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Протокол № 64 

засідання Ради Нотаріальної палати України 

 

м. Київ                                       13 лютого 2020 року 

      

                                                                  

Присутні члени Ради НПУ:                                                                                                                  

Марченко В.М., Кирилюк О.Ю., 

Бадахов Ю.Н., Суханова Т.О., Курта 

Н.В., Бунякіна О.В., Заріцька Є.О., 

Парамонов О.В., Масловець Л.С., 

Кіцула О.М., Дерун К.А., Козаєва 

Н.М., Балик Т.М., Пульний С.М., 

Пилипенко Ю.П., Левенець Т.П., 

Гура І.Б., Бернацька І.М., Ворошина 

Л.В., Пивовар В.А., Самощенко О.А., 

Негра О.А., Терещенко М.Є., Блауш 

Н.З., Коваленко В.В. 

 

                                                                         

Запрошені:  

 Директор Департаменту 

нотаріату та державної 

реєстрації Міністерства юстиції 

України Кирилюк Д.В.; 

Виконавчий директор Долгова З.М ; 

аудитор Дроговоз Ю.С. 

 

 

 

Головуючий: Марченко В.М. 

Секретар:       Козаєва Н.М. 

 

 

Порядок денний 

засідання Ради НПУ 

 

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

Марченко В.М.). 

2.Про розгляд заяви члена Ради НПУ Кирилюка Д.В. (Доповідач: Марченко 

В.М.). 

3. Про скликання чергового З’їзду нотаріусів України. Визначення та   

погодження дати, часу місця проведення чергового З’їзду нотаріусів та порядку 

денного З’їзду. (Доповідач: Марченко В.М.). 
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4. Про Організаційний комітет по підготовці чергового З’їзду нотаріусів 

України (з метою належної підготовки до З’їзду та координації дій)                       

(Доповідач: Кирилюк О.Ю.) 

5.Про погодження кошторису чергового З’їзду нотаріусів України 

(Доповідач: Марченко В.М.). 

6.Про звільнення від сплати членських внесків 

7.Різне. 

7.1 Доручення Головам відділень НПУ в областях щодо організаційних 

питань (Доповідач: Президент Марченко В.М.). 

1. Про проведення загальних зборів нотаріусів області та обрання делегатів 

на  черговий З’їзд нотаріусів. 

Направлення протоколів загальних зборів і списків делегатів на черговий 

З’їзд нотаріусів. 

2. Про обрання членів Ревізійної комісії НПУ та Комісії НПУ з професійної 

етики нотаріусів. 

3. Про обрання кандидатур нотаріусів з метою делегування представників 

НПУ до складу ВККН ( у зв’язку із  закінченням трирічного терміну дії  

повноважень членів ВККН. Обиралися на засіданні  Ради НПУ 05 квітня 2017 

року). 

7.2. Про деякі питання щодо аудиторської перевірки фінансової діяльності 

НПУ за 2019 рік. ( Доповідач: аудитор Дроговоз Ю.С.) 

7.3. Безпека електронного документообігу нотаріуса (МЮ, НПУ, нотаріус) 

(доповідачі: Президент Марченко В.М., зав.сектором інформ. технологій 

Паригін П.В.). 

7.4. Сайт НПУ, як загальна платформа для сайтів відділень НПУ (доповідачі: 

Президент Марченко В.М., зав. сектором інформ. технологій Паригін П.В.). 

7.5. Про внесення змін до складу Комісії з розвитку фізичної культури, 

спорту, творчості та мистецтва НПУ (Доповідач: голова Комісії з розвитку 

фізичної культури, спорту, творчості та мистецтва Поліщук А.О.). 

 

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 13.02.2020 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 розгляд заяви члена 

Ради НПУ Кирилюка Д.В.  

ВИСТУПИВ: Марченко В.М. зачитав заяву Кирилюка Д.В. про складання 

повноважень члена Ради НПУ, голови Комісії з питань зовнішнього 

представництва НПУ та  вихід зі складу комісій НПУ, до яких входив як член  
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відповідної комісії у зв’язку з тим, що з 11.01.2020 року був призначений на 

посаду директора Департаменту нотаріату та державної реєстрації Міністерства 

юстиції України.  

УХВАЛИЛИ: 1.Заяву Кирилюка Д. В. прийняти до відома та задовольнити. 

Погодити складання Кирилюком Д.В. повноважень члена Ради НПУ, голови 

Комісії з питань зовнішнього представництва НПУ та вихід зі складу комісій 

НПУ, до яких входив як член відповідної комісії.  

2. Доручити голові відділення НПУ у місті Києві Козаєвій Н.М. провести 

збори нотаріусів і обрати члена Ради НПУ від відділення НПУ у місті Києві у 

зв’язку із задоволенням заяви Кирилюка Д.В. про складання повноважень.  

Рішення прийнято. 

2.   СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про скликання чергового  

З’їзду нотаріусів України. Визначення та погодження дати, часу ,місця 

проведення чергового З’їзду нотаріусів і порядку денного З’їзду  

ВИСТУПИВ: Марченко В.М,. керуючись пунктом 5.2, підпунктом 10 

пункту 5.12 Статуту НПУ та у зв’язку із спливом строку повноважень 

Президента НПУ, визначеного підпунктом 2) пункту 5.7 Статуту НПУ,  

звернувся до членів Ради НПУ про скликання чергового З’їзду нотаріусів 

України та  запропонував: 

-Дату проведення чергового З’їзду нотаріусів визначити 28 квітня 2020 

року; 

- Місце проведення чергового З’їзду нотаріусів - місто Київ, вулиця Кіото,19, 

приміщення Конгрес - центру Національного торговельно-економічного 

університету; 

- Початок роботи чергового З’їзду нотаріусів: о 10 год. 00хв. (початок 

реєстрації  делегатів З’їзду з 8 год.00 хв). 

- Порядок денний чергового З’їзду нотаріусів: 

1. Звіт  Президента НПУ. 

2. Вибори  Президента НПУ. 

3. Вибори Першого Віце-президента НПУ 

4. Вибори Віце-президента НПУ 

5. Звіт Ревізійної комісії НПУ. 

6. Звіт Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ 

7. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ. Інших пропозицій та заперечень не 

надійшло. 

УХВАЛИЛИ: Ухвалити рішення про скликання чергового З’їзду нотаріусів 

України.  

Дати згоду і скликати черговий З’їзд нотаріусів України. Погодити та 

затвердити запропоновані Президентом Марченком В.М. дату, час, місце 

проведення чергового З’їзду нотаріусів і його порядок денний.  

Оприлюднити інформацію про скликання чергового З‘їзду нотаріусів 

України  на веб – сайті НПУ  відповідно до вимог пункту 5.2 Статуту НПУ 

Рішення прийнято одноголосно 
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4. СЛУХАЛИ: Віце-президента НПУ Кирилюк О.Ю., про Організаційний 

комітет по підготовці чергового З’їзду нотаріусів України (з метою належної 

підготовки до З’їзду та координації дій). 

ВИСТУПИЛИ: Кирилюк О.Ю. та члени Ради НПУ висловили свої 

пропозиції щодо  Організаційного комітету і  запропонували такі кандидатури: 

1. Марченко В.М. 

2. Кирилюк О.Ю. 

3. Козаєва Н.М. 

4. Бабенко В.В. 

5. Петрова І.Г. 

6. Долгова З.М. (від апарату НПУ- виконавчий директор). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Організаційний комітет по підготовці З’їзду у  

такому складі:  

1. Марченко В.М. 

2. Кирилюк О.Ю. 

3. Козаєва Н.М. 

4. Бабенко В.В. 

5. Петрова І.Г. 

6. Долгова З.М. (від апарату НПУ- виконавчий директор НПУ). 

Рішення прийнято одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М., про погодження 

кошторису для проведення  чергового З’їзду нотаріусів України. 

ВИСТУПИВ: Марченко В.М. звернувся до членів Ради НПУ про необхідність 

вирішення питання щодо фінансування підготовки та проведення чергового 

З’їзду нотаріусів та зазначив, що на проведення З’їзду нотаріусів у 2018 році 

закладалося 250 тисяч грн. Враховуючи, що зросла вартість оренди, харчування 

та інших послуг, сума витрат на черговий З’їзд нотаріусів України за 

підрахунками буде складати  –  до 350 тисяч грн. 

Марченко В.В. запропонував затвердити суму кошторису витрат на 

проведення чергового З’їзду нотаріусів України – до 350  тисяч грн. 

УХВАЛИЛИ: Погодити і затвердити  кошторис витрат на проведення 

чергового З’їзду нотаріусів на суму до 350 тисяч грн. 

Рішення прийнято одноголосно. 

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

НПУ про звільнення від сплати членських внесків. 

 у зв’язку з вагітністю, пологами та декретною відпусткою: 

 за поданням голови відділення НПУ у Донецькій області Бельдєя Миколи 

Івановича:  

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Першої 

донецької державної нотаріальної контори Мішину Олександру Миколаївну з 

27.01.2020 по 27.07.2020 у зв’язку з продовженням відпустки по нагляду за 

малолітньою дитиною.  

Заборгованість станом на 01.02.2020 року – відсутня. 



5 
 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Першої донецької державної нотаріальної контори Мішину Олександру 

Миколаївну на період з 27.01.2020 року по 27.07.2020 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням голови відділення НПУ у Полтавській області Гури Людмили 

Борисівни:  

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Полтавської 

районної державної нотаріальної контори Махринську Оксану Володимирівну з 

01.01.2020 по 31.12.2020 (на 2020 рік) у зв’язку з вагітністю та пологами.  

Заборгованість станом на 01.02.2020 року – 192,32 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Полтавської районної державної нотаріальної контори Махринську Оксану 

Володимирівну на період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням голови відділення НПУ у Тернопільській області Пивовара 

Валерія Анатолійовича:  

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Гусятинської 

державної нотаріальної контори Тернопільської області Мороз Любов Сергіївну 

з 01.12.2019 по 19.03.2020 року у зв’язку з відпусткою по вагітності та пологами.  

Заборгованість станом на 01.02.2020 року – 370,61 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Гусятинської державної нотаріальної контори Тернопільської області Мороз 

Любов Сергіївну на період з 01.12.2019 року по 19.03.2020 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 за заявою члена НПУ Ніколаєнко (Калюженко) Юлії Володимирівни: 

- звільнити від сплати членських внесків члена НПУ Ніколаєнко 

(Калюженко) Юлію Володимирівну з 01.01.2020 по 01.01.2021_року у зв’язку з 

народженням дитини.  

Заборгованість станом на 01.02.2020 року – 393,59 грн. 

Не нотаріус, член НПУ згідно Протоколу 44 № від 27.09.2018 року. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків члена НПУ Ніколаєнко 

(Калюженко) Юлію Володимирівну на період з 01.01.2020 року по 01.01.2021 

рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням голови відділення НПУ у Житомирській області Заріцької 

Євгенії Олександрівни:  

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Коростишівської державної нотаріальної контори Житомирської області 

Ломакову Марину Іванівну з 01.07.2016 по 12.08.2019 року у зв’язку з 

перебуванням у відпустках по вагітності, пологами та по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку.  

Заборгованість станом на 01.02.2020 року – 6153,26 грн. 

УХВАЛИЛИ: розстрочити виплату членських внесків державному нотаріусу 

Коростишівської державної нотаріальної контори Житомирської області 

Ломаковій Марині Іванівні строком на один рік з 01.01.2020 по 31.12.2020 року.   
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Рішення прийнято. 

 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 державного нотаріуса Шостої 

дніпровської державної нотаріальної контори Черненко Ірину Миколаївну у 

зв’язку з тривалою хворобою та перебуванням на лікарняному (онкологія), на 

період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 рік. 

Заборгованість станом на 01.02.2020 року – 4811,51 грн. 

УХВАЛИЛИ: припинити нарахування членських внесків державному 

нотаріусу Шостої дніпровської державної нотаріальної контори Черненко Ірині 

Миколаївні та списати всю її заборгованість по членським внескам у зв’язку зі 

смертю.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням голови відділення НПУ у Івано-Франківській області Кіцули 

Оксани Михайлівни: 

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Тисменицької державної нотаріальної контори Івано-Франківської області 

Колтун Стефанію Володимирівну з 01.01.2020 по 31.12.2020 (на 2020 рік) у 

зв’язку з тривалим стаціонарним лікуванням та інвалідністю ІІІ групи.  

Заборгованість станом на 01.02.2020 року – 196,58 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Тисменицької державної нотаріальної контори Івано-Франківської області 

Колтун Стефанію Володимирівну на період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням голови відділення НПУ у Тернопільській області Пивовара 

Валерія Анатолійовича: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Тернопільського районного нотаріального округу Чопик Ірину Ярославівну з 

01.01.2020 до 31.12.2020 року у зв’язку з тим, що вона є інвалідом ІІ групи 

(онкозахворювання).  

Заборгованість станом на 01.02.2020 року – відсутня. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Тернопільського районного нотаріального округу Чопик Ірину Ярославівну на 

період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Кременецького 

районного нотаріального округу Бурлака Олега Мирославовича з 01.01.2020 до 

31.12.2020 року у зв’язку з тим, що він є учасником бойових дій в Афганістані, 

інвалідом війни ІІ групи, пенсіонером по інвалідності (онкозахворювання).  

Заборгованість станом на 01.02.2020 року – відсутня. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Кременецького районного нотаріального округу Бурлака Олега Мирославовича 

на період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 рік.   
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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 Босенко Марину Олександрівну з 01.01.2020 до 

01.01.2021 року у зв’язку з тяжкою хворобою.  

Заборгованість станом на 01.02.2020 року – відсутня. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Босенко Марину Олександрівну на 

період з 01.01.2020 року по 01.01.2021 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням голови відділення НПУ у Житомирській області Заріцької 

Євгенії Олександрівни: 

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Бердичівської 

державної нотаріальної контори Житомирської області Пшеничну Єлизавету 

Сергіївну з 01.02.2020 до 31.12.2020 року у зв’язку з тим, що вона є інвалідом ІІ 

групи, має постійні витрати на лікування та відновлювальну терапію.  

Заборгованість станом на 01.02.2020 року –  відсутня. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Бердичівської державної нотаріальної контори Житомирської області Пшеничну 

Єлизавету Сергіївну на період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 за поданням голови відділення НПУ у місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Шостої 

київської державної нотаріальної контори Прокопенко Наталю Феліксівну з 

01.01.2020 по 31.12.2020 (на 2020 рік) у зв’язку з важким тривалим 

захворюванням онкологічного характеру.  

Заборгованість станом на 01.02.2020 року – 468,32 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Шостої київської державної нотаріальної контори Прокопенко Наталю 

Феліксівну на період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Кіщак Людмилу Яківну з 01.01.2020 по 

31.12.2020 (на 2020 рік) у зв’язку з важким тривалим захворюванням.  

Заборгованість станом на 01.02.2020 року – 2809,82 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Кіщак Людмилу Яківну на період з 

01.01.2020 року по 31.12.2020 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 у зв’язку з тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності: 

 за поданням голови відділення НПУ у місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 
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- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Топчій Євгенію Анатоліївну у зв’язку із 

тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності, на період з 01.01.2020 року по 

05.10.2020 рік. 

Правління Відділення НПУ в м. Київ прийняло рішення щодо можливості 

задоволення клопотання заявника на підставі вимоги п.3.2 Положення про 

порядок сплати членських внесків членами НПУ, яким передбачено можливість 

звільнення від сплати внесків за минулий період в межах календарного року, в 

якому надійшла така заява. 

Заборгованість станом на 01.02.2020 року – відсутня. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Топчій Євгенію Анатоліївну на період 

з 01.01.2020 року по 05.10.2020 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 у зв’язку із скрутним матеріальним становищем: 

 за поданням  голови  відділення НПУ у  Харківській області  Самощенко 

Олени Анатоліївни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Харківського 

міського нотаріального округу Задорожну Наталію Вікторівну в зв’язку з тим, 

що вона є інвалідом ІІІ групи, самостійно виховує доньку, яка також є інвалідом 

ІІІ групи та перебуває у скрутному матеріальному становищі з 01.01.2020 по 

31.12.2020 (на 2020 рік). 

Заборгованість станом на 01.02.2020 року – 393,61 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Задорожну Наталію Вікторівну на 

період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Четвертої 

харківської державної нотаріальної контори Каліберду Тетяну Миколаївну, яка є 

багатодітною матір’ю, виховує двох малолітніх та одну неповнолітню дитину та 

перебуває у скрутному матеріальному становищі з 01 січня 2020 року по 01 січня 

2021 року. 

Заборгованість станом на 01.02.2020 року – відсутня. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Четвертої харківської державної нотаріальної контори Каліберду Тетяну 

Миколаївну на період з 01.01.2020 року по 01.01.2021 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 про врахування сплаченої суми членських внесків за період, коли вона не 

здійснювала нотаріальну діяльність: 

 за поданням голови відділення НПУ у місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

- про врахування сплаченої суми членських внесків приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Бурлакової Наталії Кирилівни за 
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період, коли вона не здійснювала нотаріальну діяльність, а саме  з 11.10.2014 р. 

по 16.12.2015 р. включно (14 місяців) шляхом звільнення на відповідну суму від 

сплати внесків в 2020 році. 

Заборгованість станом на 01.02.2020 року – 3538,64 грн. 

УХВАЛИЛИ: розстрочити виплату членських внесків приватному нотаріусу 

Київського міського нотаріального округу Бурлаковій Наталії Кирилівні строком 

на шість місяців з 01.01.2020 по 01.07.2020 року.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 про перерахунок заборгованості за внесками за період з 2015 по 2018 р.р. 

або призупинення нарахування членських внесків з причини  перебування в 

декретній відпустці та у відпустці по догляду за дитиною: 

 за поданням голови відділення НПУ у місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

- про перерахунок заборгованості за внесками за період з 2015 по 2018 р.р. 

або призупинення нарахування членських внесків з причини  перебування в 

декретній відпустці та у відпустці по догляду за дитиною з 06.11.2015 р. по 

11.09.2018 р. включно державного нотаріуса П’ятнадцятої київської державної 

нотаріальної контори Малюги Олени Анатоліївни. 

Правління Відділення НПУ в м. Київ прийняло рішення щодо неможливості 

задоволення клопотання заявниці згідно до вимоги п.3.2 Положення про порядок 

сплати членських внесків членами НПУ про можливість звільнення від сплати 

внесків за минулий період лише в межах календарного року, в якому надійшла 

така заява. 

Заборгованість станом на 01.02.2020 року – 5920,08 грн. 

УХВАЛИЛИ: розстрочити виплату членських внесків державному нотаріусу 

П’ятнадцятої київської державної нотаріальної контори Малюзі Олені 

Анатоліївні строком на шість місяців з 01.01.2020 по 01.07.2020 року.   

Протокол 60 від 01.10.2019 року розстрочення платежу боргу до 31.12.2020 

року, не платила ще жодного разу.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 про розстрочення виплати заборгованості членських внесків: 

 за поданням голови відділення НПУ у місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

- розстрочити виплату заборгованості членських внесків приватному 

нотаріусу Київського міського нотаріального округу Іващенко Оксані Віталіївні 

протягом 6 місяців 2020 р. шляхом виплати рівними частинами.. 

Заборгованість станом на 01.02.2020 року – 12572,32 грн. 

УХВАЛИЛИ: розстрочити виплату членських внесків приватному нотаріусу 

Київського міського нотаріального округу Іващенко Оксані Віталіївні строком 

на шість місяців з 01.01.2020 по 01.07.2020 року.   

Рішення прийнято одноголосно. 

7. Різне. 

7.1 Доручення Головам відділень НПУ в областях щодо організаційних 

питань (Доповідач: Президент Марченко В.М.). 
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1. Про проведення загальних зборів нотаріусів області та обрання делегатів 

на  черговий З’їзд нотаріусів. 

Направлення протоколів загальних зборів і списків делегатів на черговий 

З’їзд нотаріусів. 

2. Про обрання членів Ревізійної комісії НПУ  та Комісії НПУ з професійної 

етики нотаріусів 

3. Про обрання кандидатур нотаріусів з метою делегування представників  

НПУ до складу ВККН ( у зв’язку із закінченням трирічного терміну дії  

повноважень членів ВККН. Обиралися на засіданні  Ради НПУ 05 квітня 2017 

року 

СЛУХАЛИ: Президента Марченка В.М. звернувся до членів Ради НПУ з 

приводу доручення головам відділень НПУ в областях і запропонував : 

1.Провести загальні збори нотаріусів області та обрати делегатів на черговий 

З’їзд нотаріусів України у співвідношенні один делегат на двадцять нотаріусів – 

до 31 березня 2020 року. 

     Протокол загальних зборів і списки делегатів на черговий З’їзд нотаріусів 

надати до НПУ – до 31 березня 2020 року. 

     2.Обрати членів Ревізійної комісії НПУ і Комісії НПУ з професійної етики 

нотаріусів.  

     Протокол загальних зборів і списки членів Ревізійної комісії НПУ і Комісії 

НПУ з професійної етики нотаріусів надати до НПУ – до 31 березня 2020 року. 

УХВАЛИЛИ: Доручити головам відділенням НПУ: 

     1.Провести загальні збори нотаріусів та обрати делегатів на черговий З’їзд 

нотаріусів у співвідношенні один делегат на двадцять нотаріусів                  до 31 

березня 2020 року. 

Направити протоколи загальних зборів і списки делегатів на черговий З’їзд 

нотаріусів до 31 березня 2020 року. 

2. Обрати членів Ревізійної комісії НПУ та Комісії НПУ з професійної етики. 

Протоколи і списки членів Ревізійної комісії НПУ та Комісії НПУ з професійної 

етики до 31 березня 2020 року. 

3. Кандидатури нотаріусів з метою делегування представників НПУ до складу 

ВККН (у зв’язку із закінченням трирічного терміну дії повноважень членів 

ВККН. Обиралися на засіданні  Ради НПУ 05 квітня 2017 року)  рекомендовано 

обирати після проведення З’їзду нотаріусів України. 

Рішення прийнято одноголосно. 

7.2. СЛУХАЛИ: аудитора Дроговоз Ю.С. про деякі питання аудиторської 

перевірки фінансової діяльності НПУ за 2019 рік. 

ВИСТУПИЛА: аудитор Дроговоз Ю.С. роз’яснила процедуру, щодо 

необхідності проведення актів звірки з контрагентами, в тому числі банками, які 

обумовлено змінами міжнародних стандартів аудиту запитів до банківських 

установ. Під час проведення аудиторської перевірки, дуже важливо, щоб 

відповіді на наші запити до банків надходили до нас на пряму, тому аудиторська 

компанія підготувала запити на ім’я голів відділень НПУ. 
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ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ. Ворошина Л.В., повідомила, що також 

хоче знати інформацію від банку, яку він надав аудиторській компанії. 

Парамонов О.В. вніс пропозицію робити запити паралельні, щоб інформація 

надходила і на голову відділення, і на аудиторську компанію. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію аудитора Дроговоз Ю.С. про умови проведення 

актів звірки з банківськими установами взяти до відома. 

 Ознайомити голів відділень та відділ бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності НПУ з інформацією, яка надійде аудиторській компанії від банківських 

установ. 

7.3. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М., зав.сектором 

інформаційних технологій Паригіна П.В. про безпеку електронного 

документообігу нотаріуса (МЮ, НПУ, нотаріус)  

ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М. підняв питання про безпеку електронного 

інформування нотаріусів (МЮУ → НПУ → нотаріус), у зв’язку з численними 

зломами їх електронних скриньок та доступу до реєстрів.  

Розкрив одну з найактуальніших тем у сфері кібербезпеки щодо 

вдосконалення систем інформування, що захищають ІТ-системи від атак.  

Пояснив, яким саме чином здійснюються цільові атаки на комп’ютери 

нотаріусів, а саме за допомогою розсилки електронною поштою інфікованих 

листів зі зловмисними програмами. 

Розкрив зміст програми, якою запропоновано створити сторінку на своїй 

платформі. 

Висловив сподівання на загальну підтримку програми, яка була 

запропонована, з зобов’язанням її майбутньої ґрунтовної формалізації та 

доопрацювання робочою групою НПУ.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Про створення закритої сторінки для розміщення важливої інформації від 

МЮУ чи інших установ на базі НПУ, доступ до якої буде наданий тільки 

нотаріусам. 

2. Про створення робочої групи НПУ для подальшого доопрацювання цієї 

сторінки; 

3. Забезпечити протягом 10 днів збір та надання головами усіх відділень НПУ 

актуальних списків діючих нотаріусів із зазначенням електронної пошти та 

контактної інформації (номери телефонів) 

Рішення прийнято одноголосно. 

7.4. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М., зав.сектора інформ. 

технологій Паригіна П.В., сайт НПУ - як загальна платформа для сайтів 

відділень НПУ (доповідачі: Президент Марченко В.М., зав. сектором інформ. 

технологій Паригін П.В.). 

ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М. повідомив, що Відділення НПУ в 

Харківській області винесло пропозицію щодо створення сторінок відділень 

НПУ на загальній платформі офіційного сайту НПУ для розміщення важливої та 

корисної інформації щодо діяльності відділень. Запропонував у тестовому 

режимі створити сторінку для Відділення НПУ в Харківській області як для 
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ініціатора даної пропозиції і за результатами роботи цієї сторінки визначитись з 

можливістю створення сторінок для всіх інших відділень. 

УХВАЛИЛИ:  Створити у тестовому режимі сторінку для відділення НПУ у 

Харківській області. 

Рішення прийнято одноголосно. 

7.5. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М., про внесення змін до 

складу Комісії з розвитку фізичної культури, спорту, творчості та мистецтва 

НПУ. 

ВИСТУПИЛИ:  Марченко В.М. доповів, що Голова Комісії Поліщук А. 

відсутній  з поважних причин на засіданні  Ради і просив зачитати заяву про зміну 

персонального складу Комісії з розвитку фізичної культури, спорту, творчості та 

мистецтва НПУ, а саме; 

Виключити з персонального складу Комісії двох осіб: 

Драпату Ольгу Миколаївну – у зв’язку зі смертю; 

Мармазову Олену Миколаївну – у зв’язку з припиненням нотаріальної 

діяльності. 

Включити до складу Комісії – Усік Анжелу Михайлівну, приватного 

нотаріуса Луцького міського нотаріального округу.  

УХВАЛИЛИ: Виключити зі складу Комісії  з розвитку фізичної культури, 

спорту, творчості та мистецтва НПУ Драпату Ольгу Миколаївну, Мармазову 

Олену Миколаївну та включити до складу Комісії Усік Анжелу Михайлівну, 

приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Головуючий         ПІДПИС                               В.М. Марченко 

 

Секретар        ПІДПИС                                Н.М. Козаєва 


	- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Тисменицької державної нотаріальної контори Івано-Франківської області Колтун Стефанію Володимирівну з 01.01.2020 по 31.12.2020 (на 2020 рік) у зв’язку з тривалим стаціонарним лікуванням та...
	- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Тернопільського районного нотаріального округу Чопик Ірину Ярославівну з 01.01.2020 до 31.12.2020 року у зв’язку з тим, що вона є інвалідом ІІ групи (онкозахворювання).
	звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Кременецького районного нотаріального округу Бурлака Олега Мирославовича з 01.01.2020 до 31.12.2020 року у зв’язку з тим, що він є учасником бойових дій в Афганістані, інвалідом війни ІІ груп...
	- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Босенко Марину Олександрівну з 01.01.2020 до 01.01.2021 року у зв’язку з тяжкою хворобою.
	- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Бердичівської державної нотаріальної контори Житомирської області Пшеничну Єлизавету Сергіївну з 01.02.2020 до 31.12.2020 року у зв’язку з тим, що вона є інвалідом ІІ групи, має постійні ви...
	- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Шостої київської державної нотаріальної контори Прокопенко Наталю Феліксівну з 01.01.2020 по 31.12.2020 (на 2020 рік) у зв’язку з важким тривалим захворюванням онкологічного характеру.
	- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кіщак Людмилу Яківну з 01.01.2020 по 31.12.2020 (на 2020 рік) у зв’язку з важким тривалим захворюванням.

