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Рішення з Протоколу № 62 

засідання Ради Нотаріальної палати України 

 

м. Київ                                       11 грудня 2019 року 

      

                                                                  

Присутні члени Ради НПУ:                                                                                                                  

Марченко В.М., Кирилюк О.Ю., 

Кирилюк Д.В., Суханова Т.О., 

Бельдєй М.І., Заріцька Є.О., 

Парамонов О.В., Масловець Л.С., 

Кіцула О.М., Дерун К.А., Козаєва 

Н.М., Балик Т.М., Пульний С.М., 

Нехимчук К.Б., Левенець Т.П., Гура 

І.Б., Бернацька І.М., Ворошина Л.В., 

Самощенко О.А., Негра О.А., 

Оксанюк А.А., Терещенко М.Є., 

Блауш Н.З., Коваленко В.В. 

                                                                         

Запрошені:  

Виконавчий директор Долгова З.М. 

Головний бухгалтер Безродна В.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 затвердження  структури та штатного розпису апарату НПУ на 2020 

рік.  (Доповідач: Президент НПУ Марченко В.М.). 

3. Про  коригування кошторису доходів і видатків НПУ та її відділень на 

2019 рік. (Доповідач: виконавчий директор НПУ Долгова З. М., головний 

бухгалтер Безродна В.М.) 

4. Про погодження та затвердження проекту кошторису НПУ та відділень 

НПУ на 2020 рік (Доповідач: виконавчий директор НПУ Долгова З. М. головний 

бухгалтер Безродна В.М.) 

5. Про погодження та затвердження Плану основних заходів НПУ на 2020 

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

6. Про списання безнадійної заборгованості зі сплати членських внесків 

(Доповідачі: виконавчий директор НПУ Долгова З. М., голови відділень)   



2 
 

7. Про звільнення від сплати членських внесків (Доповідачі: виконавчий 

директор НПУ Долгова З. М., голови відділень)   

8. Різне. 

8.1. Про затвердження Положення Про Комісію Нотаріальної палати 

України з питань співробітництва з органами державної влади та місцевого 

самоврядування (Доповідач: Віце-президент НПУ Кирилюк О.Ю.) 

8.2. Про затвердження Положення про Комісію Нотаріальної палати України 

з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності (Доповідач: 

голова відділення НПУ у Рівненській області Бернацька І.М.) 

8.3. Про внесення змін до Положення про порядок сплати членських внесків 

(доповідач: Виконавчий директор НПУ Долгова З.М.) 

8.4.  Про реалізацію «Цільової програми щодо придбання приміщення під 

розміщення головного офісу 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 11.12.2019 року. Інші пропозиції щодо порядку денного не 

надходили.  

Марченко В.М. вніс пропозицію проголосувати запропонований порядок 

денний.  

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

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

структури та штатного розпису апарату НПУ на 2020 рік.  

ВИСТУПИВ: Марченко В.М. проінформував, що вся діяльність НПУ 

спрямовується на розвиток і укріплення професії нотаріуса. Для цього нам 

приходиться працювати в різних напрямках, в тому числі приймати 

безпосередню участь у нормотворчому процесі законопроектної роботи.  

 Цей напрямок дуже об’ємний, потребує професійних людей з високим 

інтелектуальним потенціалом і практичними навичками. Але, щоб зацікавити 

нових людей до плідної співпраці, постає також питання щодо підвищення з 

01.01.2020 року заробітної плати окремим  працівникам апарату НПУ.  

Задля ефективності цієї роботи  існує потреба у проведенні змін в 

організаційній структурі апарату НПУ та збільшенні штатної чисельності 

апарату НПУ на 3 (три)  посади: 1(одна) посада юрисконсульта, 1 ( одна) посада 

експерта з питань державної реєстрації, 1 (одна) посада прибиральниці.              

Назву посад «головного спеціаліста» привести у відповідність до існуючих 

КВЕДів.  

Пропонується з 01 січня 2020 року внести такі зміни до організаційної 

структури апарату НПУ та штатної чисельності працівників:   

1) створити відділ правового забезпечення та затвердити чисельність відділу 

у кількості 2 (двох) штатних одиниць: 2 (дві) посади; з посадовим окладом 

згідно штатного розпису; 
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2) затвердити штатну чисельність відділу методичного забезпечення та  

інформаційно-аналітичної роботи апарату НПУ у кількості 7 (семи) штатних 

одиниць: начальника відділу - 1 (одна) одиниця; провідного експерта з питань 

нотаріату - 3 (три) одиниці; провідного експерта з питань державної реєстрації- 

2 (дві) одиниці; провідного експерта з питань міжнародного співробітництва - 1 

(одна) одиниця; з посадовим окладом згідно штатного розпису; 

3) затвердити штатну чисельність відділу організаційного забезпечення 

діяльності НПУ у кількості 5 (п’яти) штатних одиниць: начальника відділу -1 

(одна) одиниця; адміністратор – 1 (одна) одиниця; секретар -1(одна) одиниця; 

прибиральник службових приміщень 2 (дві) одиниці; з посадовим окладом 

згідно штатного розпису; 

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ обговорили пропозицію Президента НПУ  

Марченка В.М. щодо запропонованих змін в структурі апарату НПУ та 

підвищення заробітної плати окремим працівникам апарату НПУ.  

УХВАЛИЛИ: Погодити запропоновані зміни в організаційній структурі 

апарату НПУ та підвищити заробітну плату окремим працівникам апарату 

НПУ. Затвердити штатний розпис апарату НПУ на 2020 рік та ввести його в дію 

з 01 січня 2020 року.   

Відповідно до Положення про інформацію НПУ, затвердженого Радою НПУ 

15.02.2017 року вказана інформація не оприлюднюється у протоколі, а йде 

додатком №1 до цього протоколу.   

Рішення прийнято одноголосно. 

                                                                                                     

3. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М., головного 

бухгалтера НПУ Безродну В.М. про  коригування кошторису доходів і видатків 

НПУ та її відділень на 2019 рік.  

ВИСТУПИЛА: Долгова З.М. проінформувала, що в поточному році 

кошторис НПУ не потребує коригування. Дохідна та витратна частина 

збалансовані. Використання коштів відбувалося у відповідності до Витратної 

частини.  Нецільового використання коштів  немає. 

Проте, необхідно внести зміни до кошторисів відділень у Вінницькій, Івано- 

Франківській, Миколаївській та Херсонській областях у зв’язку із 

перевищенням/зменшенням видатків на фінансування статутних завдань. 

Правління цих відділень внесли зміни у відповідні статті «витратної частини» 

кошторисів і подали їх на Раду для затвердження. 

Долгова З.М. запропонувала поставити на голосування затвердження 

кошторисів доходів і видатків (скорегованих) на 2019 рік по відділеннях у 

Вінницькій, Івано- Франківській, Миколаївській та Херсонській областях.  

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ обговорили питання.  

УХВАЛИЛИ:  Затвердити  кошториси доходів і видатків (скореговані) на 

2019 рік по відділеннях у Вінницькій, Івано- Франківській, Миколаївській та 

Херсонській областях.  

Рішення прийнято одноголосно. 
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4. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М., головного 

бухгалтера НПУ Безродну В.М. про погодження та затвердження проекту 

кошторису НПУ та відділень НПУ на 2020 рік. 

ВИСТУПИЛА: Долгова З.М. доповіла про проект Кошторису НПУ та 

відділень на 2020 рік. 

 Зупинилась на основних планових показниках Дохідної частини, яку 

планується збільшити за рахунок збільшення надходжень від членських 

внесків, з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 

01 січня наступного року (4 723 грн.), 

На жаль, дебіторська заборгованість нотаріусів перед НПУ в частині 

несплачених членських внесків залишається  значною - більше 5млн грн. 

Основна частина витратної статті Кошторису на 2020 рік закладена на 

фінансування статутних завдань. Видатки інших статей  Кошторису на 2020 рік 

залишаються на рівні 2019 року.  

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ обговорили проект і підтримали 

показники проекту Кошторису доходів та видатків на 2020 рік. 

УХВАЛИЛИ: Погодити та затвердити запропонований  Кошторис доходів 

та  НПУ та відділень НПУ на 2020 рік з урахуванням показників на 01 січня 

2020 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

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

та затвердження Плану основних заходів НПУ на 2020 рік. 

Долгова З.М. доповіла, що проект «Плану основних заходів НПУ на 2020 

рік» було направлено усім членам Ради НПУ, з урахуванням пропозицій, які 

надійшли від відділень НПУ.  

На сьогодні будь-яких інших пропозицій чи зауважень не надійшло. Тому 

прошу членів Ради затвердити запропонований проект Плану основних заходів 

НПУ на 2020 рік. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити План основних заходів НПУ на 2020 рік. 

Рішення прийнято одноголосно. 

                                                                

6. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М., голів відділень 

про списання безнадійної заборгованості зі сплати членських внесків 

(Доповідачі: виконавчий директор НПУ Долгова З. М., голови відділень)   

 за поданням голови відділення НПУ в Донецькій області Бельдєй Миколи 

Івановича: 

№ 

п/п 

 

Припинили діяльність 

   Сума боргу  

на 01.12.2019 р. 

Дата 

припинення 

діяльності 

1. Гайтан Олександр Миколайович 12796,24 Не вказано 

2. Курильчук Таїса Олександрівна 2782,00 Не вказано 

3. Леонова Валентина Павлівна 643,25 Не вказано 

 Всього: 16575,20  
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 Протокол правління № 6 від 

25.11.2019 р. 

  

УХВАЛИЛИ: списати безнадійну заборгованість зі сплати членських 

внесків в сумі 16575,20 грн. в відділенні НПУ у Донецькій області, після 

нотаріусів згідно вищевказаного списку які припинили свою нотаріальну 

діяльність.   

Рішення прийнято. 

 за поданням голови відділення НПУ в Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни: 

№ 

п/п 

 

Припинили діяльність 

Сума боргу 

на 01.12.2019 р. 

Дата 

припинення 

діяльності 

1. Борисенко Сергій Миколайович 9800,82 18.03.2019 

2. Ковальчук Тамара Василівна  1042,37 29.12.2018 

3. Устінова Тетяна Георгіївна 12912,38 01.01.2019 

4. Чижик Олександр Степанович 10241,23 01.10.2018 

5. Румянцева Людмила Іванівна 10336,66 15.03.2018 

6. Грищенко Володимир Іванович 8267,18 05.11.2018 

 Всього:                                                         52600,64                            

       (Протокол № 25-11/2019) 

УХВАЛИЛИ: списати безнадійну заборгованість зі сплати членських 

внесків в сумі 52 600,64 грн. в відділенні НПУ у Дніпропетровській області, 

після нотаріусів згідно вищевказаного списку які припинили свою нотаріальну 

діяльність.   

Рішення прийнято. 

 за поданням голови відділення НПУ в Житомирській області Заріцької 

Євгенії Олександрівни: 

№ 

п/п 

 

Припинили діяльність 

 Сума боргу  

на 01.12.2019р. 

Дата 

припинення 

діяльності 

1. Вовк Надія Миколаївна 2763,41 17.05.2019 

 Всього: 2763,41  

 Протокол правління № 8 від 

06.12.2019 

  

УХВАЛИЛИ: списати безнадійну заборгованість зі сплати членських внесків в 

сумі 2763,41 грн. в відділенні НПУ у Житомирській області, після нотаріуса 

Вовк Надії Миколаївни, яка припинила свою нотаріальну діяльність.   

Рішення прийнято. 

 за поданням голови відділення НПУ в Одеській області Левенець Тетяни 

Пилипівни: 

№ 

п/п 

Припинили діяльність    Сума боргу  

на 01.12.2019 р. 

Дата 

припинення 

діяльності 
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1. Рєка Людмила Анатоліївна 2085,75 22.07.2019 

 Всього: 2085,75  

 Протокол правління № 13 від 

03.12.2019 (НЕМАЄ) 

  

УХВАЛИЛИ: списати безнадійну заборгованість зі сплати членських 

внесків в сумі 2085,75 грн. в відділенні НПУ в Одеській області, після нотаріуса 

Рєка Людмили Анатоліївни, яка припинила свою нотаріальну діяльність.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням голови відділення НПУ в Рівненській області Бернацької Інни 

Михайлівни: 

№ 

п/п 

 

Припинили діяльність 

   Сума боргу  

на 01.12.2019 р. 

     Дата   

припинення   

 діяльності 

1. Банацька Лідія Іванівна 353,35 02.01.2019 

2. Білець Вікторія Євгеніївна 2594,50 04.04.2019 

3. Мелех Олена Петрівна 3327,62 24.01.2018 

4. Стрільчук Микола Миколайович 3544,53 Діючий  

 Всього: 9820,00  

 Протокол правління відсутній   

УХВАЛИЛИ: списати безнадійну заборгованість зі сплати членських 

внесків в сумі 9820,00 грн. в відділенні НПУ в Рівненській області, після 

нотаріусів згідно вищевказаного списку які припинили свою нотаріальну 

діяльність.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням голови відділення НПУ в Сумській області Ворошиної 

Лариси Вікторівни: 

№ 

п/п 

 

Припинили діяльність 

   Сума боргу  

на 01.12.2019 р. 

     Дата   

припинення   

 діяльності 

1. Борак Дмитро Юрійович 576,95 07.10.2019 

помер 

 Всього: 576,95  

 Протокол правління відсутній   

УХВАЛИЛИ: списати безнадійну заборгованість зі сплати членських 

внесків в сумі 576,95 грн. в відділенні НПУ в Сумській області, після нотаріуса 

Борака Дмитра Юрійовича, який припинив свою нотаріальну діяльність.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням голови відділення НПУ в Харківській області Самощенко 

Олени Анатоліївни: 

№ 

п/п 

 

Припинили діяльність 

   Сума боргу  

на 01.12.2019 р. 

     Дата   

припинення   

 діяльності 

1. Селезньова Вікторія Федорівна 2330,96 припинила 
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2. Гугель Анастасія Сергіївна 2745,85 Звільнена д/н 

3. Іванова Юлія Вікторівна 7200,50 припинила 

 Всього: 12277,31  

 Протокол правління № 9 від 

27.11.2019 р. 

  

УХВАЛИЛИ: Припинити нарахування членських внесків приватному 

нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Івановій Ю.В.  

Перенести розгляд клопотання про списання безнадійної заборгованості в 

відділенні НПУ в Харківській області на один рік. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням голови відділення НПУ в Херсонській області Негра Олега 

Анатолійовича : 

№ 

п/п 

 

Припинили діяльність 

   Сума боргу  

на 01.12.2019 р. 

     Дата   

припинення   

 діяльності 

1. Міщенко Вікторія Миколаївна 446,04 22.04.2019 

2. Шляхова Світлана Василівна 1738,48 01.07.2019 

3. Палієнко Уляна Олексіївна 9934,94 29.07.2019  

4. Хабленко Ольга Григорівна 1599,96 01.06.2019 

 Всього: 13719,42  

 Протокол правління № 29 від 

21.11.2019  

  

УХВАЛИЛИ: списати безнадійну заборгованість зі сплати членських 

внесків в сумі 3784,48 грн. в відділенні НПУ в Херсонській області, після 

нотаріусів згідно вищевказаного списку які припинили свою нотаріальну 

діяльність. 

Перенести розгляд клопотання про списання безнадійної заборгованості по 

приватному нотаріусу Палієнко У.О. на наступне засідання ради  

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням голови відділення НПУ в Черкаській області Терещенко 

Марини Євгенівни: 

№ 

п/п 

 

Припинили діяльність 

   Сума боргу  

на 01.12.2019 р. 

     Дата   

припинення   

 діяльності 

1. Соколова Ольга Миколаївна 1092,01 01.06.2019 

2. Білоус Василь Пантелеймонович 4630,44 17.07.2019 

3. Кравчук Ігор Миколайович 620,39 Не вказано 

 Всього: 6342,84  

 Протокол правління відсутній   

УХВАЛИЛИ: списати безнадійну заборгованість зі сплати членських 

внесків в сумі 6342,84 грн. в відділенні НПУ в Черкаській області, після 

нотаріусів згідно вищевказаного списку які припинили свою нотаріальну 

діяльність.   
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Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М., голів відділень 

про звільнення від сплати членських внесків, голови відділень.  

 у зв’язку з декретною відпусткою: 

 за поданням голови відділення НПУ у Вінницькій області Суханової 

Тетяни Олександрівни:  

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Вінницького міського нотаріального округу Сорочинську Ірину Георгіївну з 

01.10.2019 по 31.03.2020 у зв’язку з вагітністю та пологами.  

Заборгованість станом на 01.12.2019 року – 1022,95 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Вінницького міського нотаріального округу Сорочинську Ірину Георгіївну на 

період з 01.10.2019 року по 31.03.2020 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням голови відділення НПУ у Львівській області Пилипенка Юрія 

Пилиповича: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Львівського 

міського нотаріального округу Соколюк Нелю Володимирівну з 28.05.2019 по 

06.02.2020 у зв’язку з вагітністю та пологами та відстрочити  погашення 

заборгованості, яка виникла до 28.05.2019 року на період до 31.12.2020 року у 

зв’язку з невеликою кількістю нотаріальних дій.  

Заборгованість станом на 01.12.2019 року – 6524,94 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Львівського міського нотаріального округу Соколюк Нелю Володимирівну на 

період з 28.05.2019 по 06.02.2020 рік та розстрочити  погашення заборгованості 

до 31.12.2020 року.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням голови відділення НПУ в Одеській області Левенець Тетяни 

Пилипівни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Одеського 

міського нотаріального округу Борисову Ніну Вадимівну з 01.12.2019 по 

17.09.2020 у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною.  

Заборгованість станом на 01.12.2019 року – відсутня. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Одеського міського нотаріального округу Борисову Ніну Вадимівну на період з 

01.12.2019 року по 17.09.2020 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Одеського 

міського нотаріального округу Пепеляшкову Анастасію Олексіївну з 23.09.2019 

по 23.09.2020 у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною.  

Заборгованість станом на 01.12.2019 року – відсутня. 
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УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Одеського міського нотаріального округу Пепеляшкову Анастасію Олексіївну 

на період з 23.09.2019 року по 23.09.2020 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

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

 за поданням голови відділення НПУ у Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни: 

-звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Дніпровського міського нотаріального округу Мазуренка Сергія Вячеславовича 

у зв’язку з інвалідністю ІІ групи, на період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік. 

Заборгованість станом на 01.12.2019 року – відсутня. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Дніпровського міського нотаріального округу Мазуренка Сергія Вячеславовича 

на період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням голови відділення НПУ в Київській області Дерун Каріни 

Анатоліївни: 

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Богуславської районної державної нотаріальної контори Полковнікову Тетяну 

Антонівну на період перебування на лікарняному з 12.09.2019 року у зв’язку із 

важкими травмами внаслідок нещасного випадку на дорозі.  

Заборгованість станом на 01.12.2019 року – 173,64 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Богуславської районної державної нотаріальної контори Полковнікову Тетяну 

Антонівну на період з 12.09.2019 року по 01.07.2020 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням голови відділення НПУ в Одеській області Левенець Тетяни 

Пилипівни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Одеського 

міського нотаріального округу Гребенюк Ірину Миколаївну з 01.01.2019 по 

31.12.2019 року у зв’язку з хворобою та перебуванням її на лікуванні 

(проходження курсу хіміотерапії).  

Заборгованість станом на 01.12.2019 року – 4135,50 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Одеського міського нотаріального округу Гребенюк Ірину Миколаївну на 

період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням голови відділення НПУ у Тернопільській області Пивовара 

Валерія Анатолійовича: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Чортківського районного нотаріального округу Долібу Олену Володимирівну з 

01.12.2019 до 01.12.2020 року у зв’язку з тим, що вона є інвалідом другої групи 

(онкозахворювання).  

Заборгованість станом на 01.12.2019 року – відсутня. 
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УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Чортківського районного нотаріального округу Долібу Олену Володимирівну 

на період з 01.12.2019 року по 01.12.2020 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності: 

 за поданням голови відділення НПУ у Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Дніпровського міського нотаріального округу Безталанну Оксану Анатоліївну у 

зв’язку із зупиненням нотаріальної діяльності, на період з 01.01.2019 року по 

02.07.2020 рік. 

Заборгованість станом на 01.12.2019 року – відсутня. 

УХВАЛИЛИ: припинити нарахування членських внесків приватному 

нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Безталанній Оксані 

Анатоліївні на період з 01.01.2020 року по 02.07.2020 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням голови відділення НПУ у Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни: 

- відстрочити сплату заборгованості з членських внесків приватного 

нотаріуса Царичанського районного нотаріального округу Сапай Євгенії 

Іванівні до 01.07.2020 року. 

Заборгованість станом на 01.12.2019 року – 8842,65 грн. 

УХВАЛИЛИ: відстрочити сплату членських внесків приватному нотаріусу 

Царичанського районного нотаріального округу Сапай Євгенії Іванівні до 

01.07.2020 року за умови повного погашення заборгованості.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням голови відділення НПУ у Чернігівській області Коваленка 

Володимира Васильовича: 

- припинити нарахування членських внесків державному нотаріусу 

Сосницької районної державної нотаріальної контори Пацюку Сергію 

Михайловичу у зв’язку із звільненням з посади через важке захворювання. 

Заборгованість станом на 01.12.2019 року – відсутня 

УХВАЛИЛИ: припинити нарахування членських внесків державному 

нотаріусу Сосницької районної державної нотаріальної контори Пацюку Сергію 

Михайловичу.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8. Різне. 

8.1.  СЛУХАЛИ: Віце-президента НПУ Кирилюк О.Ю. про затвердження 

Положення про Комісію НПУ з питань співробітництва з органами державної 

влади та місцевого самоврядування. 

ВИСТУПИЛА: Кирилюк О.Ю. повідомила, що нова редакція Положення 

про Комісію НПУ з питань співробітництва з органами державної влади та 

місцевого самоврядування було направлено всім членам Ради НПУ. Пропозиції 
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та зауваження не надходили. Прошу проголосувати це питання і затвердити 

Положення про Комісію НПУ з питань співробітництва з органами державної 

влади та місцевого самоврядування (у новій редакції).   

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ. Підтримали нову редакцію Положення 

про Комісію Нотаріальної палати України з питань співробітництва з органами 

державної влади та місцевого самоврядування. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про Комісію Нотаріальної палати 

України з питань співробітництва з органами державної влади та місцевого 

самоврядування (у новій редакції). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8.2.  СЛУХАЛИ: Голову відділення НПУ у Рівненській області Бернацьку 

І.М. про затвердження Положення про Комісію Нотаріальної палати України з 

аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності. 

ВИСТУПИЛА: Бернацька І.М. повідомила що нова редакція Положення про 

Комісію Нотаріальної палати України з аналітично-методичного забезпечення 

нотаріальної діяльності направлялась усім членам Ради НПУ. 

ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ підтримали нову редакцію Положення 

про Комісію Нотаріальної палати України з аналітично-методичного 

забезпечення нотаріальної діяльності. 

Бернацька І.М. поставила на голосування затвердження Положення про 

Комісію Нотаріальної палати України з аналітично-методичного забезпечення 

нотаріальної діяльності (у новій редакції). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про Комісію Нотаріальної палати 

України з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності (у 

новій  редакції) 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8.3.  СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгова З.М. про внесення 

змін до Положення про порядок сплати членських внесків. 

ВИСТУПИЛА: Долгова З.М. повідомила, що при розгляді питання про 

звільнення від сплати членських внесків на засіданнях Ради НПУ виникають 

розбіжності щодо обґрунтованості поданої інформації. У зв’язку з цим, 

потребує внесення змін до абзацу четвертого підпункту 3.1 пункту 3 

Положення про порядок сплати членських внесків. 

Нами направлялася напрацьована редакція абзацу четвертого підпункту 3.1 

пункту 3 цього Положення   із змінами: 

«Для ухвалення рішення Рада НПУ вправі вимагати від члена НПУ чи 

Відділення документи, що підтверджують обставини, викладені в заяві чи 

поданні, а також додаткові документи, в тому числі звітність нотаріуса щодо 

кількості вчинених нотаріальних дій та суми одержаного доходу, в разі якщо 

доданих до заяви чи подання правління відповідного Відділення НПУ 

документів недостатньо для об’єктивного їх розгляду по суті. Інформація про 

ухвалене рішення розміщується на офіційному веб–сайті НПУ». 

Пропозицій та зауважень  не надходило.  
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Прошу членів Ради проголосувати  зміни до абзацу четвертого підпункту 3.1 

пункту 3 Положення у запропонованій редакції.   

УХВАЛИЛИ: затвердити  зміни  до абзацу четвертого підпункту 3.1 пункту 

3 Положення про порядок сплати членських внесків Нотаріальної палати 

України, затвердженого Радою НПУ 05 березня 2019 року у запропонованій 

редакції.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8.4. СЛУХАЛИ: Члена Ради НПУ Кирилюка Д.В. про реалізацію «Цільової 

програми» щодо придбання приміщення під розміщення головного офісу НПУ.  

ВИСТУПИВ: Кирилюк Д.В. нагадав членам Ради НПУ, що  рішення з 

приводу необхідності придбання приміщення  для розташування офісу НПУ 

прийнято у 2018 році З’їздом  нотаріусів України. Тому, це принципове 

питання, яке має бути вирішено до проведення чергового з’їзду  у 2020 році.   

Рішення про створення робочої групи, яка б підшукала варіанти придбання 

приміщення,  про фінансування   «Цільової програми» ( за рахунок вільних 

коштів, які знаходяться на рахунках НПУ та її відділень, а також  коштів з 

інших джерел фінансування (цільових та благодійних внесків, добровільних 

коштів нотаріусів тощо)), надання дозволу Президенту НПУ на укладення  та 

підписання договору, спрямованого на набуття  приміщення  у власність  НПУ 

приймалися членами Ради НПУ  на засіданнях 07.06.2018 року   та 27.09.2018  

року. 

Головам відділень надавалось доручення у місячний термін провести 

загальні збори нотаріусів і прийняти відповідне рішення. 

В подальшому, нам не вдалося придбати приміщення  у 2018 році у зв’язку 

із значним недофінансуванням «Цільової програми» через наявну 

заборгованість по членським внескам (більше 5 млн. грн.).  

Кирилюк Д.В. зазначив, що робоча група не припиняла свою роботу і 

розглядала безліч варіантів придбання приміщення, з урахуванням таких 

чинників, як цінова політика, площа, зручне  транспортне сполучення  та 

наближення до  станції Метрополітену, можливість розстрочення платежу та 

інше.   

На сьогодні, ми зупинилися на одному варіанті - це комплекс, який 

будується за адресою: м. Київ, вул. Антоновича,109, розташований біля станції 

метро  «Палац Україна», площа  приміщення становить 270 кв. м.  

Вартість цього приміщення складає 20 000 000 (двадцять мільйонів) 

гривень,  внесення яких можливо розстрочити до 01 червня 2020 року. 

Кирилюк Д.В. запропонував членам Ради НПУ проїхати на цей об’єкт для 

огляду та вирішення питання доцільності придбання цього приміщення.    

Члени Ради НПУ погодилися з пропозицією  Кирилюка Д.В. і виїхали на 

об’єкт за адресою: м. Київ, вул. Антоновича,109. 

Після перегляду приміщення за адресою м. Київ, вул. Антоновича,109, 

члени Ради НПУ погодилися, що необхідність мати у власності своє 

приміщення уже давно назріла. Запропоноване приміщення знаходиться в 

центральній частині міста з гарним транспортним сполученням, будівля 
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збудована, в ній здійснюються опоряджувальні роботи, і найближчим часом 

вона буде прийматися в експлуатацію, приміщення знаходиться на першому 

поверсі, має декілька виходів, в тому числі має окремий вихід безпосередньо на 

вулицю та зручний під’їзд до нього, приміщення вільного планування, його 

площа достатня для розміщення апарату НПУ та проведення заходів,  ціна на 

нього відповідає його розташуванню (до станції метро «Палац Україна»  

приблизно 500 м), є можливість придбати приміщення з розстроченням 

платежу; за місцем розташування таке приміщення є ліквідним.  

Левенець Т.П. підтримала вибір приміщення. Зазначила, що його придбання 

може бути профінансоване за певних умов. Запропоновувала прорахувати 

участь у фінансуванні кожного із відділень НПУ, з урахуванням кількості  його 

членів.   

Марченко В.М. зазначив, що фінансування на придбання приміщення буде 

здійснюватися як за рахунок коштів НПУ, так і за рахунок коштів, що мають 

бути  виділені відділеннями НПУ. 

Для придбання приміщення на сьогодні  є  виділені НПУ на «Цільову 

програму» кошти в сумі 4 млн.грн, а інша частина коштів має бути виділена 

відділеннями НПУ.  

Крім того, додатково, частина коштів на придбання може бути виділена 

НПУ  за рахунок надходжень від членських внесків для виконання статутних 

завдань у 2020 році.  

Думка членів Ради НПУ  у питанні визначення дольової фінансової участі 

кожного відділення розділилась: одна частина пропонувала формулу 

«2 200 грн. Х на кількість членів НПУ у відповідному відділенні»; інша – 

«2 000 грн. Х на кількість членів НПУ у відповідному  відділенні. 

Марченко В.М. запропонував поставити на голосування  дві пропозиції: 

1) Дольову фінансову участь кожного відділення НПУ у придбанні 

приміщення під офіс НПУ   визначати за формулою : 

«2 000 грн. Х на кількість членів НПУ відповідного відділення» 

2) Дольову фінансову участь кожного відділення НПУ у придбанні 

приміщення під офіс НПУ  визначати за формулою: 

«2 200 грн. Х на кількість членів НПУ  відповідного відділення » 

УХВАЛИЛИ: Дольову фінансову участь кожного відділення НПУ у 

придбанні приміщення під офіс НПУ  визначати за формулою: 

«2 200 грн. Х на кількість членів НПУ відповідного відділення». 

Марченко В.М. запропонував головам відділень провести на місцях 

роз’яснювальну роботу та організувати додатково внесення добровільних 

внесків для реалізації цієї «Цільової програми».  

Марченко В.М. зазначив також, що кошти  у переважної кількості відділень 

та в НПУ на придбання приміщення вже зарезервовані в кошторисах. Але 

необхідно все прорахувати, в тому числі, яка сума піде як перший внесок, і як 

розподілити залишок вартості приміщення.  

За попередніми  підрахунками  після перерахування коштів на виконання 

«Цільової програми» у деяких відділеннях залишиться недостатньо коштів для 

виконання статутних завдань.  
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Тому, є пропозиція, що у разі недостатності вільних коштів для виконання 

відділенням НПУ «Цільової програми» в межах затверджених сум (в межах 

сум, розрахованих та затверджених відповідно до  формули дольової участі 

пункту 2) та встановлених строків, відділення НПУ за рішенням правління 

може звернутись до інших відділень НПУ або до НПУ з проханням забезпечити 

фінансування «Цільової програми» в межах недостатніх коштів з наступним їх 

поверненням (з наступною компенсацією таких коштів) протягом визначеного 

строку (терміну). Фінансування цільової програми понад затверджених 

відповідно до п.2) розрахункових сум здійснюється виключно за згодою 

правління  відділення, яке здійснюватиме таке фінансування. 

Це дасть змогу ефективніше проводити роботу щодо погашення існуючої 

заборгованості по сплаті членських внесків на місцях.  

Марченко В.М. запропонував проголосувати такі питання : 

1. Продовжити виконання  «Цільової програми» щодо придбання НПУ 

приміщення під офіс на 2020 рік, із змінами  внесеними рішенням Ради НПУ 

від 29.01.2019. 

2. Реалізацію «Цільової програми» щодо придбання приміщення під офіс 

НПУ  профінансувати за рахунок коштів НПУ та її відділень, а також  коштів, 

які надходять  з інших джерел фінансування.  

3. Відділенням НПУ до 01 лютого 2020 року провести загальні збори 

нотаріусів та з урахуванням рішень Ради НПУ від 29.01.2019 (щодо виключення 

адреси  приміщення, яке буде придбаватися під офіс НПУ) та від 11.12.2019 

(щодо фінансування «Цільової програми» кожним відділенням НПУ) внести 

зміни до раніше прийнятих зборами  рішень.  

4. Відділенням НПУ, відповідно до прийнятого 11.12.2019 Радою НПУ 

рішення забезпечити перерахування коштів на розрахунковий рахунок НПУ у 

сумі, визначеній за формулою «2 200 грн. Х на кількість членів НПУ 

відповідного відділення».  

Внести відповідні зміни до кошторисів НПУ та відділень на 2020 р. 

Перерахування коштів на розрахунковий рахунок НПУ здійснити у два 

етапи: 

1–й етап: перерахування грошових коштів, зарезервованих на «Цільову 

програму» у кошторисі 2019 року здійснити з рахунку відповідного відділення 

протягом п’яти банківських днів після проведення загальних зборів 

нотаріусів відповідного відділення; 

2-й етап: остаточний розрахунок по виконанню «Цільової програми» 

провести не пізніше 01 квітня 2020 року.  

5.З метою реалізації «Цільової програми», запропонувати НПУ та її 

відділенням залучати кошти з інших джерел фінансування (цільові та 

благодійні внески, добровільні  внески нотаріусів тощо). 

Перерахування коштів з інших  джерел здійснювати на рахунок  НПУ. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Продовжити виконання «Цільової програми» щодо придбання НПУ 

приміщення під офіс на 2020 рік, із змінами внесеними рішенням Ради НПУ від 

29.01.2019. 
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2. Реалізацію «Цільової програми» щодо придбання приміщення під офіс 

НПУ профінансувати за рахунок коштів НПУ та її відділень, а також  коштів, 

які надходять з інших джерел фінансування. 

3. Відділенням НПУ до 01 лютого 2020 року провести загальні збори 

нотаріусів та з урахуванням  рішень Ради НПУ від 29.01.2019 (щодо виключення 

адреси приміщення, яке буде придбаватися під офіс НПУ) та від 11.12.2019 

(щодо фінансування «Цільової програми» кожним відділенням НПУ) внести 

зміни до раніше прийнятих зборами рішень.  

4. Відділенням НПУ, відповідно до прийнятого 11.12.2019 Радою НПУ 

рішення забезпечити перерахування коштів на розрахунковий  рахунок НПУ у 

сумі, визначеній за формулою «2 200 грн. Х на кількість членів НПУ 

відповідного відділення».  

Внести відповідні зміни до кошторисів НПУ та відділень на 2020 р. 

Перерахування коштів на розрахунковий рахунок НПУ здійснити у два 

етапи. 

1–й етап: перерахування грошових коштів, зарезервованих на «Цільову 

програму» у кошторисі 2019 року здійснити з рахунку відповідного відділення 

протягом п’яти банківських днів після проведення загальних зборів 

нотаріусів відповідного відділення; 

2-й етап: остаточний розрахунок по виконанню Цільової програми» 

провести не пізніше 01 квітня 2020 року.  

ЄДРПОУ 38684025 

р/р UA86 380775 00000 260 000 5613 1513 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

отримувач Нотаріальна палата України 

Призначення платежу:   Фінансування «Цільової програми» 

5. З метою реалізації  «Цільової програми» запропонувати НПУ та її 

Відділенням, залучати кошти з інших джерел фінансування (цільові та 

благодійні внески, добровільні  внески нотаріусів тощо).  

Перерахування коштів з інших джерел фінансування здійснювати на  

розрахунковий рахунок НПУ: 
ЄДРПОУ 38684025 

р/р UA86 380775 00000 260 000 5613 1513 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»   

або на картку 5169 3305 2131 5363, 

отримувач Нотаріальна палата України 

Призначення платежу: Добровільний внесок   

Рішення прийнято. 

 

Головуючий   ПІДПИС                                      В.М. Марченко 

Секретар   ПІДПИС                                     Н.М. Козаєва 

 


	- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Соколюк Нелю Володимирівну з 28.05.2019 по 06.02.2020 у зв’язку з вагітністю та пологами та відстрочити  погашення заборгованості, яка виникла до 2...
	- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Борисову Ніну Вадимівну з 01.12.2019 по 17.09.2020 у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною.
	- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Пепеляшкову Анастасію Олексіївну з 23.09.2019 по 23.09.2020 у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною.
	- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Богуславської районної державної нотаріальної контори Полковнікову Тетяну Антонівну на період перебування на лікарняному з 12.09.2019 року у зв’язку із важкими травмами внаслідок нещасного ...
	- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Гребенюк Ірину Миколаївну з 01.01.2019 по 31.12.2019 року у зв’язку з хворобою та перебуванням її на лікуванні (проходження курсу хіміотерапії).
	- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Чортківського районного нотаріального округу Долібу Олену Володимирівну з 01.12.2019 до 01.12.2020 року у зв’язку з тим, що вона є інвалідом другої групи (онкозахворювання).

