
Протокол № 71 

засідання Ради Нотаріальної палати України, 

що проведено дистанційно, в  режимі «он-лайн» 

 

м. Київ                «31»   серпня 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  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 наступне питання: 

 

        1. Про затвердження змін щодо місця проведення чергового З’їзду 

нотаріусів України, призначеного на 18 вересня 2020 року (пункт 3 рішення 

Ради НПУ від 12.06.2020 року, протокол № 68) у зв’язку із ухваленим 

Кабінетом Міністрів України рішенням від 26 серпня 2020 року про 



продовження адаптивного карантину проти поширення коронавірусної 

інфекції COVID-19 до 31 жовтня 2020 року. (Доповідач: Президент НПУ 

Марченко В.М.). 

Прошу членів Ради НПУ проголосувати порядок денний. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

1. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про  затвердження  змін 

щодо місця проведення чергового З’їзду нотаріусів України, призначеного на 

18 вересня 2020 року (пункт 3 рішення Ради НПУ від 12.06.2020 року, 

протокол № 68) у зв’язку із ухваленим Кабінетом Міністрів України рішенням 

від 26 серпня 2020 року про продовження адаптивного карантину проти 

поширення коронавірусної інфекції COVID-19 до 31 жовтня 2020 року. 

скликання чергового З’їзду нотаріусів України.  

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; місце проведення чергового З’їзду 

нотаріусів - місто Київ, вулиця Кіото,19, приміщення Конгрес - центру 

Національного торговельно-економічного університету ( п.3 протоколу № 64 

від 13.02.2020). 

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. 

       Зважаючи на ці обставини, 02 квітня 2020 року Рада НПУ прийняла 

рішення про перенесення дати проведення чергового З’їзду нотаріусів 

України, призначеного на 28 квітня 2020 року на невизначений термін - до 

скасування запровадженого режиму надзвичайної ситуації та карантинних 

заходів, спрямованих проти поширення коронавірусної інфекції COVID-19 

(п.1 протоколу № 67 від 02.04.2020).                                                                                                                         

     Вказану інформацію про перенесення дати проведення чергового З’їзду 

нотаріусів України, призначеного на 28 квітня 2020 року було оприлюднено 

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

 В подальшому, режим надзвичайної ситуації було відмінено, а карантинні 

заходи пом’якшені,  у зв’язку з чим, 12 червня 2020 року Радою НПУ було 

прийнято рішення  (п. 3 протоколу № 68 від 12.06.2020)  

 

 

 



 про затвердження: 

-  визначеної дати проведення чергового З’їзду нотаріусів - 18 вересня 

2020 року; 

- місця проведення чергового З’їзду нотаріусів - приміщення Конгрес - 

центру Національного торговельно-економічного університету за адресою 

місто Київ, вулиця Кіото,19; 

- 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.  

Інформацію про проведення  чергового  З‘їзду нотаріусів України  18 

вересня 2020 року у приміщенні Конгрес - центру Національного 

торговельно-економічного університету за адресою місто Київ, вулиця 

Кіото,19 було оприлюднено на веб – сайті НПУ,  відповідно до вимог пункту 

5.2 Статуту НПУ. 

      26 серпня 2020 року  Кабінет Міністрів України своїм рішенням подовжив 

адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року. Ухвалений документ 

передбачає посилення низки обмежувальних заходів на території регіонів, в 

тому числі  і в місті Києві.  

       Зокрема, постановою Головного державного санітарного лікаря  України  

від 30.07.2020 № 42 «Про затвердження  Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в 

зв’язку із поширенням короновірусної хвороби COVID -19» встановлено 

обмеження  щодо проведення заходів в  закритих приміщеннях в закладах 

освіти,  окрім заходів, необхідних для забезпечення функціонування закладів 

освіти( педагогічна рада, засідання ректоратів, комісій   тощо). 

       Зважаючи на запровадження  таких обмежувальних заходів, проведення 

чергового З’їзду нотаріусів України  18 вересня 2020 року  у закритому  

приміщенні Конгрес - центру Національного торговельно-економічного 

університету за адресою місто Київ, вулиця Кіото,19 стало неможливим. 

 

      Керуючись вимогами абзацу четвертого пункту 5.2  Статуту НПУ, вношу 

пропозицію змінити місце проведення чергового З’їзду нотаріусів України, 

призначеного на 18 вересня 2020 року у  приміщенні Конгрес - центру 

Національного торговельно-економічного університету за адресою місто Київ, 

вулиця Кіото,19 та ухвалити рішення у такій редакції: 

      « Визначити і  затвердити  



-  дату проведення чергового З’їзду нотаріусів України - 18 вересня 2020 

року; 

- місце проведення чергового З’їзду нотаріусів України - приміщення 

павільйону 3 Національного комплексу «Експоцентр України» (раніше 

Виставка досягнень народного господарства ( ВДНГ)) за адресою: місто Київ, 

03127, Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1; 

- початок роботи чергового З’їзду нотаріусів України о 10 год. 00 хв. 

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

 

 Порядок денний чергового З’їзду нотаріусів України: 

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.  

 

 Відповідно до вимог пункту 5.2 Статуту НПУ оприлюднити вказану  

інформацію про  черговий  З‘їзд нотаріусів України, призначений 18 вересня 

2020 року на веб – сайті НПУ».   

З метою невідкладного прийняття рішення по даному питанню, прошу 

членів Ради проголосувати запропоновані пропозиції та ухвалити рішення 

шляхом електронного голосування.  

 

УХВАЛИЛИ:  

    Погодити та затвердити запропоновані Президентом Марченком В.М. 

пропозиції та ухвалити рішення у такій редакції: 

      

« Визначити і  затвердити  

-  дату проведення чергового З’їзду нотаріусів України - 18 вересня 2020 

року; 

- місце проведення чергового З’їзду нотаріусів України - приміщення 

павільйону 3 Національного комплексу «Експоцентр України» (раніше 

Виставка досягнень народного господарства ( ВДНГ)) за адресою: місто Київ, 

03127, Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1; 

- початок роботи чергового З’їзду нотаріусів України о 10 год. 00хв. 

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

 

 Порядок денний чергового З’їзду нотаріусів України: 

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.  

 

 Відповідно до вимог пункту 5.2 Статуту НПУ оприлюднити вказану  

інформацію про  черговий  З‘їзд нотаріусів України, призначений 18 вересня 

2020 року на веб – сайті НПУ».   
 

Рішення прийнято одноголосно. 

          

Порядок денний вичерпано. 

Засідання  закрито о 17 год.00 хв. 

 

Головуючий                     ПІДПИС                             В.М. Марченко 

 

Секретар                        ПІДПИС                             Н.М. Козаєва 


