
Протокол № 69 

засідання Ради Нотаріальної палати України, 

що проведено дистанційно в  режимі он-лайн 

       

м. Київ             «30»  червня 2020 року 

                                                        

Прийняли участь члени Ради НПУ: 

 

Марченко В.М., Кирилюк О.Ю., 

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 Л.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 09 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 розгляд подань голів відділень НПУ про представлення до 

нагородження нотаріусів заохочувальними відзнаками Міністерства юстиції 

України – «Подяка Міністерства юстиції України», «Почесна грамота 

Міністерства юстиції України», з нагоди святкування  02 вересня 2020 року 

професійного свята – Дня нотаріату України (Доповідач: Президент Марченко 

В.М.).  



2. Про звільнення від сплати членських внесків. (Доповідач: Президент 

Марченко В.М.). 

3. Різне. 

Прошу членів Ради НПУ проголосувати порядок денний. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -  28;        «ПРОТИ» - 0;           «УТРИМАЛИСЬ» -  1  

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний. 

Рішення прийнято.  

 

1. СЛУХАЛИ:  Президента НПУ Марченка В.М. про розгляд подань голів 

відділень НПУ про представлення до нагородження нотаріусів 

заохочувальними відзнаками Міністерства юстиції України – «Подяка 

Міністерства юстиції України», «Почесна грамота Міністерства юстиції 

України», з нагоди святкування  02 вересня 2020 року професійного свята – 

Дня нотаріату України 

Станом на 30.06.2020 року до НПУ надійшли подання від голів відділень 

НПУ з нагоди святкування професійного свята - Дня нотаріату України 

запропонованих кандидатур для нагородження такими відомчими 

заохочувальними відзнаками Міністерства юстиції України: 

І. Подякою Міністерства юстиції України: 

1. Петутіна Юлія Олександрівна, приватний нотаріус Київського 

міського нотаріального округу 

2. Войтовський Валентин Сергійович, приватний нотаріус Київського 

міського нотаріального округу 

3. Козаєва Наталія Михайлівна, приватний нотаріус Київського 

міського нотаріального округу 

4. Павловська Олена Володимирівна, приватний нотаріус Київського 

міського нотаріального округу 

5. Бадахов Юрій Назірович, приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу 

6. Верповська Олена Володимирівна, приватний нотаріус Київського 

міського нотаріального округу 

7. Бєднов Олександр Анатолійович, приватний нотаріус 

Мелітопольського міського нотаріального округу Запорізької області 

8. Котляр Анна Ігорівна, приватний нотаріус Запорізького міського 

нотаріального округу Запорізької області 

9. Сабіна Лейла Валеріївна, приватний нотаріус Бахмутського 

районного  нотаріального округу Донецької області 

10. Крючкова Тамара Віталіївна, приватний нотаріус Дніпровського 

міського нотаріального округу Дніпропетровської області 

11. Малярчук Тетяна Магилянівна, виконувач обов’язків завідувача 

Могилів-Подільської державної районної нотаріальної контори Вінницької 

області 

12. Кравченко Світлана Юріївна, приватний нотаріус Кам’янського 

міського нотаріального округу Дніпропетровської області 

13. Зєнікова Марина Сергіївна, приватний нотаріус Дніпровського 

міського нотаріального округу Дніпропетровської області 



14. Апалько Марина Юхимівна, приватний нотаріус Маріупольського 

міського нотаріального округу Донецької області 

15. Манелюк Михайло Іванович, приватний нотаріус Бердичівського 

міського нотаріального округу Житомирської області 

16. Семен Євгенія Вікторівна, приватний нотаріус Ужгородського 

міського нотаріального округу Закарпатської області 

17. Бережко Світлана Михайлівна, державний нотаріус Четвертої 

запорізької державної нотаріальної контори Запорізької області 

18. Лисак Тетяна Борисівна, приватний нотаріус Івано-Франківського 

міського нотаріального округу Івано-Франківської області 

19. Хоменко Сергій Анатолійович, державний нотаріус Васильківської 

міської державної нотаріальної контори Київської області 

20. Яценко Ольга Петрівна, приватний нотаріус Кропивницького 

міського нотаріального округу Кіровоградської області  

21. Кузьменко Марина Сергіївна, приватний нотаріус Новоайдарського 

районного нотаріального округу Луганської області 

22. Кенц-Березюк Іванна Михайлівна, приватний нотаріус 

Трускавецького міського нотаріального округу Львівської області 

23. Лойко Олександр Іванович, приватний нотаріус Львівського 

міського нотаріального округу Львівської області  

24. Барсков Артем Вікторович, приватний нотаріус Миколаївського 

міського нотаріального округу Миколаївської області 

25. Качур Оксана Миколаївна, приватний нотаріус Одеського міського 

нотаріального округу Одеської області 

26. Спірідович Андрій Миколайович, приватний нотаріус 

Кременчуцького районного нотаріального округу Полтавської області 

27. Конащук Лариса Михайлівна, приватний нотаріус Острозького 

районного нотаріального округу Рівненської області 

28. Грек Ольга Олексіївна, завідувач Сумським обласним державним 

нотаріальним архівом 

29. Кравець Тетяна Володимирівна, приватний нотаріус 

Тернопільського районного нотаріального округу Тернопільської області 

30. Лучнікова Юлія Володимирівна, приватний нотаріус Харківського 

міського нотаріального округу Харківської області 

31. Олексієнко Катерина Петрівна, завідувач Третьої черкаської 

державної нотаріальної контори Черкаської області 

32. Вострикова Оксана Іванівна, приватний нотаріус Уманського 

районного нотаріального округу Черкаської області 

33. Артеменко Наталія Григорівна, приватний нотаріус Чернігівського 

міського нотаріального округу Чернігівської області 

 

ІІ. Почесною грамотою Міністерства юстиції України: 

1. Бернацька Інна Михайлівна, приватний нотаріус Острозького 

районного  нотаріального округу Рівненської області 

2. Кучеренко Тетяна Олександрівна, приватний нотаріус 

Бориславського районного  нотаріального округу Львівської області 



3. Величко Оксана Леонідівна, приватний нотаріус Білоцерківського 

міського нотаріального округу Київської області 

4. Суханова Тетяна Олександрівна, приватний нотаріус Вінницького 

міського нотаріального округу Вінницької області 

5. Кирилюк Олена Юріївна, приватний нотаріус Київського міського  

нотаріального округу  

6. Бодягіна Інесса Ігорівну, приватний нотаріус Маріупольського 

міського нотаріального округу Донецької області  

7. Поліщук Андрій Ігорович, завідувач Житомирської державної 

нотаріальної контори Житомирської області  

8. Ціцей Віта Йосипівна, приватний нотаріус Мукачівського районного 

нотаріального округу Закарпатської області 

9. Фріс Наталія Романівна, приватний нотаріус Івано-Франківського 

міського нотаріального округу Івано-Франківської області 

10. Карпович Олексій Миколайович, приватний нотаріус Броварського 

районного нотаріального округу Київської області 

11. Вагін Олександр Арсентійович, приватний нотаріус Марківського 

районного нотаріального округу Луганської області 

12. Сазонова Маргарита Борисівна, приватний нотаріус Миколаївського 

міського нотаріального округу Миколаївської області 

13. Петров Олексій Афанасійович, приватний нотаріус Одеського 

міського нотаріального округу Одеської області 

14. Трембіцький Володимир Ярославович, приватний нотаріус 

Березнівського районного нотаріального округу Рівненської області 

15. Пивовар Валерій Анатолійович, приватний нотаріус Чортківського 

районного нотаріального округу Тернопільської області 

16. Грошева Ольга Юріївна, заступник завідувача Першої харківської 

міської державної нотаріальної контори Харківської області 

17. Панченко Олена Іванівна, державний нотаріус Другої чернігівської 

державної нотаріальної контори Чернігівської області. 

Члени Ради НПУ підтримали запропоновані кандидатури для 

нагородження  відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства юстиції 

України. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 28;       «ПРОТИ» - 0;           «УТРИМАЛИСЬ» - 1  

УХВАЛИЛИ: НПУ направити подання голів відділень Нотаріальної палати 

України та долучені до них документи до Міністерства юстиції України для 

нагородження нотаріусів з нагоди святкування професійного свята - Дня 

нотаріату України такими відомчими заохочувальними відзнаками 

Міністерства юстиції України: 

 

І. Подякою Міністерства юстиції України: 

1. Петутіну Юлію Олександрівну, приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу 

2. Войтовського Валентина Сергійовича, приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу 

3. Козаєву Наталію Михайлівну, приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу 



4. Павловську Олену Володимирівну, приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу 

5. Бадахова Юрія Назіровича, приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу 

6. Верповську Олену Володимирівну, приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу 

7. Бєднова Олександра Анатолійовича, приватного нотаріуса 

Мелітопольського міського нотаріального округу Запорізької області 

8. Котляр Анну Ігорівну, приватного нотаріуса Запорізького міського 

нотаріального округу Запорізької області 

9. Сабіну Лейлу Валеріївну, приватного нотаріуса Бахмутського 

районного  нотаріального округу Донецької області 

10. Крючкову Тамару Віталіївну, приватного нотаріуса Дніпровського 

міського нотаріального округу Дніпропетровської області 

11. Малярчук Тетяну Магилянівну, виконувача обов’язків завідувача 

Могилів-Подільської державної районної нотаріальної контори Вінницької 

області 

12. Кравченко Світлану Юріївну, приватного нотаріуса Кам’янського 

міського нотаріального округу Дніпропетровської області 

13. Зєнікову Марину Сергіївну, приватного нотаріуса Дніпровського 

міського нотаріального округу Дніпропетровської області 

14. Апалько Марину Юхимівну, приватного нотаріуса Маріупольського 

міського нотаріального округу Донецької області 

15. Манелюка Михайла Івановича, приватного нотаріуса 

Бердичівського міського нотаріального округу Житомирської області 

16. Семен Євгенію Вікторівну, приватного нотаріуса Ужгородського 

міського нотаріального округу Закарпатської області 

17. Бережко Світлану Михайлівну, державного нотаріуса Четвертої 

запорізької державної нотаріальної контори Запорізької області 

18. Лисак Тетяну Борисівну, приватного нотаріуса Івано-Франківського 

міського нотаріального округу Івано-Франківської області 

19. Хоменка Сергія Анатолійовича, державного нотаріуса 

Васильківської міської державної нотаріальної контори Київської області 

20. Яценко Ольгу Петрівну, приватного нотаріуса Кропивницького 

міського нотаріального округу Кіровоградської області  

21. Кузьменко Марину Сергіївну, приватного нотаріуса 

Новоайдарського районного нотаріального округу Луганської області 

22. Кенц-Березюк Іванну Михайлівну, приватного нотаріуса 

Трускавецького міського нотаріального округу Львівської області 

23. Лойко Олександра Івановича, приватного нотаріуса Львівського 

міського нотаріального округу Львівської області  

24. Барскова Артема Вікторовича, приватного нотаріуса 

Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області 

25. Качур Оксану Миколаївну, приватного нотаріуса Одеського міського 

нотаріального округу Одеської області 

26. Спірідовича Андрія Миколайовича, приватного нотаріуса 

Кременчуцького районного нотаріального округу Полтавської області 



27. Конащук Ларису Михайлівну, приватного нотаріуса Острозького 

районного нотаріального округу Рівненської області 

28. Грек Ольгу Олексіївну, завідувача Сумським обласним державним 

нотаріальним архівом 

29. Кравець Тетяну Володимирівну, приватного нотаріуса 

Тернопільського районного нотаріального округу Тернопільської області 

30. Лучнікову Юлію Володимирівну, приватного нотаріуса Харківського 

міського нотаріального округу Харківської області 

31. Олексієнко Катерину Петрівну, завідувача Третьої черкаської 

державної нотаріальної контори Черкаської області 

32. Вострикову Оксану Іванівну, приватного нотаріуса Уманського 

районного нотаріального округу Черкаської області 

33. Артеменко Наталію Григорівну, приватного нотаріуса 

Чернігівського міського нотаріального округу Чернігівської області. 

 

ІІ. Почесною грамотою Міністерства юстиції України: 

1. Бернацьку Інну Михайлівну, приватного нотаріуса Острозького 

районного  нотаріального округу Рівненської області 

2. Кучеренко Тетяну Олександрівну, приватний нотаріус 

Бориславського районного  нотаріального округу Львівської області 

3. Величко Оксану Леонідівну, приватного нотаріуса Білоцерківського 

міського нотаріального округу Київської області 

4. Суханову Тетяну Олександрівну, приватного нотаріуса Вінницького 

міського нотаріального округу Вінницької області 

5. Кирилюк Олену Юріївну, приватного нотаріуса Київського міського  

нотаріального округу  

6. Бодягіну Інессу Ігорівну, приватного нотаріуса Маріупольського 

міського нотаріального округу Донецької області  

7. Поліщука Андрія Ігоровича, завідувача Житомирської державної 

нотаріальної контори Житомирської області  

8. Ціцей Віту Йосипівну, приватного нотаріуса Мукачівського 

районного нотаріального округу Закарпатської області 

9. Фріс Наталію Романівну, приватного нотаріуса Івано-Франківського 

міського нотаріального округу Івано-Франківської області 

10. Карповича Олексія Миколайовича, приватного нотаріуса 

Броварського районного нотаріального округу Київської області 

11. Вагіна Олександра Арсентійовича, приватного нотаріуса 

Марківського районного нотаріального округу Луганської області 

12. Сазонову Маргариту Борисівну, приватного нотаріуса 

Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області 

13. Петрова Олексія Афанасійовича, приватного нотаріуса Одеського 

міського нотаріального округу Одеської області 

14. Трембіцького Володимира Ярославовича, приватного нотаріуса 

Березнівського районного нотаріального округу Рівненської області 

15. Пивовара Валерія Анатолійовича, приватного нотаріуса 

Чортківського районного нотаріального округу Тернопільської області 



16. Грошеву Ольгу Юріївну, заступника завідувача Першої харківської 

міської державної нотаріальної контори Харківської області 

17. Панченко Олену Іванівну, державного нотаріуса Другої чернігівської 

державної нотаріальної контори Чернігівської області. 

Рішення прийнято. 

 

2. Про звільнення від сплати членських внесків.  

СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про необхідність  розгляду 

подань голів відділень НПУ та заяв членів НПУ щодо списання, звільнення, 

відстрочення та розстрочення заборгованості по сплаті членських внесків 

 у зв’язку з відпусткою по вагітності, пологам та декретною відпусткою: 

1). за поданням голови відділення НПУ в Донецькій області Бельдєя 

Миколи Івановича:  

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Волноваської державної нотаріальної контори  Строкову Тетяну Юріївну у 

зв’язку із відпусткою по вагітності та пологам з 01.01.2020 року по 21.04.2020 

рік.  

Заборгованість станом на 01.06.2020 рік  - 1528,56 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА»  -  25;       «ПРОТИ» - 2;         «УТРИМАЛИСЬ» - 2. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного 

нотаріуса Волноваської державної нотаріальної контори  Строкову Тетяну 

Юріївну у зв’язку із відпусткою по вагітності та пологам з 01.01.2020 року по 

21.04.2020 рік. 

Рішення прийнято. 

 

2). за поданням голови відділення НПУ у Запорізькій області Масловець 

Людмили Сергіївни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Запорізького міського нотаріального округу Ребро Оксану Петрівну в зв’язку 

із відпусткою по догляду за дитиною до трьох років з 03.01.2020 року по 

28.05.2022 рік. 

Ребро О.П. просить звільнити її від сплати членських внесків з 03.01.2020 

року до трьох років дитини (згідно свідоцтва про народження дитини до 

28.05.2022 року).  

Заборгованість станом на 01.06.2020 рік  - 1967,95 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 24;        «ПРОТИ» - 3;       «УТРИМАЛИСЬ» - 2.  

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Ребро Оксану Петрівну 

в зв’язку із відпусткою по догляду за дитиною до трьох років з 03.01.2020 року 

по 28.05.2022 рік. 

Рішення прийнято. 

 

3) за поданням голови відділення НПУ в Львівській області Пилипенка 

Юрія Пилиповича: 

звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Третьої 

львівської державної нотаріальної контори Якубець Тетяну Ярославівну у 



зв’язку із відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку з 01.01.2020 року по 20.11.2021 рік.  

Заборгованість станом на 01.06.2020 рік  - 1738,79 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 19;        «ПРОТИ» - 6             «УТРИМАЛИСЬ» - 4.  

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного 

нотаріуса Третьої львівської державної нотаріальної контори Якубець Тетяну 

Ярославівну у зв’язку із відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку з 01.01.2020 року по 20.11.2021 рік 

Рішення прийнято. 

 

4) за поданням голови відділення НПУ в Київській області Дерун Каріни 

Анатоліївни: 

звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Вишгородської районної державної нотаріальної контори Пушняк Мілену 

Олегівну у зв’язку із перебуванням в частковій декретній відпустці по догляду 

за дітьми терміном натри роки (діти народилися 12.02.2020 року).  

Заборгованість станом на 01.06.2020 рік  - відсутня. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 23;       «ПРОТИ» - 3;         «УТРИМАЛИСЬ» - 3.  

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного 

нотаріуса Вишгородської районної державної нотаріальної контори Пушняк 

Мілену Олегівну у зв’язку із перебуванням в частковій декретній відпустці по 

догляду за дітьми терміном натри роки (діти народилися 12.02.2020 року). 

Рішення  прийнято. 

 

5) за заявою Федунів Олесі Михайлівни державного нотаріуса Шостої 

київської державної нотаріальної контори: 

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Шостої 

київської державної нотаріальної контори Федунів Олесю Михайлівну в 

зв’язку із пологами та відпусткою по догляду за дитиною з 04.02.2020 року, а 

також відстрочити сплату заборгованості членських внесків у зв’яку з 

відсутністю будь-яких доходів. 

Федунів О.М. згідно її заяви не вказала строків звільнення та відстрочення 

заборгованості.  

Заборгованість станом на 01.06.2020 рік  - 6843,66 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -  17;     «ПРОТИ» - 5;        «УТРИМАЛИСЬ» - 7. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного 

нотаріуса Шостої київської державної нотаріальної контори Федунів Олесю 

Михайлівну з 04.02.2020 року 31.12.2020 рік. 

Рішення прийнято. 

 

6) за заявою Петіної Галини Іванівни державного нотаріуса 

Шосткинської державної нотаріальної контори Сумської області: 

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Шосткинської державної нотаріальної контори Петіну Галину Іванівну в 

зв’язку з відпусткою для догляду за дитиною до трьох років з 01.01.2020 року 

по 22.02.2023 рік. 

Заборгованість станом на 01.06.2020 рік  - 676,04 грн. 



ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -  24;        «ПРОТИ» - 3;          «УТРИМАЛИСЬ» - 2. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного 

нотаріуса Шосткинської державної нотаріальної контори Петіну Галину 

Іванівну в зв’язку з відпусткою для догляду за дитиною до трьох років з 

01.01.2020 року по 22.02.2023 рік. 

Рішення прийнято. 

 

7) за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

- звільнити від сплати заборгованості членських внесків за період з 

01.01.2020 року по 31.12.2020 рік державного нотаріуса Другої київської 

державної нотаріальної контори Шокун Євгенію Миколаївну у зв’язку з 

призупиненням нотаріальної діяльності по перебуванню у відпустці з догляду 

за дитиною. 

Заборгованість  станом на 01.06.2020 року – 7517,90 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 13;         «ПРОТИ» - 13;        «УТРИМАЛИСЬ» - 3. 

Рішення не прийнято. 

 

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Третьої 

київської державної нотаріальної контори Кравченко Олену Олегівну в 2020 

році за період коли вона не здійснювала нотаріальну діяльність з причини 

декретної відпустки, а саме з 14.07.2016 року по 27.11.2018 рік включно, на 

відповідну суму від сплати внесків в 2020 році.   

Заборгованість  станом на 01.06.2020 року – 5253,18 грн. 

За поданням голови відділення НПУ у м. Києві звільнити від сплати 

членських внесків на суму внесків за період з 14.07.2016 року по 27.11.2018 

рік в 2020 році за умови попереднього повного погашення нею існуючої 

заборгованості.  

Виступила: Козаєва Н.М. зазначила, що відповідно до вимог пункту 3.2 

Положення про порядок сплати членських внесків, заява Кравченко О.О. про 

звільнення її від сплати членських внесків за попередній період може бути 

задоволена в межах календарного/звітного року за умови попереднього 

повного погашення нею існуючої заборгованості. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 18;          «ПРОТИ» - 9;         «УТРИМАЛИСЬ» - 2. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного 

нотаріуса Третьої київської державної нотаріальної контори Кравченко Олену 

Олегівну з 01.01.2020 року по 31.12.2020 рік за умови попереднього повного 

погашення нею існуючої заборгованості. 

Рішення прийнято. 

 

8). за поданням голови відділення НПУ в Тернопільській області 

Пивовара Валерія Анатолійовича:  

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Першої 

тернопільської державної нотаріальної контори  Головко Оксану Ігорівну у 

зв’язку із відпусткою по догляду за дитиною з 14.06.2020 року по 13.06.2021 

рік.  

Заборгованість станом на 01.06.2020 рік  - відсутня. 



ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА»  -  20;        «ПРОТИ» - 3;        «УТРИМАЛИСЬ» - 6. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного 

нотаріуса Першої тернопільської державної нотаріальної контори  Головко 

Оксану Ігорівну у зв’язку із відпусткою по догляду за дитиною з 14.06.2020 

року по 13.06.2021 рік. 

Рішення прийнято. 

 

 перерахування заборгованості: 

1) за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

- перерахувати заборгованість в період з 20.11.2016 року по 01.11.2019 рік 

по сплаті членських внесків державному нотаріусу Шостої київської 

державної нотаріальної контори Нечипорук Аллі Михайлівні у зв’язку з 

перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку та перевірити і врахувати надходження по оплаті за період з 

01.02.2020 року по 15.06.2020 рік. 

Заборгованість  станом на 01.06.2020 року – 4703,18 грн.  

Виступила: Козаєва Н.М. зазначила, що відповідно до вимог пункту 3.2 

Положення про порядок сплати членських внесків, передбачено випадки 

звільнення від сплати членських внесків з моменту надходження заяви особи 

та/або подання Відділення НПУ. 

Заява Нечипорук А.М. про перерахунок (звільнення) щодо сплати 

членських внесків за попередній період може бути задоволена в межах 

календарного/звітного року. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 18;         «ПРОТИ» - 6;         «УТРИМАЛИСЬ» - 5;    

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного 

нотаріуса Шостої київської державної нотаріальної контори Нечипорук Аллу 

Михайлівну з 01.01.2020 року по 31.12.2020 рік. 

Рішення прийнято. 

 

2) за заявою Дашко Юлії Олександрівни державного нотаріуса Шостої 

київської державної нотаріальної контори: 

- списати заборгованість по сплаті членських внесків державного 

нотаріуса Шостої київської державної нотаріальної контори Дашко Юлії 

Олександрівні в зв’язку з тим, що вона є матір’ю одиначкою дитини з 

інвалідністю. 

З 01.06.2020 року зобов’язується сплачувати членські внески вчасно.  

Заборгованість станом на 01.06.2020 рік  - 9453,72 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -  12;         «ПРОТИ» - 9;            УТРИМАЛИСЬ» - 8. 

Рішення не прийнято.  

 

 відстрочення погашення заборгованості: 

1) за поданням голови відділення НПУ в Львівській області Пилипенка 

Юрія Пилиповича: 

- відстрочити погашення заборгованості членських внесків приватного 

нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Тимків Інесі 

Миколаївні на три місяці до 04.06.2020 року яка виникла до 01.03.2020 року. 



Заборгованість  станом на 01.06.2020 року – 13457,58 грн.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 26;         «ПРОТИ» - 1;        «УТРИМАЛИСЬ» - 2;    

УХВАЛИЛИ: відстрочити погашення заборгованості членських внесків 

приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Тимків Інесі 

Миколаївні на три місяці до 04.06.2020 року яка виникла до 01.03.2020 року. 

Рішення прийнято. 

 

- відстрочити погашення заборгованості членських внесків приватного 

нотаріуса Яворівського районного нотаріального округу Шмагарі Світлані 

Петрівні на два місяці до 11.05.2020 року. 

Заборгованість  станом на 01.06.2020 року – 5573,77 грн.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 24;         «ПРОТИ» - 1;      «УТРИМАЛИСЬ» - 4;   

УХВАЛИЛИ: відстрочити погашення заборгованості членських внесків 

приватного нотаріуса Яворівського районного нотаріального округу Шмагарі 

Світлані Петрівні на два місяці до 11.05.2020 року. 

Рішення прийнято. 

 

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

1) за поданням голови відділення НПУ в Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Дніпровського міського нотаріального округу Куликова Сергія 

Васильовича за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року у зв’язку з тим, 

що є інвалідом І групи. 

Заборгованість  станом на 01.06.2020 року – 8220,36 грн.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 19;      «ПРОТИ» - 5;         «УТРИМАЛИСЬ» - 5;     

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Куликова Сергія 

Васильовича за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року у зв’язку з тим, що 

є інвалідом І групи. 

Рішення прийнято. 

 

2) за поданням голови відділення НПУ у Запорізькій області Масловець 

Людмили Сергіївни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Запорізького міського нотаріального округу Малишева Романа 

Євгенійовича на рік, а саме з 21.03.2020 року у зв’язку з тривалою хворобою. 

Заборгованість  станом на 01.06.2020 року – 1967,95 грн.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 25;          «ПРОТИ» - 1;         «УТРИМАЛИСЬ» - 3;       

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Малишева Романа 

Євгенійовича на рік, а саме з 21.03.2020 року у зв’язку з тривалою хворобою. 

Рішення прийнято. 

 

3) за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 



- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Бєляєву Тетяну Миколаївну за період з 

01.01.2020 року по 31.12.2020 року у зв’язку з тривалою хворобою. 

Заборгованість  станом на 01.06.2020 року – 8396,04 грн.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 23;        «ПРОТИ» - 3;          «УТРИМАЛИСЬ» - 3;       

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бєляєву Тетяну 

Миколаївну за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року у зв’язку з 

тривалою хворобою. 

Рішення прийнято. 

 

4) за поданням голови відділення НПУ в Одеській області Левенець 

Тетяни Пилипівни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Одеського 

міського нотаріального округу Полянського Віктора Миколайовича на 

період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року у зв’язку з різким погіршенням 

стану здоров’я (включаючи заборгованість станом на 01.06.2020 року -1959,69 

грн.). 

Заборгованість  станом на 01.06.2020 року – 2353,28 грн.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 25;         «ПРОТИ» - 1;         «УТРИМАЛИСЬ» - 3;         

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Полянського Віктора 

Миколайовича на період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року у зв’язку з 

різким погіршенням стану здоров’я (включаючи заборгованість станом на 

01.06.2020 року -1959,69 грн.). 

Рішення прийнято. 

 

 у зв’язку із карантином: 

1) за заявою приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального 

округу Валкової Любові Миколаївни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Валкову Любов Миколаївну за 

березень – квітень 2020 року, у разі продовження карантину до закінчення 

карантину в Україні. 

Заборгованість  станом на 01.06.2020 року – 1574,29 грн.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 14;      «ПРОТИ» - 12;         «УТРИМАЛИСЬ» - 3;        

Рішення не прийнято. 

 

 у зв’язку із скрутним матеріальним становищем:  

1) за поданням голови відділення НПУ у за поданням голови відділення 

НПУ в Дніпропетровській області Бунякіної Олени Валентинівни: 

 - звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області Костомарову 

Юлію Степанівну на період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 рік та 

розстрочити суму заборгованості на 2020 рік у зв’язку з тим, що є внутрішньо 

переміщеною особою з Луганської області, є опікуном малолітньої онуки, 

людина пенсійного віку та важким фінансовим становищем.   



Заборгованість станом на 01.06.2020 року – 7203,18 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 22;       «ПРОТИ» - 2;         «УТРИМАЛИСЬ» - 5;        

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного 

нотаріуса Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області 

Костомарову Юлію Степанівну на період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 рік 

та розстрочити суму заборгованості на 2020 рік у зв’язку з тим, що є 

внутрішньо переміщеною особою з Луганської області, є опікуном 

малолітньої онуки, людина пенсійного віку та важким фінансовим 

становищем. 

Рішення прийнято. 

 

2) за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Охріменко Олену Олександрівну на період з 

01.01.2020 року по 31.12.2020 рік у зв’язку з важким фінансовим становищем.   

За поданням голови відділення НПУ у місті Києві, пропозицію 

задовольнити за умови повного погашення нею існуючої заборгованості за 

період до 01.01.2020 року. 

Заборгованість станом на 01.06.2020 року – 3057,04 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 18;         «ПРОТИ» - 6;         «УТРИМАЛИСЬ» - 5;                     

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Київського міського нотаріального округу Охріменко Олену 

Олександрівну на період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 рік за умови повного 

погашення нею існуючої заборгованості за період до 01.01.2020 року. 

Рішення прийнято. 

 

 у зв’язку з тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності: 

1) за поданням голови відділення НПУ у Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Нікопольського міського нотаріального округу Книгіну Оксану Анатоліївну 

у зв’язку з тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності за період з 

01.01.2020 року по 10.12.2020 рік. 

Заборгованість станом на 01.06.2020 року – 6844,79 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 25;         «ПРОТИ» - 1;        «УТРИМАЛИСЬ» - 3;          

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Нікопольського міського нотаріального округу Книгіну Оксану 

Анатоліївну у зв’язку з тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності за 

період з 01.01.2020 року по 10.12.2020 рік. 

Рішення прийнято. 

 

  виключення зі складу членів НПУ та списання безнадійної 

заборгованості: 

1) за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 



- виключити зі складу членів НПУ та списати суму заборгованості по 

членським внескам станом на 01.03.2020 рік в сумі 15393,58 грн. приватного 

нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гарбузова Сергія 

Володимировича у зв’язку зі смертю.  

Заборгованість станом на 01.03.2020 року – 15393,58 грн. 

Припинити нарахування по сплаті членських внесків та списати 

заборгованість.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 28;      «ПРОТИ» - 0;             «УТРИМАЛИСЬ» -  1; 

УХВАЛИЛИ: виключити зі складу членів НПУ, припинити нарахування  

та списати суму заборгованості по членським внескам станом на 01.03.2020 

рік в сумі 15393,58 грн. приватного нотаріуса Київського міського 

нотаріального округу Гарбузова Сергія Володимировича у зв’язку зі смертю. 

Рішення прийнято. 

 

2) за поданням голови відділення НПУ в Одеській області Левенець 

Тетяни Пилипівни: 

- виключити зі складу членів НПУ та списати безнадійну заборгованість по 

членським внескам державного нотаріуса Суворовської державної 

нотаріальної контори у місті Одеса Данкогло Вікторії Вікторівни у зв’язку 

зі смертю. 

За поданням голови відділення безнадійну заборгованість списати за 

рахунок коштів НПУ та відділення НПУ в Одеській області у співвідношенні 

50/50 згідно пункту 3.5. Положення про порядок сплати членських внесків. 

Заборгованість станом на 01.02.2020 року – 196,72 грн. 

Припинити нарахування по сплаті членських внесків та списати 

заборгованість.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 28;       «ПРОТИ» - 0;            «УТРИМАЛИСЬ» -  1; 

УХВАЛИЛИ: виключити зі складу членів НПУ, припинити нарахування  

та списати суму заборгованості по членським внескам станом на 01.02.2020 

рік в сумі 196,72 грн. державного нотаріуса Суворовської державної 

нотаріальної контори у місті Одеса Данкогло Вікторії Вікторівни у зв’язку зі 

смертю. 

Рішення прийнято. 

 

3. Різне. 

3.1. СЛУХАЛИ: виконавчого директора НПУ Долгову З.М. про 

відзначення та заохочення нотаріусів відзнаками Нотаріальної палати України 

та Президента Нотаріальної палати України з нагоди професійного свята - Дня 

нотаріату. 

Відповідно до подань голів відділень НПУ з нагоди святкування 

професійного свята - Дня нотаріату нагородити нотаріусів такими 

заохочувальними відзнаками Нотаріальної палати України та Президента 

Нотаріальної палати України: Подяка НПУ, Почесна Грамота НПУ, Подяка 

Президента НПУ, Почесна Грамота НПУ. 

Члени Ради НПУ підтримали запропоновані кандидатури для 

нагородження  заохочувальними відзнаками Нотаріальної палати України. 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА» - 28;       «ПРОТИ» - 0;          «УТРИМАЛИСЬ» - 1. 



УХВАЛИЛИ: Нагородити нотаріусів заохочувальними відзнаками 

Нотаріальної палати України та Президента Нотаріальної палати України з 

нагоди професійного свята - Дня нотаріату. 

Рішення прийнято списком (додаток 2). 

 

3.2. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М.: 

- за поданням голови відділення НПУ в Тернопільській області Пивовара 

Валерія Анатолійовича про нагородження Почесною грамотою НПУ приватного 

нотаріуса Тернопільського  міського нотаріального округу Чолач Галину 

Дмитрівну за активну участь у роботі органів професійного самоврядування, 

особисті заслуги у реалізації завдань професійного самоврядування нотаріусів, за 

вагомий особистий внесок у забезпечення належного формування 

високопрофесійного авторитету нотаріуса у суспільстві,  ініціативність, сумлінне та 

зразкове виконання обов’язків та з нагоди 60-річчя з дня народження. 

- за поданням голови відділення НПУ у Львівській області Пилипенка Юрія 

Пилиповича про нагородження Подяками НПУ: 

1. приватного нотаріуса Трускавецького міського нотаріального округу 

Львівської області Кенц-Березюк Іванну Михайлівну за активну участь у роботі 

органів професійного самоврядування, особисті заслуги у реалізації завдань 

професійного самоврядування нотаріусів, за вагомий особистий внесок у 

забезпечення належного формування високопрофесійного авторитету нотаріуса у 

суспільстві,  ініціативність, сумлінне та зразкове виконання обов’язків та з нагоди з 

50-річчя з дня народження; 

2. приватного нотаріуса Новояворівського районного нотаріального округу 

Львівської області Гуцал Любов Іванівну за активну участь у роботі органів 

професійного самоврядування, особисті заслуги у реалізації завдань професійного 

самоврядування нотаріусів, за вагомий особистий внесок у забезпечення належного 

формування високопрофесійного авторитету нотаріуса у суспільстві,  

ініціативність, сумлінне та зразкове виконання обов’язків та з нагоди 60-річчя з дня 

народження; 

3. приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської 

області Лойка Олександра Івановича за активну участь у роботі органів 

професійного самоврядування, особисті заслуги у реалізації завдань професійного 

самоврядування нотаріусів, за вагомий особистий внесок у забезпечення належного 

формування високопрофесійного авторитету нотаріуса у суспільстві,  

ініціативність, сумлінне та зразкове виконання обов’язків та з нагоди 60-річчя з дня 

народження; 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА» - 27;        «ПРОТИ» - 0;         «УТРИМАЛИСЬ» - 2. 

УХВАЛИЛИ: Нагородити Почесною грамотою НПУ приватного нотаріуса 

Тернопільського  міського нотаріального округу Чолач Галину Дмитрівну за 

активну участь у роботі органів професійного самоврядування, особисті заслуги у 

реалізації завдань професійного самоврядування нотаріусів, за вагомий особистий 

внесок у забезпечення належного формування високопрофесійного авторитету 

нотаріуса у суспільстві,  ініціативність, сумлінне та зразкове виконання обов’язків 

та з нагоди 60-річчя з дня народження. 

Нагородити Подяками НПУ приватних нотаріусів Львівської області Кенц-

Березюк Іванну Михайлівну, Гуцал Любов Іванівну, Лойка Олександра Івановича 



за активну участь у роботі органів професійного самоврядування, особисті заслуги 

у реалізації завдань професійного самоврядування нотаріусів, за вагомий особистий 

внесок у забезпечення належного формування високопрофесійного авторитету 

нотаріуса у суспільстві,  ініціативність, сумлінне та зразкове виконання обов’язків 

та з нагоди з дня народження. 

Рішення прийнято. 

 

3.3. СЛУХАЛИ: Голову Комісії з аналітично-методичного забезпечення 

нотаріальної діяльності Бернацьку І.М. з поданням про внесення змін до 

персонального складу комісії про проведення заходу. У зв’язку з припиненням 

повноважень члена Комісії НПУ з аналітично-методичного забезпечення 

нотаріальної діяльності Кирилюка Дмитра Володимировича, керуючись 

пунктом 5 Положення про Комісію НПУ з аналітично-методичного 

забезпечення нотаріальної діяльності, затвердженого рішенням Ради НПУ від 

11.12.2019 року (протокол 62), прошу виключити Кирилюка Д.В. з 

персонального складу Комісії, а взамін включити до персонального складу 

Комісії приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 

Парусову Галину Михайлівну.  

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА» - 28;       «ПРОТИ» - 0;          «УТРИМАЛИСЬ» - 1. 

     УХВАЛИЛИ: виключити Кирилюка Д.В. з персонального складу Комісії, а 

взамін включити до персонального складу Комісії приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Парусову Галину Михайлівну. 

      Рішення прийнято. 

 

Порядок денний вичерпано. 

Засідання закрито о 17 год.00 хв. 

 

 

Головуючий             /ПІДПИС/                                 В.М. Марченко 

 

Секретар   /ПІДПИС/                                 Н.М. Козаєва 

 

 

 

 

 

 


	- перерахувати заборгованість в період з 20.11.2016 року по 01.11.2019 рік по сплаті членських внесків державному нотаріусу Шостої київської державної нотаріальної контори Нечипорук Аллі Михайлівні у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за ди...
	Заборгованість  станом на 01.06.2020 року – 4703,18 грн.
	- відстрочити погашення заборгованості членських внесків приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Тимків Інесі Миколаївні на три місяці до 04.06.2020 року яка виникла до 01.03.2020 року.
	Заборгованість  станом на 01.06.2020 року – 13457,58 грн.
	- відстрочити погашення заборгованості членських внесків приватного нотаріуса Яворівського районного нотаріального округу Шмагарі Світлані Петрівні на два місяці до 11.05.2020 року.
	Заборгованість  станом на 01.06.2020 року – 5573,77 грн.
	- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Куликова Сергія Васильовича за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року у зв’язку з тим, що є інвалідом І групи.
	Заборгованість  станом на 01.06.2020 року – 8220,36 грн.
	- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Малишева Романа Євгенійовича на рік, а саме з 21.03.2020 року у зв’язку з тривалою хворобою.
	Заборгованість  станом на 01.06.2020 року – 1967,95 грн.
	- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бєляєву Тетяну Миколаївну за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року у зв’язку з тривалою хворобою.
	Заборгованість  станом на 01.06.2020 року – 8396,04 грн.
	- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Полянського Віктора Миколайовича на період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я (включаючи заборгованіс...
	Заборгованість  станом на 01.06.2020 року – 2353,28 грн.
	- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Валкову Любов Миколаївну за березень – квітень 2020 року, у разі продовження карантину до закінчення карантину в Україні.
	Заборгованість  станом на 01.06.2020 року – 1574,29 грн.

