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Рішення з Протоколу № 60 

засідання Ради Нотаріальної палати України 
 

м. Київ                                        01 жовтня 2019 року 

      

                                                                  

Присутні члени Ради НПУ:                                                                                                                  

Марченко В.М., Кирилюк О.Ю., 

Кирилюк Д.В., Бадахов Ю.Н., 

Суханова Т.О., Курта Н.В., Бунякіна 

О.В., Бельдєй М.І., Заріцька Є.О., 

Парамонов О.В., Масловець Л.С., 

Кіцула О.М., Козаєва Н.М., Дерун 

К.А., Балик Т.М., Пульний С.М., 

Нехимчук К.Б., Левенець Т.П., Гура 

І.Б., Бернацька І.М., Ворошина 

Л.В.,Пивовар В.А., Самощенко О.А., 

Негра О.А., Осика Л.М., Блауш Н.З., 

Коваленко В.В. 

 

                                                                         

Запрошені:  

Заступник Міністра юстиції 

України з питань державної 

реєстрації Оніщук О.М. 

Виконавчий директор Долгова З.М. 

 

 

Головуючий: Марченко В.М. 

Секретар:       Козаєва Н.М. 

 

 

Порядок денний 

засідання Ради НПУ 

 

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

Президент НПУ Марченко В.М.). 

2. Про розгляд заяви Оніщук О.М. про  зупинення нею виконання обов’язків 

Першого віце-президента НПУ у зв’язку з призначенням її на посаду 

заступника Міністра юстиції України (Доповідач:  Президент НПУ Марченко 

В.М.). 

3. Про делегування до складу ВКК Балик Т.М. у зв’язку з вибуттям 

представника НПУ зі складу ВКК (Доповідач:  Президент НПУ Марченко 

В.М.). 
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4. Про створення робочої групи з метою напрацювання шляхів щодо 

практичного застосування  наказу  Міністерства юстиції України від 15 серпня 

2019 року № 2567/5 «Про затвердження Змін до правил ведення нотаріального 

діловодства» ( Доповідач: Президент НПУ Марченко В.М.). 

5. Про роботу відділень НПУ щодо повної ліквідації заборгованості по 

членських внесках (Доповідач:  Президент НПУ Марченко В.М.). 

6. Про модель забезпечення фінансової складової економічної гарантії 

безперебійності вчинення нотаріальних дій (Доповідачі:  Президент НПУ 

Марченко В.М., віце-президент Кирилюк О.Ю.). 

7. Підвищення професійного рівня – модель розвитку на 2019 рік і 

визначення плану дій на 2020 рік. (Доповідачі:  Президент НПУ Марченко 

В.М., віце-президент  Кирилюк О.Ю.). 

8. Про визначення подальших шляхів НПУ у процесах захисту професійних 

прав нотаріусів (Доповідач:  Президент НПУ Марченко В.М.) 

9. Про призначення проведення Аудиту фінансової діяльності НПУ на 

листопад 2019 року (Доповідач: Виконавчий директор Долгова З.М.) 

10. Про подання голів відділень НПУ щодо звільнення нотаріусів від сплати 

членських внесків (Доповідач : Виконавчий директор Долгова З.М.).  

11.Різне. 

11.1. Про подання від голови відділення НПУ у Київській області Дерун 

К.А. щодо виділення коштів у розмірі 680 доларів США для участі в 

міжнародному заході. (Доповідач:  член Ради НПУ Дерун К.А.). 

11.2. Про перегляд розміру щомісячної зарплати та інших виплат 

Президента НПУ.(Доповідач:  член ради НПУ Кирилюк Д.В.) 

 

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

порядку денного засідання Ради НПУ.  

ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М. озвучив усі питання порядку денного 

засідання Ради НПУ 01.10.2019 року. Інші пропозиції щодо порядку денного не 

надходили. Марченко вніс пропозицію проголосувати за такий порядок денний.  

 УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ::Президента НПУ Марченка В.М. про розгляд заяви 

Першого віце-президента НПУ Оніщук О.М. зупинення нею виконання 

обов’язків.  

ВИСТУПИВ: Марченко В.М. повідомив, про те, що Оніщук Ольгу 

Миколаївну  призначено на посаду заступником  Міністра юстиції України з 

питань державної реєстрації.  

Члени Ради НПУ привітали  Ольгу Миколаївну з нагоди призначення на 

відповідальну посаду та  побажали конструктивної роботи, невичерпних сил та 

успіхів на цьому високому і відповідальному посту 

У зв’язку з новою посадою, Ольга Миколаївна хотіла б скласти 

повноваження Першого віце-президента НПУ. Проте, у відповідності до 

Статуту НПУ, Перший віце-президент  НПУ обирається на З’їзді нотаріусів, а 
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тому  питання припинення його повноважень не відноситься до компетенції 

Ради і може бути вирішено тільки на черговому З’їзді нотаріусів України у 2020 

році.  

Оніщук О.М., щиро подякувала за привітання з призначенням її на посаду 

заступника Міністра юстиції України та за підтримку. Їй дуже приємно бачити 

всіх присутніх членів Ради НПУ, вона вдячна за плідну спільну працю 

протягом перебування її на посаді Першого віце-президента НПУ.  

Але у зв’язку з призначенням на посаду заступника Міністра юстиції 

України, вона нажаль не має можливості суміщати дані посади.   

Нова команда Міністра юстиції дуже позитивно налаштована до спільноти 

нотаріату. Оніщук О.М. наголосила, що вона повністю і цілком належить до  

спільноти нотаріату. Планує в подальшому плідно співпрацювати з 

Нотаріальною палатою України, вносити зміни та нововведення до нотаріальної 

практики, спільно піднімати та розвивати нотаріат. 

Велике прохання до спільноти нотаріату, йти на контакт і співпрацювати, 

якщо помітять похибку чи неточність/невірність, говоріть не мовчіть. Помилки 

потрібно виправляти разом, а не писати критику та негатив в соціальних 

мережах і провокувати конфлікти.     

Оніщук О.М., обіцяє завжди підтримувати нотаріат, сприяти у його 

розвитку, але будь ласка навзаєм підтримайте і розумійте мене, так як зараз на 

команду Міністра покладено дуже багато складних питань. 

Ось декілька пунктів, що найближчим часом планується впроваджувати та 

розробляти:  

- Впровадити Єдиний реєстр нотаріальних дій та електронний нотаріальний 

архів. 

- Інтегрувати реєстри та бази даних з електронною системою нотаріату. 

- Привести у відповідність до міжнародних стандартів та рекомендацій 

МСЛН порядку регламентації та контролю за дотриманням нотаріусами правил 

професійної етики. При цьому орган професійного самоврядування нотаріусів 

України вживатиме заходів щодо забезпечення найвищого показника 

дотримання нотаріусами правил професійної етики. 

- Повноваження з питань унормування правил (кодексу) професійної етики 

передамо за належністю - органу професійного самоврядування нотаріусів 

України. 

- Передати окремі повноваження з контролю за організацією та діяльністю 

нотаріату органу професійного самоврядування нотаріусів.  

Орган професійного самоврядування нотаріусів як експертне середовище 

здійснюватиме сертифікацію, перевірку робочого місця нотаріуса, контроль за 

дотриманням нотаріусами правил професійної етики (кодексу) у повній мірі, 

контроль за допуском громадян до здійснення нотаріальної діяльності, 

організовуватиме підвищення кваліфікації нотаріусів, що сприятиме 

покращенню якості вчинюваних нотаріальних дій та їх безспірності. 

Марченко В.М. нагадав членам Ради положення Статуту НПУ, відповідно 

до яких питання обрання Першого віце-президента і припинення його 

повноважень відносяться до компетенції З’їзду нотаріусів. 
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У зв’язку з призначенням на посаду заступника Міністра юстиції України 

Ольга Миколаївна подала заяву про зупинення виконання нею обов’язків 

Першого віце-президента НПУ. 

Марченко В.М. вніс пропозицію задовольнити заяву Оніщук О.М. Зупинити 

дію її обов’язків Першого віце-президента НПУ у зв’язку з призначенням на 

посаду заступника Міністра юстиції України та внести відповідні зміни до 

ЄДРПОУ. 

УХВАЛИЛИ:  Задовольнити заяву Оніщук О.М. зупинити дію її обов’язків 

Першого віце-президента НПУ у зв’язку з призначенням на посаду заступника 

Міністра юстиції України та внести відповідні зміни до ЄДРПОУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

                                                                                                     

3. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про делегування до складу 

ВКК Балик Т.М., у зв’язку з вибуттям представника НПУ зі складу Вищої 

кваліфікаційної комісії   Міністерства юстиції України 

ВИСТУПИВ: Марченко В.М. зазначив, що  у зв’язку із призначенням 

Оніщук  О.М. на посаду заступника  Міністра юстиції, вона уже не може 

входити до складу  ВКК як представник НПУ. 

 Згідно пункту 3.17 Регламенту делегування нотаріусів до складу ВКК, 

затвердженого рішенням  Ради НПУ від 05.04.2017, у разі вибуття представника 

НПУ зі складу ВКК, його замінює наступний за черговістю, у списку обраних 

під час таємного голосування, кандидат (резерв).  

Згідно рішення Ради НПУ (протокол 36) від 05.04.2017 року Балик Т.М. 

була зарахована  в резерв як наступний кандидат. 

Марченко В.М: прошу членів Ради НПУ підтримати пропозицію щодо 

делегування Балик Т.М. до складу ВКК у зв’язку із вибуттям представника 

НПУ  і проголосувати.  

УХВАЛИЛИ:   Делегувати Балик Т.М до складу ВКК у зв’язку із вибуттям 

представника НПУ. 

 Рішення прийнято одноголосно. 

                                                                 

4. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М., про створення робочої 

групи  для напрацювання нової редакції чи внесення змін до правил ведення 

нотаріального діловодства до наказу Міністерства юстиції України від                       

15 серпня 2019 року № 256/5 «Про затвердження змін до правил ведення 

нотаріального діловодства».  

ВИСТУПИВ: Марченко В.М., наголосив, що потрібно діючі  Правила 

ведення нотаріального діловодства скасувати та подати до Міністерства юстиції 

нову редакцію.  

Для цього, необхідно створити  робочу групу та визначитись з одним з двох 

варіантів:  

1) перший - скасувати наказ  про затвердження діючих  Правил ведення 

нотаріального діловодства ( із змінами) та  підготувати нову редакцію спільно з 

міністерством юстиції; 



5 
 

2) другий  варіант -  опрацювати діючі Правила ведення нотаріального 

діловодства та внести конкретні та дієві зміни.  

До робочої групи пропонуються кандидатури: Бернацька І.М., Балик Т.М., 

Ворошина Л.В., Масловець Л.С. та Суханова Т.О. 

Робочій групі надано 10 днів для визначення, який варіант буде 

оптимальним та ефективнішим : спільно з Мін’юстом  підготувати проект нової 

редакції Правил ведення нотаріального діловодства чи  внести зміни до діючих 

Правил із залученням Комісії НПУ з аналітично-методичного забезпечення 

нотаріальної діяльності. 

УХВАЛИЛИ:  Утворити робочу групу у складі: Бернацької І.М., Балик 

Т.М., Ворошиної Л.В., Масловець Л.С. та Суханової Т.О., які протягом 10-ти 

днів мають визначитися, який варіант буде оптимальним та ефективнішим:  

  спільно з Мін’юстом  підготувати проект нової редакції Правил ведення 

нотаріального діловодства чи  внести зміни до діючих Правил із залученням 

Комісії НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності. 

Робочій групі продовжити роботу щодо напрацювання методичних 

матеріалів з питань земельних відносин, корпоративних прав. 

Рішення прийнято одноголосно.            

 

5. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М., про роботу відділень 

НПУ щодо повної ліквідації заборгованості по членських внесках. 

ВИСТУПИВ: Марченко В.М., наголосив, що до 31 грудня 2019 року  мають 

бути вжиті дієві заходи  з боку голів відділень та правлінь відділень у всіх 

областях, щоб  погасити існуючу заборгованість по сплаті членських внесків. 

Робоча група з експериментальним напрацюванням по Дніпропетровській 

області сформувала алгоритм, який надіслано всім головам відділень.  

Тому  залишається лише його виконувати.  До співпраці слід залучати 

Комісію з питань професійної етики, до складу якої  входять представники від 

кожного регіону.  

Бунякіна Т.В.  зазначила, що робота з боржниками в її області запрацює  у  

позовному провадженні. 

 Левенець закликала голів відділень  надавати перевагу  роз’яснювальній 

роботі серед нотаріусів свого відділення. Якщо таку роботу правильно 

організувати,   результат буде ефективний. 

УХВАЛИЛИ:  підтримати необхідність повної ліквідації заборгованості по 

сплаті членських внесків, використовувати алгоритм дій по роботі з 

боржниками, постійно  проводити роз’яснювальну роботу серед нотаріусів. 

Рішення прийнято одноголосно.            

 

6. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М., віце-президента 

Кирилюк О.Ю., про модель забезпечення фінансової складової економічної 

гарантії безперебійності вчинення нотаріальних дій. 

ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М., зазначив, що всі члени ради отримали 

запропоновану модель забезпечення фінансової складової економічної гарантії 

безперебійності вчинення нотаріальних дій  і могли з нею детально 
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ознайомитись. Акцентував увагу на тому, що розрахунок   здійснювався з 

урахуванням трьох частин видаткової, прибуткової  та нематеріальної на 

підставі тих даних, які ми отримували від нотаріусів. 

Кирилюк О.Ю. зазначила, що розрахунок також заснований на відкритих 

даних щодо кількості нотаріусів і нотаріальних дій в Україні за 2018 рік, який 

опублікований на сайті Мін'юсту 

Після обговорення, члени ради НПУ дійшли висновку, що при аналізі та 

пошуку оптимальної фінансової моделі для нотаріусів потрібно враховувати, 

що нотаріус - спеціаліст високого рівня відповідальності і ризику, нотаріальна 

діяльність несе соціальне навантаження, адже нотаріат виконує правозахисну 

роль, від імені держави гарантує законність правочинів.  

Будь-яка цінова конкуренція та нестабільність може порушити існуючий 

зараз баланс у сфері оплати нотаріальних дій, а отже, негативно вплинути на 

захист прав фізичних та юридичних осіб. 

З урахуванням отриманих розрахунків можливо буде зробити додатковий 

висновок, що у значної більшості професійного середовища нотаріусів цінова 

політика є заниженою і потребує певної кореляції з метою приведення у 

відповідність до очікувань суспільства щодо отримання безспірних 

нотаріальних дій, убезпечення від ризиків та надання гарантій захисту 

майнових та немайнових прав. 

УХВАЛИЛИ: прийняти до уваги інформацію про фінансову модель 

забезпечення витратної частини економічної гарантії безспірності вчинення 

нотаріальних дій. Робочій групі продовжити доопрацювання матеріалу 

протягом 20-ти робочих днів.  

Рішення прийнято одноголосно.            

 

7. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М., віце-президента 

Кирилюк О.Ю., про підвищення професійного рівня – модель розвитку на 2019 

рік і визначення плану дій на 2020 рік.  

ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М., наголосив, що стоїть серйозне питання з 

приводу удосконалення  процесу  підвищення  професійного рівня нотаріусів.  

 У цьому році, з прийняттям законопроекту 1056-1, виникає потреба в  

підвищенні професійного рівня з питань корпоративних прав, а отже в   

напрацюванні методичних матеріалів для  широкого доступу в нотаріальному 

середовищі. Методичне забезпечення якісним матеріалом  має допомогти  

нотаріусам професійно та грамотно підійти до практичної реалізації цих 

питань.  

Бернацька І.М., насправді зараз набагато глибша проблема, потрібно бути 

дуже уважними та обережними, та самому бути зацікавленим піднімати свій 

професійний рівень. 

Бунякіна О.В., Нехимчук К.Б., Парамонов О.В., запропонували влаштувати 

курси, щоб навчати нотаріусів кваліфіковано працювати в  державних реєстрах.  

Навчання в НАІС та за кошти  не є ефективним.  
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Марченко В.М. запропонував створити робочу групу для напрацювання 

алгоритму по вчиненню нотаріальних дій та державної реєстрації, пов’язаних з 

корпоративними правами та землею. 

В 2020 році необхідно збільшити кількість  практичних занять за допомогою 

навчальних курсів, тренінгів, тощо  Метою має бути зацікавленість нотаріусів  

здобути реальні знання, а не перетворювати  підвищення професійного рівня  в  

гонитву за сертифікатами для перевіряючих. 

 

УХВАЛИЛИ: прийняти до уваги  інформацію про необхідність посилення 

методичного забезпечення  шляхом напрацювання  відповідних матеріалів             

(методичок, інформаційних листів, аналізу практики тощо) з актуальних питань 

з метою  удосконалення  процесу  підвищення  професійного рівня нотаріусів  в 

2019 -2020 роках. 

 Рішення прийнято одноголосно.            

 

8. СЛУХАЛИ: віце - Президенту НПУ Кирилюк О.Ю., про визначення 

подальших шляхів НПУ у процесах захисту професійних прав нотаріусів. 

ВИСТУПИЛА: Кирилюк О.Ю., повідомила, що позов  Нотаріальної палати  

щодо скасування вимоги  про визначення професійної компетентності 

нотаріуса шляхом складання іспиту у разу відключення від Державних та  

Єдиних реєстрів.  На даний час це рішення  набрало законної сили. 

Кирилюк О.Ю.  довела до відома членів Ради НПУ, що  захист професійних 

прав нотаріусів є одним із пріоритетних завдань НПУ.  Тому НПУ і надалі  буде 

максимально сприяти захисту інтересів нотаріальної спільноти. 

Члени Ради НПУ прийняли інформацію до відома. 

УХВАЛИЛИ: Інформація доведена до відома.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора Долгову З.М., про призначення 

проведення Аудиту фінансової діяльності НПУ на листопад 2019 року.  

ВИСТУПИЛИ: Долгова З.М. довела  інформацію до відома членів Ради 

НПУ, що у цьому році заплановано початок проведення аудиторської перевірки  

з листопада місяця. Такий ранній строк пояснюється необхідністю своєчасно 

закінчити перевірку фінансової діяльності НПУ та її відділень, так як 

наступного року планується проведення чергового З’їзду нотаріусів.   Звернула 

увагу на необхідності  направлення звітів відділень по первинній документації  

до 15 жовтня.                                            

УХВАЛИЛИ: Інформація доведена до відома.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

10.СЛУХАЛИ: Виконавчого директора Долгову З.М. про звільнення від 

сплати членських внесків нотаріусів: 

за поданням голови відділення НПУ в Одеській області Левенець Тетяни 

Пилипівни: 
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- про списання безнадійної заборгованості зі сплати членських внесків 

приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Затолокіної 

Катерини Ярославівни, яка померла. Заборгованість станом на 01.08.2019 року 

становить 3 085,18 грн.  

УХВАЛИЛИ: списати безнадійну заборгованість зі сплати членських 

внесків в сумі 3085,18 грн. після померлого приватного нотаріуса Одеського 

міського нотаріального округу Затолокіної Катерини Ярославівни.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

за поданням голови відділення НПУ в Чернігівській області Коваленка 

Володимира Васильовича: 

- про списання безнадійної заборгованості зі сплати членських внесків 

приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу Сапон 

Галини Миколаївни, у зв’язку з її смертю. Заборгованість станом на 01.10.2019 

року становить 1 738,15 грн. 

УХВАЛИЛИ: списати безнадійну заборгованість зі сплати членських 

внесків в сумі 1738,15 грн. після померлого приватного нотаріуса 

Чернігівського міського нотаріального округу Сапон Галини Миколаївни. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

у зв’язку з декретною відпусткою: 

 за поданням  голови  відділення НПУ у  місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

- перерахувати заборгованість зі сплати членських внесків за період з 2015 

рік по 2018 рік або зупинити нарахування членських внесків з причини 

перебування в декретній відпустці та у відпустці по догляду за дитиною з 

06.11.2015 року по 11.09.2018 рік включно державного нотаріуса П’ятнадцятої 

київської державної нотаріальної контори Малюги Олени Анатоліївни. 

Заборгованість станом на 01.10.2019 року – 5201,64 грн. 

УХВАЛИЛИ: розстрочити заборгованість по сплаті членських внесків 

державному нотаріусу П’ятнадцятої київської державної нотаріальної контори 

Малюзі Олені Анатоліївні  до 31.12.2020 року.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 за поданням  голови  відділення НПУ у Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни: 

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Сьомої 

дніпровської державної нотаріальної контори Єремеєву Анастасію 

Володимирівну на період з 01 січня 2019 року до 16 жовтня 2019 рік у зв’язку з 

відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

Заборгованість станом на 01.10.2019 року – 3878,18 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Сьомої дніпровської державної нотаріальної контори Єремеєву Анастасію 

Володимирівну на період з 01.01.2019 року до 16.10.2019 рік.  
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Рішення прийнято одноголосно. 

 

 за заявою приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального 

округу Снітковської Вікторії Олександрівни: 

- просить звільнити від сплати членських внесків на період з 03.06.2019 року 

по 03.06.2020 рік у зв’язку з перебуванням у відпустці по вагітності та пологам. 

Заборгованість станом на 01.10.2019 року - відсутня. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Одеського міського нотаріального округу Снітковську Вікторію Олександрівну 

з 03.06.2019 року по 03.06.2020 рік.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 за поданням  голови  відділення НПУ у Чернігівській області Коваленка 

Володимира Васильовича: 

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Прилуцької 

районної  державної нотаріальної контори Охріменко Наталію Сергіївну на 

період з 11.03.2019 року до 16.05.2022 рік у зв’язку з вагітністю, пологами та 

відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

Заборгованість станом на 01.10.2019 року – 1252,10 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Прилуцької районної  державної нотаріальної контори Охріменко Наталію 

Сергіївну на період з 11.03.2019 року до 16.05.2022 рік.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

у зв’язку із скрутним матеріальним становищем: 

 за заявою приватного нотаріуса Сєвєродонецького міського 

нотаріального округу Глаговської Олени Вікторівни: 

- просить списати борг та звільнити від сплати членських внесків у зв’язку з 

важким фінансовим становищем, та як таку що самостійно виховує трьох 

малолітніх дітей. (згідно Протоколу № 36 від 05.04.2017 року , було прийнято 

Радою рішення перенести на наступне засідання Ради НПУ розгляд 

клопотання Глаговської О.В.); 

Заборгованість станом на 01.10.2019 року – 7624,89 грн. 

УХВАЛИЛИ: відмовити у списані заборгованості та звільненні від сплати 

членських внесків приватного нотаріуса Сєвєродонецького міського 

нотаріального округу Глаговської Олени Вікторівни, у зв’язку з відсутністю 

підстав, визначених Статутом НПУ та Положенням про порядок сплати 

членських внесків членами НПУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 за поданням  голови  відділення НПУ у  місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

- звільнити від сплати членських внесків та розстрочити сплату 

заборгованості на 2020 рік приватного нотаріуса Київського міського 
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нотаріального округу Невесенко Ларису Петрівну у зв’язку із скрутним 

фінансовим станом.  

Рішення правління м. Київ розстрочити сплату боргу на протязі 4 кварталі 

2019 року – 1 кварталу 2020 року.  

Заборгованість станом на 01.10.2019 року – 12988,31 грн. 
 

УХВАЛИЛИ: розстрочити заборгованість по сплаті членських внесків 

приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Невесенко 

Ларису Петрівну до 31.12.2020 року.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

- звільнити від сплати нарахованих та майбутніх членських внесків 

приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Лавринович 

Олену Леонідівну у зв’язку із скрутним фінансовим станом (догляд дочки 

інваліда з дитинства ІІІ група). 

Рішення правління м. Київ звільнити від сплати членських внесків з 

01.01.2019 року та розстрочити сплату боргу.  

Заборгованість станом на 01.10.2019 року –8560,69 грн. 

УХВАЛИЛИ: відмовити у звільненні від сплати членських внесків 

приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Лавринович 

Олені Леонідівні, у зв’язку з відсутністю підстав,  визначених Статутом НПУ та 

Положенням про порядок сплати членських внесків членами НПУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Гарбузова Володимира Григоровича, у зв’язку із 

відсутністю доходів як само зайнятої особи.  

Рішення правління м. Київ – необґрунтоване клопотання заявника.  

Заборгованість станом на 01.10.2019 року – 12809,03 грн. 

УХВАЛИЛИ: відмовити у звільненні від сплати членських внесків 

приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гарбузову 

Володимиру Григоровичу, у зв’язку з відсутністю підстав, визначених 

Статутом НПУ та Положенням про порядок сплати членських внесків членами 

НПУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності: 

за поданням голови відділення НПУ у Івано-Франківській області Кіцули 

Оксани Михайлівни: 

- припинити нарахування членських внесків приватному нотаріусу Івано-

Франківського міського нотаріального округу Фрісу Ігору Павловичу у зв’язку 

із зупиненням нотаріальної діяльності, пов’язаної з обранням на посаду 

народного депутата України з 01.09.2019 року. 

Заборгованість станом на 01.10.2019 року – відсутня. 
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УХВАЛИЛИ: припинити нарахування членських внесків приватному 

нотаріусу Івано-Франківського міського нотаріального округу Фрісу Ігору 

Павловичу у зв’язку із зупиненням нотаріальної діяльності, пов’язаної з 

обранням на посаду народного депутата України з 01.09.2019 року.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

за поданням  голови  відділення НПУ у Дніпропетровській області  Бунякіної 

Олени Валентинівни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Дніпровського міського нотаріального округу Нікітюк Галину Миколаївну у 

зв’язку із тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності, крім того вона є 

матір’ю трьох дітей, на період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік. 

Заборгованість станом на 01.10.2019 року – 3129,75 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Дніпровського міського нотаріального округу Нікітюк Галину Миколаївну з 

01.01.2019 року по 31.12.20219 рік.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 за поданням  голови  відділення НПУ у  місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Герман Олександру Сергіївну у зв’язку із 

тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності з 23.03.2018 року по 23.032019 

рік, у період з 01.01.2019 року по 23.03.2019 рік.  

Заборгованість станом на 01.10.2019 року – 1391,00 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Герман Олександру Сергіївну з 

01.01.2019 року по 23.03.2019 року.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

у зв’язку з відключенням від Державного реєстру речових прав: 

 за поданням  голови  відділення НПУ у  місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Бикова Валерія Олександровича у зв’язку із 

відключенням від ДРРП за період з 13.06.2017 року по 13.06.2018 рік, і в 

зв’язку з тим, що він сплачував членські внески весь період відключення, тому 

звільнити з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік.   

Заборгованість станом на 01.10.2019 року – 347,62 грн.  

УХВАЛИЛИ: відмовити у звільненні від сплати членських внесків 

приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Бикову 

Валерію Олександровичу, у зв’язку з відсутністю підстав, визначених Статутом 

НПУ та Положенням про порядок сплати членських внесків членами НПУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 
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у зв’язку з хворобою (інвалідністю) та перебування на лікарняному: 

 за заявою завідувача Щастинської державної нотаріальної контори 

Луганської області Харченко Ольги Степанівни: 

- просить скасувати заборгованість по сплаті членських внесків з 01.02.2018 

року та звільнити від сплати членських внесків у подальшому, оскільки з 

23.01.2018 року є інвалідом ІІ групи. 

Заборгованість станом на 01.10.2019 року – 3116,16 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків завідувача 

Щастинської державної нотаріальної контори Луганської області Харченко 

Ольгу Степанівну з 01.01.2019 року по 31.12.2019року.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 за поданням  голови  відділення НПУ у  місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Юдіну Ірину Георгіївну з причини лікування від 

укусу кліща та лікування хвороб в 2018 році, та невеликою кількістю 

нотаріальних дій; 

Заборгованість станом на 01.10.2019 року – 14720,63 грн. 

УХВАЛИЛИ: відмовити у звільненні від сплати членських внесків 

приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Юдіній Ірині 

Георгіївні, у зв’язку з відсутністю підстав, визначених Статутом НПУ та 

Положенням про порядок сплати членських внесків членами НПУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 за поданням  голови  відділення НПУ у  Харківській області Самощенко 

Олени Анатоліївни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Харківського 

міського нотаріального округу Шеметову Ольгу Володимирівну,  на період з 

01.07.2019 року по 01.09.2021 року. Є інвалідом з дитинства ІІІ групи.  

Заборгованість станом на 01.10.2019 року - відсутня. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Шеметову Ольгу Володимирівну з 

01.07.2019 року по 01.09.2021року.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 за поданням  голови  відділення НПУ в Житомирській області Заріцької 

Євгенії Олександрівни: 

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Бердичівської державної нотаріальної контори Ситник Олену Борисівну,  на 

період з 01.09.2019 року по 31.12.2019 року. Є інвалідом ІІ групи, витрати на 

лікування та відновлювальну терапію.  

Заборгованість – 8162,64 грн. 
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УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Бердичівської державної нотаріальної контори Ситник Олену Борисівну з 

01.09.2019 року по 31.12.2019 року. 

  

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Бердичівської державної нотаріальної контори Єрьомінську-Бойкову Інну 

Валеріївну,  на період з 01.09.2019 року по 31.12.2019 року. Є інвалідом ІІІ 

групи, витрати на лікування та відновлювальну терапію.  

Заборгованість – 128,12 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Бердичівської державної нотаріальної контори Єрьомінську-Бойкову Інну 

Валеріївну з 01.09.2019 року по 31.12.2019 року.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Бердичівської державної нотаріальної контори Пшеничну Єлизавету Сергіївну,  

на період з 01.09.2019 року по 31.12.2019 року. Є інвалідом ІІ групи, витрати на 

лікування та відновлювальну терапію.  

Заборгованість – відсутня. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Бердичівської державної нотаріальної контори Пшеничну Єлизавету Сергіївну з 

01.09.2019 року по 31.12.2019 року.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

11.Різне. 

11.1. СЛУХАЛИ: члена Ради НПУ Дерун К.А., про подання з проханням 

щодо виділення НПУ коштів у розмірі 680 доларів США для участі у 

Міжнародному конгресі нотаріату в Індонезії. 

ВИСТУПИЛИ: Дерун К.А. зазначила, що 27-30 листопада 2019 року в 

Індонезії відбудеться 29-й Міжнародний конгрес нотаріату. 

 Приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу 

Київської області Гамзатова Аліна Анатоліївна виявила бажання взяти участь у 

цьому міжнародному заході.  У зв’язку з цим, відділення у  Київській області  

звертається до Ради НПУ ухвалити рішення про виділення НПУ коштів у 

розмірі 680 доларів США для оплати  організаційного внеску. 

УХВАЛИЛИ: Відмовити у виділенні коштів у розмірі 680 доларів США для 

оплати організаційного внеску за участь у 29-му Міжнародному конгресі 

нотаріату, який відбудеться 27-30 листопада 2019 року в  Індонезії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

11.2.СЛУХАЛИ:члена Ради НПУ Кирилюка Д.В., про перегляд розміру 

щомісячної зарплати  та інших виплат Президента НПУ. 

ВИСТУПИЛИ: Кирилюк Д.В. зазначив про необхідність перегляду  

заробітної плати  та інших виплат Президенту НПУ Марченку В.В. 
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Звернув увагу, що зарплата Президента не переглядалася з 2016 року. 

Більше того, будучи обраним на посаду Президента, йому півроку не   

призначали  зарплату і в подальшому, за той час зарплата  не була виплачена. 

Також  не призначалися інші будь-які винагороди.  

  Хочу нагадати, що раніше НПУ орендувала два автомобілі і НПУ 

витрачала великі кошти на їх утримання. За період перебування на посаді 

Президент відмовився від оренди транспортних засобів для  НПУ і таким чином 

ввів економію витрачання коштів. Не менш важливо вказати, що протягом 

усього цього часу він винаймає житло за свій кошт. А це, погодьтеся  у Києві - 

не дешево. 

 Ну і всі ми знаємо, що Марченко В.М. на зв’язку в режимі 24/7 завжди і 

завжди готовий безвідмовно всім допомогти та оперативно  вирішити нагальні 

питання нашої професії. 

 Кирилюк Д.В. звернувся до членів  Ради з  пропозицією збільшити розмір 

посадового окладу Президента та встановити виплату щомісячної  премії. 

       Кошторис на 2019 рік, в межах статті витрат «Заробітна плата, інші виплати 

Президенту НПУ відповідно до Статуту» дозволяє підняти Президенту  розмір 

посадового окладу на 62.5% та додатково проводити щомісячне нарахування 

премії в розмірі 50% від посадового окладу.    

Тому пропоную, з 01 жовтня 2019 року, в межах статті витрат «Заробітна 

плата, інші виплати Президенту НПУ відповідно до Статуту» підняти  розмір 

посадового окладу Президента НПУ на 62,5 % та додатково проводити 

щомісячне нарахування премії в розмірі 50% від посадового окладу станом на 

01 жовтня 2019 року. 

Члени Ради НПУ одностайно погодилися з необхідністю підвищення  розміру 

заробітної плати Президенту НПУ і підтримали  пропозицію Кирилюка Д.В.     

УХВАЛИЛИ: з 01 жовтня 2019 року, в межах статті витрат «Заробітна 

плата, інші виплати Президенту НПУ відповідно до Статуту» підняти  розмір 

посадового окладу Президента НПУ на 62,5 % та додатково проводити 

щомісячне нарахування премії в розмірі 50% від посадового окладу станом на 

01 жовтня 2019 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Головуючий   ПІДПИС                                  В.М. Марченко 

 

Секретар   ПІДПИС                                  Н.М. Козаєва 
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