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Протокол № 34 
позачергового розширеного  

засідання Ради Нотаріальної палати України 
 
м. Київ                       28 листопада 2016 року 

      
    Присутні 

                      члени Ради НПУ: 
Марченко В.М., Оніщук О.М., Майструк В.І., 
Кохан Г.Л., Сєтак В.Я., Гуледза А.Г., Масловець 
Л.С., Дерун К.А., Балик Т.М., Пульний С.М., 
Нехимчук К.Б., Бернацька І.М., Пивовар В.А., 
Самощенко О.А. – заступник Чуєвої О.Д., 
Терещенко М.Є., Блауш Н.З., Ніколаєнко С.В. – 
заступник Коваленка В.В., Сидоренко А.В., 
Кирилюк Д.В. 

 
 Присутні  

члени Комісій НПУ: 
Голова Комісії з питань професійної етики 
нотаріусів Нотаріальної палати України – 
Дідок В.В.; 
Заступник голови Ревізійної комісії  
Нотаріальної палати України – Стафійчук 
С.Є.; 
Голова Комісії НПУ з аналітично-методичного 
забезпечення нотаріальної діяльності – 
Кирилюк Д.В.; 
Голова Комісії НПУ з питань співробітництва з 
органами державної влади та місцевого 
самоврядування – Оніщук О.М.; 
Заступник голови Комісії НПУ з питань 
соціального захисту та професійних прав 
нотаріусів – Ричок Р.М.; 
Голова Комісії НПУ з розвитку фізичної 
культури, спорту, творчості та мистецтва – 
Поліщук А.О.; 
Голова Комісії НПУ з питань інформаційної 
політики та протидії корупції – Леонтьєв Г.О. 

                                          
Головуючий: В.М. Марченко 
Секретар:       К.А. Дерун 
 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження порядку денного позачергового розширеного 
засідання Ради НПУ (Доповідач: Президент НПУ Марченко Володимир 
Миколайович). 
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2. Про позицію Ради НПУ щодо проекту рішення Кабінету Міністрів 
України щодо скасування Указу Президента України № 762 від 10 липня 1998 
року «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» 
(Доповідач: Президент НПУ Марченко Володимир Миколайович). 

3. Про проведення та фінансування комплексних заходів, спрямованих на 
обговорення в ЗМІ проекту рішення Кабінету Міністрів України щодо 
скасування Указу Президента України № 762 від 10 липня 1998 року «Про 
впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» (Доповідач: 
Віце-президент НПУ Оніщук Ольга Миколаївна). 

4. Про звільнення від сплати членських внесків: 
 у зв’язку із зупиненням приватної нотаріальної діяльності: 
- приватного нотаріуса Біляївського районного нотаріального округу 

Одеської області Кушпіль А.В. на строк зупинення приватної нотаріальної 
діяльності (з 29 червня 2016 року по 29 червня 2017 року) (Доповідач: 
Левенець Тетяна Пилипівна) 

 у зв’язку з переїздом із зони проведення АТО: 
- приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Фадєєвої 

Д.Ю. (звільнити від сплати членських внесків за 2016 рік) (Доповідач: 
Левенець Тетяна Пилипівна) 

 у зв’язку з ІІ групою інвалідності: 
- державного нотаріуса П’ятої харківської державної нотаріальної 

контори Одрінської О.В., яка є інвалідом ІІ групи – загальна хвороба 
(звільнити з 01 січня 2016 року по 01 червня 2018 року) (Доповідач: Чуєва 
Олена Дмитрівна) 

 у зв’язку з скрутним матеріальним становищем багатодітних   
матерів: 
 державного нотаріуса Дванадцятої харківської державної нотаріальної 

контори Товстолужської О.В., яка є багатодітною матір’ю, виховує чотирьох 
дітей, троє з яких є неповнолітніми (звільнити з 01 січня 2016 року по 01 
червня 2017 року) (Доповідач: Чуєва Олена Дмитрівна) 

 державного нотаріуса Дванадцятої харківської державної нотаріальної 
контори Каліберди Т.М., яка є багатодітною матір’ю, виховує трьох малолітніх 
дітей (звільнити з 01 січня 2016 року по 01 січня 2018 року) (Доповідач: 
Чуєва Олена Дмитрівна) 

 у зв’язку із скрутним матеріальним становищем матері-одиначки: 
 державного нотаріуса Дванадцятої харківської державної нотаріальної 

контори Доценко О.О., яка є матір’ю одиначкою двох неповнолітніх дітей 
(звільнити з 01 січня 2016 року по 01 червня 2017 року) (Доповідач: Чуєва 
Олена Дмитрівна) 

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

порядку денного позачергового розширеного засідання Ради НПУ.  
ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М., який висловив пропозицію затвердити 

порядок денний позачергового розширеного засідання Ради НПУ у 
запропонованому варіанті. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19 ; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний позачергового 

розширеного засідання Ради НПУ.  
Рішення прийнято одноголосно 
 

2. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про позицію Ради НПУ 
щодо проекту рішення Кабінету Міністрів України щодо скасування Указу 
Президента України № 762 від 10 липня 1998 року «Про впорядкування 
справляння плати за вчинення нотаріальних дій». 

ОБГОВОРЕННЯ: 
Кирилюк Д.В. доповів, що Кабінет Міністрів України підготував проект 

рішення, згідно якого скасовується Указ Президента України № 762 від                    
10 липня 1998 року «Про впорядкування справляння плати за вчинення 
нотаріальних дій» та скасовується прив’язка нотаріусів до сталого державного 
мита. 

Починаючи з 24 листопада 2016 року групою нотаріусів були вжиті 
невідкладні організаційні заходи та проведено ряд зустрічей з метою аналізу 
ситуації, яка склалася. 

 Група нотаріусів на чолі з Президентом Марченком В.М. дійшли згоди 
щодо необхідності розробки плану дій, який  дасть можливість захистити імідж 
нотаріату та укріпити наші позиції на законодавчому рівні. 

Оніщук О.М. та Кирилюк Д.В. запропонували, з метою ефективного 
виконання плану дій, поділити його на блоки та обрати з числа членів Ради 
НПУ та Комісій НПУ осіб, відповідальних за їх реалізацію. 

 
І. Конституційно-правовий блок:  
СЛУХАЛИ: Кирилюка Д.В., який доповів, що конституційно-правовий 

блок включає в себе розробку позиції щодо конституційно-правового порядку 
скасування Указу Президента України № 762 від 10 липня 1998 року «Про 
впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій».  

Для опрацювання цього блоку необхідно залучити спеціаліста, який 
працює в галузі  Конституційного права, з огляду на те, що  дане питання 
потребує короткого описання процедури і порядку прийняття Указів 
Президента України та їх скасування. Дана процедура має бути окреслена  та 
чітко виписана.  

Також потрібно підготувати проект наукового висновку та надати його на 
доопрацювання спеціалістам в галузі Конституційного права. 

Додатково було відпрацьовано альтернативний шлях вирішення цього 
питання. 
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ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ, які запропонували обрати 
відповідальними особами за Конституційно-правовий блок Оніщук О.М., 
Кирилюка Д.В., Бернацьку І.М. та Самощенко О.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
УХВАЛИЛИ: Обрати відповідальними особами за реалізацію 

Конституційно-правового блоку Оніщук О.М., Кирилюка Д.В., Бернацьку І.М. 
та Самощенко О.А. 
Рішення прийнято одноголосно 
 

ІІ. Регіональний блок: 
СЛУХАЛИ: Кирилюка Д.В., який доповів членам Ради НПУ про те, що  

скасування Указу призведе до значного зменшення надходжень податку з 
доходів фізичних осіб. Оскільки, згідно Податкового кодексу України податок з 
доходів фізичних осіб справляється до місцевих бюджетів, має сенс: 

 Головам відділень НПУ підготувати та направити до місцевих органів 
державної влади та Головних управлінь ДФС своєї області звернення про 
втрату дохідної частини до бюджету країни на 2016 р. та 2017 р.  

 Провести роботу з нотаріусами областей щодо підготовки та 
напрацювання відповідних звернень в Кабінет Міністрів України, Апарат 
Президента України, до Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів 
України, ДФС, Головного територіального управління юстиції. 

Тобто, має бути проведений комплекс дій, у тому числі направлений потік 
інформаційних звернень як на місцевому, так і на регіональному рівні.  

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ, які запропонували обрати 
відповідальними особами за Регіональний блок Балик Т.М., Нехимчука К.Б., 
а також Комісію НПУ з питань соціального захисту та професійних прав 
нотаріусів. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
УХВАЛИЛИ: Обрати відповідальними особами за реалізацію 

Регіонального блоку Балик Т.М., Нехимчука К.Б., а також Комісію НПУ з 
питань соціального захисту та професійних прав нотаріусів. 
Рішення прийнято одноголосно 
 

ІІІ. Інформаційна хвиля: 
СЛУХАЛИ: Кирилюка Д.В., про те, що насамперед ми маємо  підтримати 

існуючий позитивний імідж нотаріуса в суспільстві.  
За допомогою медійних ресурсів ми маємо ґрунтовно висвітлити 

занепокоєння в суспільстві та донести людям інформацію для чого потрібне 
таке  рішення та до чого воно призведе. 

 Насамперед це: 
 можливий розпродаж земель у 2017році; 
 приховування від декларування відомостей про майно чиновників; 
 ліквідація державного мита призведе в кінцевому  підсумку до 

ліквідації державних нотаріальних контор; 
 і як завжди, «Бідні заплатять за Багатих». 
На даному етапі також важливо позиція науковців.  
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ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ, які запропонували обрати 
відповідальними особами за Інформаційну хвилю Комісію НПУ з питань 
інформаційної політики та протидії корупції та спеціаліста по зв’язкам з 
громадськістю НПУ. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
УХВАЛИЛИ: Обрати відповідальними особами за реалізацію 

Інформаційної хвилі Комісію НПУ з питань інформаційної політики та 
протидії корупції та спеціаліста по зв’язкам з громадськістю НПУ. 
Рішення прийнято одноголосно 
 

ІV. Податковий блок: 
СЛУХАЛИ: Кирилюка Д.В., про необхідність проведення роботи над 

збором статистичних даних щодо співвідношення податкових надходжень до 
бюджету держави від доходів приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних 
керуючих, а також інших самозайнятих осіб. Крім того, необхідно підготувати 
статистичну підбірку щодо річного податкового навантаження по кожній 
категорії самозайнятих осіб. 

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ, які запропонували обрати 
відповідальними особами за Податковий блок Балик Т.М., Самощенко О.А., 
Нехимчук К.Б., Дерун К.А.  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Обрати відповідальними особами за реалізацію Податкового блоку 

Балик Т.М., Самощенко О.А., Нехимчук К.Б., Дерун К.А.  
2. Доручити зібрати та підготувати статистичні дані щодо співвідношення 

податкових надходжень до бюджету держави від доходів приватних нотаріусів 
у порівнянні з іншими самозайнятими особами по Миколаївській обл.- 
Нехимчуку К.Б., по Київській обл.- Дерун К.А., по Кіровоградській обл. -Балик 
Т.М. та по Харківській обл.- Самощенко О.А.  
Рішення прийнято одноголосно 
 

V. Медійний блок: 
СЛУХАЛИ: Кирилюка Д.В., що лозунгом медійного блоку має бути «Бідні 

заплатять за Багатих». 
Потрібно системно проводити прес-конференції і круглі столи, 

активізувати роботу з висвітлення публікацій у різноманітних виданнях, 
направлених на  укріплення престижу нотаріальної професії. 

Активна робота у соціальних мережах.  
Звертаємо увагу, що поведінка нотаріусів у соціальних мережах, коментарі 

і звернення на Facebook мають бути максимально коректними.  
ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ, які запропонували обрати 

відповідальними особами за Медійний блок  Марченка В.М., Оніщук О.М., 
Кирилюка Д.В., Комісію з питань професійної етики нотаріусів Нотаріальної 
палати України, Комісію НПУ з питань інформаційної політики та протидії 
корупції та спеціаліста по зв’язкам з громадськістю НПУ. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Обрати відповідальними особами за реалізацію та належне виконання 

Медійного блоку Марченка В.М., Оніщук О.М., Кирилюка Д.В., Комісію НПУ з 
питань професійної етики нотаріусів, Комісію НПУ з питань інформаційної 
політики та протидії корупції та спеціаліста по зв’язкам з громадськістю НПУ. 

2. Доручити Комісії НПУ з питань професійної етики нотаріусів 
підготувати  лист-роз’яснення стосовно культури спілкування нотаріусів у 
соціальних мережах.  
Рішення прийнято одноголосно 

 
VІ. Переговорний блок: 
СЛУХАЛИ: Оніщук О.М., яка доповіла, що починаючи з 24 листопада 

2016 року Комісією НПУ з питань співробітництва з органами державної влади 
та місцевого самоврядування було підготовлено заперечення щодо скасування 
Указу Президента України № 762 від 10 липня 1998 року «Про впорядкування 
справляння плати за вчинення нотаріальних дій».  

25 листопада 2016 року були проведені  зустрічі з представниками  
Комітету ВРУ з питань правової політики та правосуддя  з приводу скасування 
даного Указу. 

Наступними першочерговими заходами має бути: 
 терміново провести зустріч з Міністерством юстиції України (Міністром 

юстиції) для погодження єдиної позиції НПУ та профільного міністерства; 
 провести переговори з Адміністрацією Президента; 
 організувати перемовини з Міністерством фінансів України. 
ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ, які запропонували обрати 

відповідальними особами за Переговорний блок Марченка В.М., Оніщук 
О.М., Кирилюка Д.В., Комісію НПУ з питань співробітництва з органами 
державної влади та місцевого самоврядування. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Обрати відповідальними особами за реалізацію та належне виконання 

Переговорного блоку Марченка В.М., Оніщук О.М., Кирилюка Д.В. та Комісію 
НПУ з питань співробітництва з органами державної влади та місцевого 
самоврядування. 

2. Затвердити першочергові заходи для реалізації Переговорного блоку. 
Рішення прийнято одноголосно 
 

VІІ. Міжнародний блок: 
СЛУХАЛИ: Оніщук О.М., про необхідність збору інформації та отримання 

від членів МСЛН висновків та обґрунтувань стосовно ціноутворення за 
нотаріальні дії в інших країнах - учасницях системи латинського нотаріату. 

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ, які запропонували обрати 
відповідальними особами за Міжнародний блок Бєднова О.А. та Комісію 
НПУ з міжнародного співробітництва. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Обрати відповідальними особами за реалізацію та належне виконання 

Міжнародного блоку Бєднова О.А. та Комісію НПУ з міжнародного 
співробітництва. 

2. Бєднову О.А. доручити провести збір інформації від членів МСЛН та 
підготувати узагальнення стосовно ціноутворення за нотаріальні дії в інших 
країнах, які віднесені до системи латинського нотаріату. 
Рішення прийнято одноголосно 

 
VIII. Альтернативний блок: 
СЛУХАЛИ: Оніщук О.М., про підготовку альтернативних шляхів у разі 

скасування Указу Президента України № 762 від 10 липня 1998 року «Про 
впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій». 

Оніщук О.М. доповіла, що роботу над напрацюванням концепції та 
підготовки проектів нормативних документів, у разі, якщо спільнота прийме 
рішення ініціювати встановлення мінімальної межі плати за вчинення 
нотаріальних дій, потрібно розпочинати вже зараз. 

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ, які запропонували обрати 
відповідальними особами за Альтернативний блок Оніщук О.М. та Комісію 
НПУ з питань співробітництва з органами державної влади та місцевого 
самоврядування. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Обрати відповідальними особами за реалізацію та належне виконання 

Переговорного блоку Оніщук О.М. та Комісію НПУ з питань співробітництва з 
органами державної влади та місцевого самоврядування. 

2. Доручити Оніщук О.М. та Комісії НПУ з питань співробітництва з 
органами державної влади та місцевого самоврядування розпочати роботу над 
напрацюванням концепцій та підготовкою проектів нормативних документів, у 
разі, якщо спільнота прийме рішення ініціювати встановлення мінімальної межі 
плати за вчинення нотаріальних дій. 
Рішення прийнято одноголосно 

 
3. СЛУХАЛИ: Оніщук О.М. про необхідність проведення та фінансування 

комплексних заходів, спрямованих на обговорення в ЗМІ проекту рішення 
Кабінету Міністрів України щодо скасування Указу Президента України № 762 
від 10 липня 1998 року «Про впорядкування справляння плати за вчинення 
нотаріальних дій». 

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ  
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
УХВАЛИЛИ: Взяти до відома заслухану інформацію про необхідність 

проведення та фінансування витрат, пов’язаних з комплексом заходів, 
спрямованих на обговорення в ЗМІ проекту рішення Кабінету Міністрів 
України щодо скасування Указу Президента України № 762 від 10 липня 1998 
року «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій». 
Рішення прийнято одноголосно 
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4. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про звільнення від 

сплати членських внесків нотаріусів: 
 у зв’язку з зупиненням приватної нотаріальної діяльності: 
- приватного нотаріуса Біляївського районного нотаріального округу 

Одеської області Кушпіль А.В. на строк зупинення приватної нотаріальної 
діяльності (з 29 червня 2016 року по 29 червня 2017 року) (Доповідач: 
Левенець Тетяна Пилипівна) 

 у зв’язку з переїздом з зони проведення АТО: 
- приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Фадєєвої 

Д.Ю. (звільнити від сплати членських внесків за 2016 рік) (Доповідач: 
Левенець Тетяна Пилипівна) 

 у зв’язку з ІІ групою інвалідності: 
- державного нотаріуса П’ятої харківської державної нотаріальної 

контори Одрінської О.В., яка є інвалідом ІІ групи – загальна хвороба 
(звільнити з 01 січня 2016 року по 01 червня 2018 року) (Доповідач: Чуєва 
Олена Дмитрівна) 

 у зв’язку з скрутним матеріальним становищем багатодітних   
матерів: 
 державного нотаріуса Дванадцятої харківської державної нотаріальної 

контори Товстолужської О.В., яка є багатодітною матір’ю, виховує чотирьох 
дітей, троє з яких є неповнолітніми (звільнити з 01 січня 2016 року по 01 
червня 2017 року) (Доповідач: Чуєва Олена Дмитрівна) 

 державного нотаріуса Дванадцятої харківської державної нотаріальної 
контори Каліберди Т.М., яка є багатодітною матір’ю, виховує трьох малолітніх 
дітей (звільнити з 01 січня 2016 року по 01 січня 2018 року) (Доповідач: 
Чуєва Олена Дмитрівна) 

 у зв’язку з скрутним матеріальним становищем матері-одиначки: 
 державного нотаріуса Дванадцятої харківської державної нотаріальної 

контори Доценко О.О., яка є матір’ю одиначкою двох неповнолітніх дітей 
(звільнити з 01 січня 2016 року по 01 червня 2017 року) (Доповідач: Чуєва 
Олена Дмитрівна) 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.  
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд даного питання на наступне засідання 

Ради НПУ у зв’язку з відсутністю доповідачів.   
Рішення прийнято одноголосно 

Різне 
 

10. СЛУХАЛИ: Члена Ради НПУ Бернацьку І.М., яка внесла пропозицію 
на розгляд членів Рани НПУ, про необхідність звернутися до Міністра юстиції 
України Петренка П.Д. з проханням про зустріч з Радою НПУ. 

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ  
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
УХВАЛИЛИ: 
1. Підтримати пропозицію Бернацької І.М. та підготувати  звернення до 

Міністра юстиції України Петренка П.Д. з проханням про зустріч з Радою НПУ. 
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2. Доручити  Президенту НПУ підписати дане звернення. 
3. Долучити до звернення підписний список учасників розширеного 

засідання Ради НПУ за участі голів відділень Нотаріальної палати України та 
голів Комісій Нотаріальної палати України від 28 листопада 2016 року. 
Рішення прийнято одноголосно 
 
 
 
Головуючий           підпис                                                    В.М. Марченко 
 
 
Секретар          підпис                                                                 К.А. Дерун 
 
 


