
Протокол № 67 

засідання Ради Нотаріальної палати України, 

що проведено дистанційно, в  режимі «он-лайн» 

 

м. Київ                                                                      

«02»  квітня 2020 року 

      

Прийняли участь члени Ради НПУ: 

Марченко В.М., Кирилюк О.Ю., 

Войтовський В.С.,  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., 

Дерун К.А., Козаєва Н.М., Балик 

Т.М., Пульний С.М., Пилипенко 

Ю.П., Нехимчук К.Б., Левенець 

Т.П., Гура І.Б., Бернацька І.М., 

Ворошина Л.В., Пивовар В.А., 

Самощенко О.А., Негра О.А., 

Оксанюк А.А., Терещенко М.Є., 

Блауш Н.З., Коваленко В.В. 

  

 

Головуючий: В.М.Марченко 

Секретар:       Н.М.Козаєва 

 

Засідання розпочато о  10 год.00 хв. 

 

Засідання Ради НПУ проведено в робочому порядку у відповідності до 

пункту 5.13 Статуту НПУ в режимі «он – лайн» (доведення порядку денного, 

погодження проекту рішення Ради НПУ за допомогою технічних засобів – 

телефону, електронної пошти).  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Задля невідкладного обговорення та прийняття рішення, пропонується 

включити до Порядку денного «он-лайн» засідання Ради НПУ наступне 

питання: 

 

1.Про перенесення дати проведення чергового З’їзду нотаріусів України, 

призначеного на 28 квітня 2020 року (пункт 3 рішення Ради НПУ від 

13.02.2020 року, протокол № 64) у зв’язку із запровадженням режиму 

надзвичайної ситуації по всій території України до 24 квітня 2020 року та  



низки карантинних заходів проти поширення коронавірусної інфекції 

COVID-19 (доповідач: Президент НПУ Марченко В.М.).  

 

СЛУХАЛИ: 1. Президента НПУ Марченка В.М. про перенесення дати 

проведення чергового З’їзду нотаріусів України, призначеного на 28 квітня 

2020 року (пункт 3 рішення Ради НПУ від 13.02.2020 року, протокол № 64) у 

зв’язку із запровадженням режиму надзвичайної ситуації по всій території 

України до 24 квітня 2020 року та низки карантинних заходів проти 

поширення коронавірусної інфекції COVID-19.   

Марченко В.М. зазначив, що 13 лютого 2020 року Радою НПУ було 

ухвалено рішення про скликання чергового З’їзду нотаріусів України та його 

проведення 28 квітня 2020 року . 

Інформацію про скликання 28 квітня 2020 року чергового З‘їзду 

нотаріусів України, його порядок денний, час та місце проведення було 

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

НПУ. 

Проте, у зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 урядом 

було запроваджено режим надзвичайної ситуації по всій території України та 

продовжено усі карантинні заходи на 30 днів, до 24 квітня 2020 року. 

Наразі карантинні заходи включають заборону залізничного, авіа- та 

автобусного транспорту, міжміських та міжобласних пасажирських 

перевезень, роботу метрополітенів, а також заборону усіх публічних та 

масових  заходів. 

З огляду на ситуацію, пов’язану із коронавірусом COVID-19, відділення 

НПУ не змогли вчасно провести збори нотаріусів та обрати своїх делегатів, а 

отже і делегувати їх на черговий З’їзд. 

Крім того, обрані делегати також не зможуть безперешкодно реалізувати 

свої права і взяти участь у роботі З’їзду, виходячи із низки запроваджених 

карантинних заходів. 

Отже, маємо об’єктивні причини, які свідчать, що черговий З’їзд 

нотаріусів, оголошений на 28 квітня 2020 року не розпочнеться через 

відсутність кворуму. 

 

У зв’язку з цим, вношу такі пропозиції: 

1. Перенести дату проведення чергового З’їзду нотаріусів України, 

призначеного на 28 квітня 2020 року згідно рішення Ради НПУ від 13 лютого 

2020 року (протокол № 64) на невизначений термін - до скасування 

запровадженого режиму надзвичайної ситуації та карантинних заходів, 

спрямованих проти поширення коронавірусної інфекції COVID-19.   

 

Раді НПУ у найближчий строк після скасування запровадженого режиму 

надзвичайної ситуації на території України та карантинних заходів, провести 

засідання та визначити дату, час та місце проведення чергового З’їзду 

нотаріусів України. 

Інші пропозиції від членів Ради НПУ не надходили. 



З метою невідкладного прийняття рішення по першому питанню, прошу 

членів Ради проголосувати запропоновані пропозиції та ухвалити рішення.  

 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

УХВАЛИЛИ:  

1.Перенести дату проведення чергового З’їзду нотаріусів України, 

призначеного на 28 квітня 2020 року згідно рішення Ради НПУ від 13 лютого 

2020 року (протокол № 64) на невизначений термін - до скасування 

запровадженого режиму надзвичайної ситуації на території України та 

карантинних заходів, спрямованих проти поширення коронавірусної інфекції 

COVID-19. 

Раді НПУ у найближчий строк після скасування запровадженого режиму 

надзвичайної ситуації на території України та карантинних заходів, провести 

засідання та визначити дату, час та місце проведення чергового З’їзду 

нотаріусів України. 

      Порядок денний вичерпано. 

       Засідання  закрито о 17 год.00 хв. 

 

Головуючий                         Підпис                     В.М.Марченко 

 

Секретар                               Підпис                      

Н.М.Козаєва 


