
Протокол № 68 

засідання Ради Нотаріальної палати України, 

що проведено дистанційно, в  режимі «он-лайн» 

 

м. Київ                «12»  червня 2020 року 

      

Прийняли участь члени Ради НПУ: 

Марченко В.М., Кирилюк О.Ю.,. 
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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., 

Войтовський В.С.,  Бадахов Ю.Н. 

  

 

 

 

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: 

 

      СЛУХАЛИ:  Президента НПУ Марченка В.М., який запропонував  задля 

невідкладного обговорення та прийняття рішення, включити до Порядку 

денного «он-лайн» засідання Ради НПУ наступні питання: 

 

1. Про створення юридичної особи, засновником якої є Нотаріальна палата 

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

 



2. Про проведення заходу «Ukrainian Notary games – 2020» - 

Всеукраїнських спортивних ігор за участю команд нотаріусів України  та 

міжнародних спортивних команд, які будуть проходити у  м. Дніпрі 4-5 

вересня 2020 року (Доповідачі: Голова Комісії з розвитку фізичної культури, 

спорту, творчості та мистецтва Поліщук А.О. та заступник голови Комісії 

Кот Б.А.).  

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

затвердження дати, часу місця проведення чергового З’їзду нотаріусів та 

порядку денного З’їзду. (Доповідач: Президент Марченко В.М.). 

    4. Про внесення змін до Положення про заохочувальні відзнаки НПУ та 

Президента НПУ, затвердженого рішенням Ради НПУ від 07.06.2018, 

протокол № 42 (Доповідач: Президент Марченко В.М.). 

5. Різне. 

Прошу членів Ради НПУ проголосувати порядок денний. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний. 

Рішення прийнято одноголосно.  

 

1. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М., який зазначив, що         
Нотаріальна палата України реалізуючи завдання, визначені Статутом НПУ, 

постійно працює над вдосконаленням реальних дієвих змін у системі 

підвищення професійного рівня нотаріусів, як основи для професійного 

розвитку нотаріусів та зростання довіри до їх фаховості в суспільстві. 

Наразі, виникає потреба у новому баченні такого напрямку діяльності 

НПУ, як забезпечення підвищення професійного рівня нотаріусів та, з цією 

метою, розширення форм і механізмів, спрямованих на задоволення 

професійних потреб нотаріусів.  

 Цього вимагають також процеси, які відбуваються у сфері нотаріату. 

 Враховуючи актуальність та усвідомлення необхідності підвищення 

професійного рівня нотаріусів, а також вдосконалення навчального процесу, 

впровадження найкращого практичного досвіду, співпраці з науковими 

установами та закладами тощо, прошу розглянути питання створення 

юридичної особи , засновником якої, у відповідності до підпункту 18 пункту 

2.4 Статуту, буде НПУ.  

Пропонується створення підприємства у формі ТОВ «Інститут 

підвищення професійного рівня «Радник»». 

Проєкт Статуту ТОВ «Інститут підвищення професійного рівня «Радник» 

членам Ради НПУ разом із Інфографікою щодо видів діяльності та організації 

заходів  ІППР» Радник»  надається. 

Президент НПУ Марченко В.М. вніс пропозицію: 

1. Погодити створення юридичної особи у формі ТОВ «Інститут 

підвищення професійного рівня «Радник», засновником якого є НПУ.  

Затвердити проект Статуту ТОВ «Інститут підвищення професійного рівня 

«Радник».  



2. Погодити кандидатуру і призначити на посаду директора ТОВ «Інститут 

підвищення професійного рівня «Радник» Мартюк Ларису Орестівну. 

Президенту НПУ Марченку В.М. укласти трудовий контракт з призначеним 

директором Мартюк Л.О. 

3. Директору ТОВ «Інститут підвищення професійного рівня «Радник» 

провести державну реєстрацію юридичної особи у відповідності до діючого 

законодавства.  

З метою невідкладного прийняття рішення по першому питанню,                        

прошу членів Ради проголосувати запропоновані пропозиції та ухвалити 

рішення.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Погодити створення юридичної особи у формі ТОВ «Інститут 

підвищення професійного рівня «Радник», засновником якого є НПУ.  

Затвердити проект Статуту ТОВ «Інститут підвищення професійного рівня 

«Радник».  

2. Погодити кандидатуру і призначити на посаду директора ТОВ «Інститут 

підвищення професійного рівня «Радник» Мартюк Ларису Орестівну. 

Президенту НПУ Марченку В.М. укласти трудовий контракт з призначеним 

директором Мартюк Л.О. 

3. Директору ТОВ «Інститут підвищення професійного рівня «Радник» 

провести державну реєстрацію юридичної особи у відповідності до діючого 

законодавства. 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: Голову Комісії з розвитку фізичної культури, спорту, 

творчості та мистецтва Поліщука А.О. та заступника голови Комісії Кота 

Б.А. про проведення заходу «Ukrainian Notary games – 2020» - Всеукраїнських 

спортивних ігор за участю команд нотаріусів України  та міжнародних 

спортивних команд, які будуть проходити у м. Дніпрі 4-5 вересня 2020 року. 

Виступили: Поліщук А.О. та Кот Б.А. з планом заходу, який має відбутися 

4-5 вересня 2020 року у м. Дніпро. Організатором заходу  виступає 

Нотаріальна палата України.  

 Орієнтовна кількість учасників 200 осіб.  Витрати на  проведення заходу 

04 вересня 2020 покладаються на учасників та відділення НПУ. Витрати на  

реалізацію заходу 05 вересня 2020 року покладаються на НПУ.   

Церемонія відкриття, усі заявлені види спорту (крім тенісного турніру, 

бадмінтону і забігу с перешкодами Race Nation), вечірня програма першого 

дня, вечеря в перший день, зустрічі у форматі круглого столу / конференції / 

брейк-кава будуть проходити на території спортивно-розважального 

комплексу «Bartolomeo» BestRiverResort. 

Крім спортивних змагань, в ході проведення UNG будуть організовані 

зустрічі у форматі круглого столу і/або конференції та/або брейк-кави, метою 

яких буде спілкування на актуальні теми нотаріальної професії. 

Спікери заходу - керівники апарату НПУ і авторитетні представники 

нотаріальної професії.  



Виноситься на голосування пропозиція:  

«Підтримати проведення НПУ заходу «Ukrainian Notary games – 2020», 

який буде проходити у  м. Дніпрі 4-5 вересня 2020 року. 

Керуючись підпунктом 27 пункту 5.12 Статуту НПУ надати повноваження 

Президенту НПУ Марченку В.М. на  укладення та підписання договору про 

надання послуг 5 вересня 2020 року, пов’язаних із проведенням заходу 

«Ukrainian Notary games – 2020» на суму 331215 (триста тридцять одну тисячу 

двісті п’ятнадцять тисяч) грн. 

Оплату вартості послуг, пов’язаних із проведенням заходу «Ukrainian 

Notary games – 2020» НПУ провести не раніше 15 серпня 2020 року. 

УХВАЛИЛИ: 1.Підтримати проведення НПУ заходу «Ukrainian Notary 

games – 2019», який буде проходити у  м. Дніпрі 4-5 вересня 2020 року. 

2.Витрати на проведення заходу 04 вересня 2020 покласти на учасників та 

відділення НПУ. 

Витрати на забезпечення реалізації заходу 05 вересня 2020 року покласти 

на НПУ. 

3.Керуючись підпунктом 27 пункту 5.12 Статуту НПУ надати 

повноваження Президенту НПУ Марченку В.М. на  укладення та підписання 

договору на суму 331215 (триста тридцять одну тисячу двісті п’ятнадцять 

тисяч) грн. про надання послуг 5 вересня 2020 року, пов’язаних із проведенням 

заходу «Ukrainian Notary games – 2020»  

Оплату вартості послуг, пов’язаних із проведенням заходу «Ukrainian 

Notary games – 2020» НПУ провести не раніше 15 серпня 2020 року. 

Рішенняприйнято.            

 

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

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

проведення чергового З’їзду нотаріусів та порядку денного З’їзду.   

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 до 25 травня 2020 року. 

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

відділення НПУ змогли вчасно провести збори нотаріусів та обрати своїх 

делегатів, а отже і делегувати їх на черговий З’їзд. 

Наразі, режим надзвичайної ситуації відмінено, карантинні заходи 

пом’якшені, тому 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, звертаюся до членів Ради 



НПУ про скликання чергового З’їзду нотаріусів України та вношу такі 

пропозиції: 

- Дату проведення чергового З’їзду нотаріусів визначити 18 вересня 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. 

З метою невідкладного прийняття рішення по даному питанню, прошу 

членів Ради проголосувати запропоновані пропозиції та ухвалити рішення.  

УХВАЛИЛИ:  

Погодити та затвердити запропоновані Президентом Марченком В.М.: 

- Дату проведення чергового З’їзду нотаріусів визначити 18 вересня 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.  

Оприлюднити інформацію про скликання чергового З‘їзду нотаріусів 

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

Рішення прийнято одноголосно. 

 

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

Положення про заохочувальні відзнаки НПУ та Президента НПУ, 

затвердженого рішенням Ради НПУ від 07.06.2018, протокол № 42.  



Марченко В.М. звернувся до членів Ради НПУ і зазначив, що 02 вересня 

ми, вкотре, будемо святкувати професійне свято - День нотаріату та в 

урочистій обстановці нагороджувати нотаріусів заохочувальними відзнаками 

НПУ, якими є Подяка і Почесна грамота. 

     Своєю працею, нотаріуси щоденно формують високий професіоналізм та 

авторитет у суспільстві, беруть активну участь у законопроєктній та 

методичній роботі, сприяють ефективній реалізації завдань, які стоять перед 

професійним самоврядуванням. 

     Тому, хотілось би розширити існуючий перелік заохочувальних відзнак 

НПУ і затвердити  такі відомчі нагороди, як нагрудні знаки: «За заслуги перед 

нотаріатом» та «За особисті заслуги у становленні та утвердженні нотаріату». 

Ці нагороди були б вищою формою відзначення членів НПУ,  тобто кращих з 

кращих.  

У зв’язку з цим, прошу підтримати і  затвердити  наступні відомчі нагороди 

НПУ: 

 - Нагрудний знак: «За заслуги перед нотаріатом»; 

 - Нагрудний знак «За особисті заслуги у становленні та утвердженні 

нотаріату». 

Внести відповідні зміни до Положення про заохочувальні відзнаки НПУ та 

Президента НПУ, затвердженого рішенням Ради НПУ від 07.06.2018, 

протокол № 42, у запропонованій членам Ради НПУ редакції.  

УХВАЛИЛИ: 

 Підтримати  і затвердити  наступні відомчі нагороди НПУ: 

- Нагрудний  знак: «За заслуги перед нотаріатом»;  

- Нагрудний знак: «За особисті заслуги у становленні та утвердженні 

нотаріату». 

Внести відповідні зміни до Положення про заохочувальні відзнаки НПУ та 

Президента НПУ, затвердженого рішенням Ради НПУ від 07.06.2018, 

протокол № 42, у запропонованій членам Ради НПУ редакції.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5.Різне. 

5.1. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про доручення 

Головам відділень НПУ в областях щодо організаційних питань. 

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. 

Марченко 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 01 серпня 2020 року. 

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

надати до НПУ – до 07 серпня 2020 року. 

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

нотаріусів.  

     Протоколи загальних зборів і списки членів Ревізійної комісії НПУ,  Комісії 

НПУ з професійної етики нотаріусів, делегатів на черговий З’їзд нотаріусів 

України та кандидатур нотаріусів з метою делегування представників  НПУ до 

складу ВККН надати до НПУ – до 07 серпня 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 01 серпня 2020 року. 

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

нотаріусів до 07 серпня 2020 року. 

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

етики. Протоколи загальних зборів і списки членів Ревізійної комісії НПУ,  

Комісії НПУ з професійної етики нотаріусів, делегатів на черговий З’їзд 

нотаріусів України та кандидатур нотаріусів з метою делегування 

представників  НПУ до складу ВККН до 07 серпня 2020 року. 

Рішення прийнято одноголосно.  

 

Порядок денний вичерпано. 

Засідання  закрито о 17 год.00 хв. 

 

 

 

Головуючий                 ПІДПИС                         В.М. Марченко 

 

Секретар        ПІДПИС                         Н.М. Козаєва 
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