щодо вжиття заходів 

реагування щодо нотаріусів, які систематично порушують законодавство України і, як 

наслідок, сприяють формуванню негативного іміджу нотаріату України.

Рішення прийнято.

Виступив: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кирилюк 

Д.В., який зазначив про необхідність прийняття рішення відносно нотаріусів, багато яких 

не помічає державна система та дуже рідко нагороджує державними нагородами. Тому 

пропонується прийняти рішення про вжиття комплексу заходів направлених на відзначення 

деяких заслужених колег - нотаріусів державними нагородами, а саме - почесним званням 

«Заслужений юрист України». Оскільки механізму в законодавстві не передбачено, 

пропонується наступний порядок дій:

1. Відділення НПУ, на підставі рішення Правління, представляють кандидатури нотаріусів 

на розгляд Ради Нотаріальної палати України.

2. Рада на засіданні виносить рішення про висунення представлених кандидатур нотаріусів 

до відзначення почесним званням «Заслужений юрист України».

3. Клопотання про присвоєння почесного звання за підписом Президента Нотаріальної 

палати України з необхідними документами подається до адміністрації Президента України 

для вирішення питання про присвоєння почесного звання Заслужений юрист України.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І. М., яка поставила на голосування дану 

Резолюцію.

Голосували:
За - 240 

Проти - 9



Утримались -  5
Вирішили: прийняти Резолюцію З’їзду щодо порядку висунення кандидатур та подання 

документів заслужених представників нотаріату до відзначення державними нагородами, а 
саме почесним званням «Заслужений юрист України».

Рішення прийнято.

Виступила: Віце-Президента НПУ Оніщук О. М., яка повідомила, що необхідно

повернутися до теми анулювання свідоцтва, яка є болючою темою Законопроекту №5067, 

який нещодавно розглядався Комітетом Верховної Ради України з питань економічної 

політики. Вона запропонувала прийняти резолюцію для того, щоб у нотаріусів був достатній 

дієвий інструмент для відстоювання інтересів. Відповідальність не може бути встановлена 

жодним іншим законом, мотивуючи це тим, що є ст. 12 ЗУ “Про нотаріат”, яка вже 

встановлює відповідальність. Існує кваліфікаційна комісія, яку очолює Міністерство юстиції 

України, яке наділена повноваженнями видавати та позбавляти свідоцтв. Щодо функцій, які 

делеговані нотаріусам державою, то необхідно врахувати те, що така відповідальність, як 

позбавлення свідоцтва, ставить нотаріусів в нерівне становище по відношенню до державних 

реєстраторів та інших суб’єктів, які наділені повноваженнями здіснення реєстрації прав та 

бізнесу, оскільки вони не мають такого свідоцтва. Інші державні реєстратори не мають 

вимоги наявності 6 років юридичного стажу. Не складають важкий кваліфікаційний іспит, а 
тому пропонується Резолюція з’їзду: Міністру юстиції України, відповідним комітетам 

Верховної Ради України надати сприяння, які не допустять запровадження норми щодо 

анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, як санкцій за 

порушення у сфері додаткових повноважень нотаріусів по здійсненню державної реєстрації 

прав та бізнесу, оскільки запропонована санкція суперечить правовим принципам гуманності 

та справедливості порушує вимоги юридичної рівності учасників правових відносин та не 

може застосовуватись за порушення, які зроблені нотаріусом при виконанні їм неосновних 

функцій, делегованих їм державою. Просить поставити Резолюцію на голосування.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І. М., яка поставила на голосування озвучену 

Резолюцію З’їзду нотаріусів України до проекту Закону України №5067 та запросила 

проголосувати.

Голосували:

За- 259 

Проти - 2 

Утримались- 0.

Вирішили: прийняти дану Резолюцію З’їзду.

Рішення прийнято.



Виступила: Віце-Президента НПУ Оніщук О.М., яка запропонувала ще одну 

Резолюцію стосовно законодавства та просить не формулювати законопроект № 5067 у 

зв’язку з тим, що цей законопроект буде зареєстрований за іншим номером, оскільки автори 

законопроекту будуть відзивати цей законопроект і подавати новий, який буде 

доопрацьований за участю НПУ. Також вона зазначила, що нотаріальна спільнота підтримує 

посилення заходів які запобігатимуть рейдерству. Нотаріуси розуміють, що вони несуть 

відповідальність. Крім того просить сформувати ще одну резолюцію наступним чином - 

доопрацювати законопроект у частині посилення заходів, які унеможливлюють здійснення 

державної реєстрації прав із наявними арештами; запровадження обов’язкового 

нотаріального посвідчення договорів відчуження корпоративних та майнових прав - у якості 

посилення вимог до документів, які подаються державному реєстратору для вчинення 

реєстраційної дії, повноваження МЮУ щодо скасування рішення на підставі яких вчинено 

чи припинено право на нерухомість чи бізнесу, щодо переліку адміністративних 

правопорушень у сфері державної реєстрації - для усунення випадків притягнення до 

відповідальності невинних, посилення відповідальності заявника у сфері державної 

реєстрації в результаті вчинення нотаріальної дії, вирішення питання екстериторіальності. 

Вирішення питання строків державної реєстрації прав на нерухоме майно їх обтяжень в 

результаті вчинення нотаріальної дії. Просить поставити дану резолюцію на голосування.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка поставила на голосування озвучену 

Резолюцію З'їзду нотаріусів України та запросила проголосувати.

Голосували:
З а -253 

Проти - 2 

Утримались - З

Вирішили: прийняти дану Резолюцію З’їзду.

Рішення прийнято.

Виступила: Віце-Президент НПУ Оніщук О.М. з пропозицією надати повноваження 

Президенту НПУ Володимиру Миколайовичу Марченку підписати прийняті резолюції 

З’їзду в доопрацьованій редакції.
Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., поставила дану пропозицію на голосування. 

Голосували:

З а -253 

Проти - 2 

Утримались- 1



Вирішили: надати повноваження Президенту НПУ Володимиру Миколайовичу 

Марченку підписати прийняті резолюції З’їзду в доопрацьованій редакції.

Рішення прийнято.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка повідомила, що є ще одне питання до 

питання №4 Порядку денного З’їзду «Різне» - це створення комісії і надається слово для 

виступу приватному нотаріусу Грибановій О.В.

Виступила: приватний нотаріус Грибанова О.В., яка сказала про те, що необхідно 

вносити зміни до Закону України “Про нотаріат” та створити відповідну комісію.

Виступив: Президент НПУ Марченко В.М., який сказав, що на сьогодні в НПУ 

створена та діє аналітично-методична комісія, яка працює більше двох тижнів над цим 

законопроектом, а потім має передати до Ради, а Рада прийматиме рішення винесення на 

публічне обговорення через сайт чи/та направить до науковців.

Виступила: приватний нотаріус Грибанова О.В., яка попросила на сайті опублікувати 

склад комісії та якщо вони працюють то оприлюднити їхні напрацювання.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка сказала, що комісія існує і її очолює 

приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Д.В. Кирилюк.

Виступила: приватний нотаріус Грибанова О.В., яка просила вказати терміни, коли 

можна побачити відповідний законопроект.

Виступив: Президента НПУ Марченко В. М., який сказав, що це буде до 1 місяця.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка надала слово Голові комісії нотаріусу 

Київського міського нотаріального округу Кирилюку Д.

Виступив: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кирилюк 

Д.В., який запросив до співпраці над законопроектом.

Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка подякувала усім організаторам та 

учасникам З’їзду, надала слово Президенту НПУ у зв’язку з закриттям З’їзду.

Слухали: Заключне слово Президента НПУ Марченка В.М.



Слухали: Голову З’їзду Бернацьку І.М., яка коротко оголосила прийняті З’їздом 

рішення.




