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ВИСНОВОК

на проект Закону України про внесення змін до Декрету Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету 

Міністрів України "Про державне мито" щодо приведення у 
відповідність розміру ставок на деякі нотаріальні дії (реєстр. №3236-1, 

доопрацьований)

11 березня 2021 року
протокол №59

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 11 березня 2021 року розглянув проект Закону 
про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України “Про 
державне мито”( щодо приведення у відповідність розміру ставок на деякі 
нотаріальні дії), який був доопрацьований у Комітеті відповідно до Постанови 
Верховної Ради України від 2 лютого 2021 року № 1172-IX «Про направлення 
на повторне перше читання проекту Закону України про внесення змін до 
статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» (щодо 
приведення у відповідність розміру ставок на деякі нотаріальні дії)».

В результаті доопрацювання були враховані пропозиції народних 
депутатів України щодо розширення переліку послуг за нотаріальні дії, які 
вичиняються державними нотаріальними конторами і виконавчими 
комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів; за вчинення 
актів цивільного стану та за вчинення інших дій в статті 3 Декрету Кабінету 
Міністрів України «Про державне мито» та підняті ставок, але виключно, які 
прив’язані до неоподаткованого мінімуму доходу громадян, з врахуванням 
сучасних соціальних та економічних умов.

За наслідками розгляду та обговорення законопроекту, з огляду на 
викладене вище, Комітет вирішив подати на розгляд Верховної Ради України 
доопрацьований проект Закону України «Про внесення змін до Декрету 
Кабінету Міністрів України “Про державне мито”(щодо збільшення розміру 
окремих ставок) з урахуванням пропозиції народного депутата України А.І. 
Ніколаєнка щодо набрання чинності Закону з 1 січня 2022 року та 



рекомендувати за наслідками розгляду в повторному першому читанні 
прийняти за основу.

Доповідати позицію Комітету щодо зазначеного питання на пленарному 
засіданні Верховної Ради України доручити Голові Комітету, народному 
депутату України Гетманцеву Д.О.
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