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Протокол № 73 

засідання Ради Нотаріальної палати України 

 

м. Київ                                18 вересня 2020 року 

 

Присутні 

члени Ради НПУ: 

Марченко В.М., Кирилюк О.Ю., 

Варламов О.В., Бунякіна О.В., 

Бельдєй М.І., Масловець Л.С., 

Кіцула О.М., Козаєва Н.М., Дерун 

К.А., Балик Т.М., Пульний С.М., 

Пилипенко Ю.П., Левенець Т.П., 

Гура Л.Б., Бернацька І.М., 

Ворошина Л.В., Пивовар В.А., 

Самощенко 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 

 

 

Порядок денний 

засідання Ради НПУ 

 

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

Марченко В.М.). 

2. Про внесення змін до Регламенту делегування нотаріусів до складу Вищої 

кваліфікаційної комісії нотаріату та Комісії з питань складення іспиту із 

спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, 

уповноваженими на вчинення нотаріальних дій (Доповідач: Долгова З.М.). 

3. Про обрання та делегування НПУ 7 нотаріусів до складу Вищої 

кваліфікаційної комісії нотаріату (далі - ВКК) (Доповідач: Марченко В.М.). 

4.  Про черговий З’їзд нотаріусів України, скликаний Радою НПУ 13 лютого 

2020 року (протокол № 64), проведення якого 18 вересня 2020 року стало 

неможливим з об’єктивних причин, у зв’язку із входженням м. Києва до 

помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки, пов’язаної з поширенням 

коронавірусної інфекції COVID-19 (Доповідач: Марченко В.М.).   
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5. Про звільнення від сплати членських внесків (Доповідач: голови відділень 

НПУ).  

 6.Різне. 

6.1. Внесення змін до кошторисів відділень НПУ: 

6.2. Про лист Міністерства юстиції щодо можливості надання НПУ окремих 

функцій, а саме з організації виготовлення та постачання державним 

нотаріальним конторам, державним нотаріальним архівам, приватним 

нотаріусам спеціальних бланків нотаріальних документів. (Доповідач: Марченко 

В.М.). 

 

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

денного засідання Ради НПУ.  

ВИСТУПИЛИ: Марченко В.М., який  вніс пропозицію затвердити порядок 

денний засідання Ради НПУ у   запропонованому варіанті.  

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання Ради 

НПУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. про внесення 

змін до Регламенту делегування нотаріусів до складу Вищої кваліфікаційної 

комісії нотаріату та Комісії з питань складення іспиту із спадкового права 

посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на 

вчинення нотаріальних дій, затвердженого   рішенням Ради НПУ від 05.04.2017 

( далі- Регламент). 

Долгова З.М. доповіла, що проєкт змін до  Регламенту було розроблено з 

урахуванням постанови Кабінету Міністрів  України №133 від 12.02.2020 « Про 

внесення змін до Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату»                     

(далі- постанова КМУ №133 від 12.02.2020) 

 Виникла потреба внести зміни  до пункту 2.3.  Регламенту  щодо вимог до 

кандидата, який може бути делегований до ВККН . 

 Проєкт було направлено головам відділень НПУ для опрацювання та 

надання своїх зауважень і пропозицій.  

 Долгова З.М.  зачитала діючу редакцію п.2.3 Регламенту:  «Кандидат може 

бути делегований до  ВККН за умови, якщо він  не був членом попередніх складів 

цих комісій, має безперервний стаж роботи нотаріусом  не  менше,  ніж  15  років,  

не  мав  дисциплінарних стягнень  або  діяльність  якого  не  зупинялася  у  зв’язку  

з допущеними порушеннями законодавства»   

та  внесла пропозицію  привести у відповідність до постанови КМУ №133 від 

12.02.2020   та затвердити   нову редакцію пункту 2.3 Регламенту: 

пункт 2.3. «Кандидат може бути делегований до ВККН або Комісії за умови, 

що:  

- він   має стаж роботи нотаріусом  не  менш, як  12  років; 

- щодо нього не застосовувалися дисциплінарні стягнення (державний 

нотаріус) або його діяльність не зупинялася (приватний нотаріус)  у  зв’язку  з 

допущеними порушеннями законодавства; 
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- щодо нього не застосовувалося анулювання доступу до Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».  

Інших пропозицій не надійшло. 

УХВАЛИЛИ:  Привести у відповідність до постанови Кабінету  Міністрів 

України №133 від 12.02.2020 редакцію пункту 2.3 Регламенту та затвердити такі 

зміни: 

пункт 2.3. «Кандидат може бути делегований до ВККН або Комісії за умови, 

що:  

- він   має стаж роботи нотаріусом  не  менш, як  12  років; 

- щодо нього не застосовувалися дисциплінарні стягнення (державний 

нотаріус) або його діяльність не зупинялася (приватний нотаріус)  у  зв’язку  з 

допущеними порушеннями законодавства; 

- щодо нього не застосовувалося анулювання доступу до Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про необхідність обрання 

та делегування  НПУ 7 нотаріусів до складу Вищої кваліфікаційної комісії 

нотаріату (далі - ВККН). 

 Марченко В.М. доповів, що до НПУ надійшло 20 подань від голів відділень 

НПУ на кандидатів до ВККН, обраних загальними зборами. До подань долучені 

рішення загальних зборів та інформаційна довідка на кандидатів, за підписом 

голови відповідного відділення. 

 Марченко В.М. запропонував членам Ради НПУ ознайомитися із списками 

кандидатів та інформацією, наданою головами відділень щодо кожної  

кандидатури.  

 Після перевірки членами Ради НПУ інформації щодо поданих кандидатур, 

інших зауважень чи пропозицій   щодо списку кандидатур не надійшло.  

Марченко В.М. зачитав пункт 3.1 Регламенту делегування нотаріусів до 

складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, згідно якого обрання нотаріусів 

до складу ВККН здійснюється шляхом таємного голосування і  вніс пропозицію 

обрати з членів  Ради НПУ Лічильну комісію.   

Марченко В.М. зазначив, що у складі Лічильної комісії не можуть брати  

участь члени Ради НПУ, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного 

голосування, тому запропонував обрати Лічильну комісію з  5-ти осіб у такому 

складі:  

1.Бельдєй Микола Іванович, 

2.Дерун Каріна Анатоліївна,  

3.Самощенко Олена Анатоліївна, 

4. Оксанюк Аліна Анатоліївна,  

5. Войтовський Валентин Сергійович. 

Інших пропозицій не надійшло. 
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ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ, які  підтримали пропозицію Марченка В.М. 

щодо кількісного і персонального складу  Лічильної комісії.   

УХВАЛИЛИ: 

Обрати та затвердити Лічильну комісію в кількості 5 осіб у такому складі: 

 1.Бельдєй Микола Іванович, 

 2.Дерун Каріна Анатоліївна, 

 3.Самощенко Олена Анатоліївна, 

 4.Оксанюк Аліна Анатоліївна, 

 5.Войтовський Валентин Сергійович. 

 Рішення прийнято. 

  

ВИСТУПИВ: Марченко В.М.  привітав членів Лічильної комісії  та надав 

доручення провести засідання в окремо виділеній кімнаті, обрати Голову і  

Секретаря комісії та подати  Раді НПУ протокол про обрання Голови та 

Секретаря  Лічильної комісії для затвердження.  

СЛУХАЛИ: Бельдєя М.І. про оголошення протоколу №1 Лічильної комісії 

від 18 вересня 2020 року.  

Бельдєй М.І. оголосив протокол №1 Лічильної комісії від 18 вересня 2020 

року про обрання  Головою Лічильної комісії Бельдєя Миколу Івановича, а  

Секретарем - Оксанюк Аліну Анатоліївну  та подав його на затвердження. 

УХВАЛИЛИ: затвердити протокол №1  Лічильної комісії від 18 вересня 2020 

року.  

ВИСТУПИВ: Марченко В.М. зазначив, що перед  тим, як видати Лічильній 

комісії бюлетені для таємного голосування, необхідно процедурно затвердити їх  

форму. Список усіх 20 кандидатів, включених до бюлетеню  для таємного 

голосування сформований в алфавітному порядку областей, згідно Регламенту.   

Члени Ради НПУ  підтримали пропозицію Марченка В.М. 

УХВАЛИЛИ: затвердити виготовлену  форму  бюлетенів для таємного 

голосування щодо обрання нотаріусів до складу ВККН, до якого внесено 20 

кандидатів згідно списку.   

СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про обрання 7 нотаріусів  з 

метою  делегування їх до складу ВККН.  

 Марченко В.М. запропонував Голові Лічильної комісії Бельдєю М.І. 

отримати бюлетені для таємного голосування та списки  кандидатів, включених 

до бюлетенів.  

ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Видати Голові Лічильної комісії Бельдєю М.І. бюлетені для таємного 

голосування та  списки  кандидатів, включених до бюлетенів.  

2. Розпочати голосування. 

Рішення прийнято одноголосно. 
  

СЛУХАЛИ: Голову Лічильної комісії Бельдєя М.І. про проведення підрахунку 

голосів таємного голосування  та  про результати таємного голосування з обрання 

кандидатів з числа нотаріусів  до складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату  
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  Бельдєй М.І.  оголосив, що  Лічильною комісією було видано  24 бюлетені 

для таємного голосування.  

Після відкриття урни, при підрахунку було вийнято 24 бюлетенів. Зіпсованих 

бюлетенів не виявлено. 

 Голова лічильної комісії Бельдєй М.І.  зачитав протокол № 2 від 18.09.2020 

про підрахунок голосів після закінчення голосування та протокол №3 про 

результати таємного голосування. 

 За результатами  таємного голосування було встановлено таку кількість 

голосів: 

 
№ 

п/п 

 

Кількість 

набраних 

голосів 

 

Прізвище, імя, по батькові нотаріуса та округ 

 

1. 13  Чорна Оксана Сергіївна – приватний нотаріус Криворізького міського 

нотаріального округу Дніпропетровської області 

2. 4 Апалько Марина Юхимівна – приватний нотаріус Маріупольського 

міського нотаріального округу Донецької області 

3. 1 Силіна Наталя Володимирівна – приватний нотаріус Житомирського 

районного нотаріального округу Житомирської області 

4. 3 Бережко Світлана Михайлівна – державний нотаріус Четвертої 

запорізької державної нотаріальної контори Запорізької області 

5. 16 Кіцула Оксана Михайлівна – приватний нотаріус Івано-Франківського  

міського нотаріального округу у Івано-Франківській області 

6. 5 Сибіга Сабріна Еглерівна – приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу 

7. 13 Дідок Валентина Василівна – приватний нотаріус Бориспільського 

міського нотаріального округу Київської області 

8. 20 Балик Тетяна Миколаївна – приватний нотаріус Кропивницького 

міського нотаріального округу в Кіровоградській області 

9. 2 Пелех Олена Зінонівна – приватний нотаріус Львівського міського 

нотаріального округу Львівської області 

10. 1 Орзіх Валерія Марківна – приватний нотаріус Одеського міського 

нотаріального округу Одеської області 

11. 1 Прокоп Олександр Едуардович – приватний нотаріус Кременчуцького 

міського нотаріального округу Полтавської області 

12. 15 Бернацька Інна Михайлівна – приватний нотаріус Острозького 

районного нотаріального округу в Рівненській області 

13. 17 Ворошина Лариса Вікторівна – приватний нотаріус Сумського 

міського нотаріального округу в Сумській області 

14. 10 Пивовар Валерій Анатолійович – приватний нотаріус Чортківського 

районного нотаріального округу Тернопільської області 

15. 19 Саутенко Наталія Владиславівна – приватний нотаріус Харківського 

міського нотаріального округу Харківського області 

16. 3 Негра Олег Анатолійович – завідувач Голопристанської державної 

нотаріальної контори Херсонської області 

17. 10 Твердохліб Галина Григорівна – приватний нотаріус Хмельницького 

міського нотаріального округу Хмельницької області 

18. 7 Терещенко Марина Євгенівна – приватний нотаріус Смілянського 

міського нотаріального округу Черкаської області 
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19. 4 Блауш Наталія Зіновіївна – приватний нотаріус Чернівецького 

міського нотаріального округу в Чернівецькій області 

20. 4 Бондарева Тетяна Едуардівна – приватний нотаріус Чернігівського 

міського нотаріального округу Чернігівської області 

Найбільшу кількість голосів отримали: 

1.Чорна Оксана Сергіївна – приватний нотаріус Криворізького міського 

нотаріального округу Дніпропетровської області (13 голосів); 

2.Кіцула Оксана Михайлівна – приватний нотаріус Івано-Франківського  

міського нотаріального округу у Івано-Франківській області (16 голосів); 

3.Дідок Валентина Василівна – приватний нотаріус Бориспільського 

міського нотаріального округу Київської області (13 голосів);  

4.Балик Тетяна Миколаївна – приватний нотаріус Кропивницького 

міського нотаріального округу в Кіровоградській області (20 голосів);  

5.Бернацька Інна Михайлівна – приватний нотаріус Острозького 

районного нотаріального округу в Рівненській області (15 голосів);  

6.Ворошина Лариса Вікторівна – приватний нотаріус Сумського міського 

нотаріального округу (17 голосів); 

7.Саутенко Наталія Владиславівна – приватний нотаріус Харківського 

міського нотаріального округу Харківського області (19 голосів). 
      
      СЛУХАЛИ:  Президента  Марченка В.М., який  оголосив, що обраними до 
складу ВККН вважати кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів 
членів  Ради НПУ. 

      Марченко В.М. поставив на голосування затвердження Радою НПУ 

Протоколу №2 та Протоколу №3 Лічильної комісії від 18.09.2020, згідно яких 

обраними та делегованими НПУ нотаріусами до складу Вищої кваліфікаційної 

комісії нотаріату є: 

1.Чорна Оксана Сергіївна; 

2.Кіцула Оксана Михайлівна;  

3.Дідок Валентина Василівна;  

4.Балик Тетяна Миколаївна;  

5.Бернацька Інна Михайлівна;  

6.Ворошина Лариса Вікторівна;  
      7.Саутенко Наталія Владиславівна.  
        У  разі  вибуття  представника НПУ зі  складу Вищої кваліфікаційної комісії 
нотаріату його замінює наступний, за черговістю, у списку обраних кандидатів 
під час таємного голосування згідно списку (резервний список) 

УХВАЛИЛИ: 

      Затвердити Протокол №2 Лічильної комісії від 18.09.2020, згідно якого 

обраними та делегованими НПУ нотаріусами до складу Вищої кваліфікаційної 

комісії нотаріату є: 

1.Чорна Оксана Сергіївна; 

2.Кіцула Оксана Михайлівна;  

3.Дідок Валентина Василівна;  

4.Балик Тетяна Миколаївна;  

5.Бернацька Інна Михайлівна;  

6.Ворошина Лариса Вікторівна;  



7 
 

      7.Саутенко Наталія Владиславівна.  

У  разі  вибуття  представника НПУ зі  складу Вищої кваліфікаційної комісії 

нотаріату його замінює наступний, за черговістю, у списку обраних кандидатів 

під час таємного голосування згідно списку (резервний список). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про черговий З’їзд 

нотаріусів України, скликаний Радою НПУ 13 лютого 2020 року (протокол                

№ 64), проведення якого 18 вересня 2020 року стало неможливим із-за 

об’єктивних причин, у зв’язку із входженням м. Києва до помаранчевої зони 

епідеміологічної небезпеки, пов’язаної з поширенням коронавірусної інфекції 

COVID-19.  

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

необхідність вирішення питання щодо визначення дати і місця проведення 

чергового З’їзду нотаріусів України у зв’язку із входженням Києва до 

помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки з 14 вересня 2020 року. 

Марченко  В.В. зазначив, що 13 лютого 2020 року (протокол № 64)  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. 

       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 дати 

проведення чергового З’їзду нотаріусів - 18 вересня 2020 року. 

    10 вересня 2020 року Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення № 30 «Про встановлення рівнів 

епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

викликаної коронавірусом SARS-CoV-2», згідно якого було оновлено  

епідемічне зонування в Україні.  

    З 14 вересня 2020 року,  за рівнем небезпеки поширення COVID-19, місто Київ 

перейшло з більш м'якої «жовтої» до жорсткішої «помаранчевої» карантинної 

https://t.me/nemchinovoleh/1004
https://drive.google.com/file/d/1SW_CRHwc1wbrWtCc3KQFDZFM9Fexx6h1/view
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зони.   У столиці було встановлено низку карантинних обмежень, у тому числі і 

заборона на проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, 

релігійних, та інших) заходів  за участі  понад 220 осіб — і більше однієї особи 

на 10 м2 площі будівлі. 

     Враховуючи, що кількість нотаріусів, делегованих на черговий З’їзд 

нотаріусів  України складає 359 осіб, а кількість учасників заходу не може бути 

більшою ніж  220 осіб, НПУ була  позбавлена можливості провести  черговий 

З’їзд 18 вересня 2020 року через  об’єктивні причини.   

      Марченко В.В. також зазначив, що ослаблення відповідного рівня епідемічної 

небезпеки  здійснюється урядовою комісією не раніше, ніж через 14 днів з дня 

його встановлення, тому не має впевненості у скасуванні або пом’якшенні низки  

обмежень, встановлених для м. Києва. 
    Наразі, визначити конкретне місце проведення чергового З’їзду нотаріусів 

України не вбачається за можливе, оскільки невідомо  у якому регіоні                              

(області/місті) і коли буде оголошена «зелена» чи хоча б «жовта»  карантинна 

зона.  

    Марченко В.М. зазначив, що згідно Статуту НПУ наступну дату  про скликання 

чергового З’їзду  нотаріусів потрібно оголосити не пізніше, ніж за шістдесят 

календарних днів до дня проведення З’їзду.  

    Тому пропоную приймати рішення про визначення місця проведення 

чергового З’їзду нотаріусів  України  з урахуванням території регіону, яка буде 

відповідати рівню (зоні) епідеміологічної небезпеки та не пізніше, як за                        

15 календарних днів до дати проведення З’їзду визначити і оголосити місце його 

проведення. Інформацію оприлюднити на веб-сайті НПУ.  

 

ВИСТУПИЛИ: член Ради НПУ Войтовський В.С. звернувся  до  членів  Ради 

НПУ  і вказав, що правління відділення  міста Києва категорично  виступає проти 

перенесення проведення чергового З’їзду  нотаріусів за межі міста Києва та 

наполягає, взагалі, на відкладенні проведення  З’їзду до тих пір, допоки  не 

знімуться урядом усі карантинні обмеження. 

Як зауважив Войтовський В.С., на то є ряд підстав:  по-перше, З’їзд 

проводиться раз на два роки і головний офіс знаходиться в місті Києві; 

 по-друге, ускладнюється сама організація та матеріально-технічне 

забезпечення проведення  З’їзду. 

Марченко В.М. зауважив, що Статутом НПУ не встановлена вимога щодо 

обов’язковості проведення З’їзду нотаріусів виключно в м. Києві.  

Навпаки, дата, час та місце проведення З’їзду визначається Радою НПУ. 

 Бельдєй М.І. висловив заперечення проти вимоги правління відділення  

міста Києва і акцентував увагу на тому, що прийняття рішення з приводу 

визначення  дати, часу та місця проведення  чергового З’їзду відноситься до 

виключної компетенції  Ради НПУ, а не правління відділення.    

Марченко В.М.  зазначив, що будуть розглядатися  усі варіанти щодо місця 

проведення З’їзду, з тим, щоб вибрати найкращий, який  буде відповідати  

нормами епідеміологічної небезпеки і де не буде загрози здоров’ю людей. 

      Марченко В.М. вніс  на голосування  Радою НПУ наступні пропозиції: 
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1.Погодити та затвердити дату проведення чергового З’їзду нотаріусів 

України - 20 листопада 2020 року з таким порядком  денним: 

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                              

20 листопада 2020 року та порядок денний  оприлюднити на веб-сайті НПУ.  

2. Місце проведення чергового З’їзду нотаріусів України визначити з 

урахуванням території регіону (області/міста), яка буде відповідати рівню (зоні) 

епідеміологічної небезпеки.   

Про місце проведення чергового З’їзду нотаріусів України оголосити не 

пізніше, як за 15 календарних днів до дати проведення З’їзду. 

Інформацію розмістити на веб-сайті НПУ.  

Інші пропозиції не надходили.  

УХВАЛИЛИ:  

1.Погодити та затвердити дату проведення чергового З’їзду нотаріусів 

України - 20 листопада 2020 року з таким порядком  денним: 

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                            

20 листопада 2020 року та порядок денний  оприлюднити на веб-сайті НПУ.  

2. Місце проведення чергового З’їзду нотаріусів України визначити з 

урахуванням території регіону (області/міста), яка буде відповідати рівню (зоні) 

епідеміологічної небезпеки.  

Про місце проведення чергового З’їзду нотаріусів України  оголосити не 

пізніше, як за 15 календарних днів до дати проведення З’їзду. 

Інформацію розмістити на веб-сайті НПУ.  

Рішення прийнято. 

  

5. СЛУХАЛИ: членів Ради НПУ Варламова О.В., Бунякіну О.В., Бельдєя М.І., 

Козаєву Н.М., Пилипенка Ю.П., Пивовара В.А., Самощенко О.А. про звільнення 

від сплати членських внесків нотаріусів: 

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

 за поданням голови відділення НПУ у Донецькій області Бельдєя Миколи 

Івановича:  
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 призупинити нарахування членських внесків державному нотаріусу 

Першої донецької державної нотаріальної контори Мішиній Олександрі 

Миколаївні з 27.07.2020 по 26.01.2021 у зв’язку з відпусткою по догляду за 

дитиною.  

Заборгованість станом на 01.09.2020 року – відсутня. 

УХВАЛИЛИ: призупинити нарахування членських внесків державному 

нотаріусу Першої донецької державної нотаріальної контори Мішиній 

Олександрі Миколаївні з 27.07.2020 по 26.01.2021 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Волноваської державної нотаріальної контори Строкову Тетяну Юріївну з 

22.04.2020 по 20.02.2023 у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною до 

досягнення нею 3-х років.  

Заборгованість станом на 01.09.2020 року – відсутня. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Волноваської державної нотаріальної контори Строкову Тетяну Юріївну з 

22.04.2020 по 20.02.2023 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 за поданням голови відділення НПУ у Львівській області Пилипенка Юрія 

Пилиповича:  

 зняти нарахування членських внесків за 2019 рік державному нотаріусу 

Якубець Тетяні Ярославівні  у зв’язку з тим, що вона перебувала у декретній 

відпустці.  

Заборгованість станом на 01.09.2020 року – 1 738,79 грн. 

УХВАЛИЛИ: зняти нарахування членських внесків за 2019 рік державному 

нотаріусу Якубець Тетяні Ярославівні у зв’язку з тим, що вона перебувала у 

декретній відпустці.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 за поданням голови відділення НПУ у Тернопільській області Пивовара 

Валерія Анатолійовича:  

 звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Першої 

тернопільської державної нотаріальної контори Височан Юлію Василівну з 

02.09.2020 по 04.01.2021 у зв’язку з соціальною відпусткою по вагітності та 

пологам.  

Заборгованість станом на 01.09.2020 року – відсутня. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Першої тернопільської державної нотаріальної контори Височан Юлію 

Василівну з 02.09.2020 по 04.01.2021 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 у зв’язку з хворобою (інвалідністю) та перебування на лікарняному: 
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 за поданням голови відділення НПУ у Вінницькій області Суханової Тетяни 

Олександрівни:  

 звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Першої 

вінницької державної нотаріальної контори Шарко Олександру Вікторівну з 

02.08.2020 по 02.02.2021 року у зв’язку з хворобою дитини яка потребує 

домашнього догляду.  

Заборгованість станом на 01.09.2020 року – відсутня. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Першої вінницької державної нотаріальної контори Шарко Олександру 

Вікторівну з 02.08.2020 по 02.02.2021 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 за поданням голови відділення НПУ у Дніпропетровській області Бунякіної 

Олени Валентинівни:  

 звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Новомосковського міського нотаріального округу Кібець Людмилу Григорівну з 

01.08.2020 по 30.09.2020 (на 2 місяці) у зв’язку з щорічного лікуванням 

алергічної хвороби.  

Заборгованість станом на 01.09.2020 року – 390,72 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Новомосковського міського нотаріального округу Кібець Людмилу Григорівну з 

01.08.2020 по 30.09.2020 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 за поданням голови відділення НПУ у Харківській області Самощенко 

Олени Анатоліївни:  

 розстрочити сплату членських внесків приватному нотаріусу Харківського 

міського нотаріального округу Валковій Любові Миколаївні терміном до 

31.12.2020 року, оскільки вона є людиною пенсійного віку, яка підпадає під 

ризики заразитися коронавірусом і під час карантину не працювала,  а отже і не 

мала змоги сплачувати членські внески.  

Заборгованість станом на 01.09.2020 року – 2361,47 грн. 

УХВАЛИЛИ: розстрочити сплату членських внесків приватному нотаріусу 

Харківського міського нотаріального округу Валковій Любові Миколаївні 

терміном до 31.12.2020 року.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса Харківського 

міського нотаріального округу Лукашенко Жанну Василівну у зв’язку з тяжкою 

хворобою та лікуванням, за період з 01.03.2020 року по 31.12.2020 рік. 

Заборгованість станом на 01.09.2020 року – 4593,06 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Лукашенко Жанну Василівну з 

01.03.2020 року по 31.12.2020 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 
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 звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Четвертої 

харківської державної нотаріальної контори Агасян Віолетту Грачиківну з 

01.07.2020 у зв’язку з тяжкою хворобою дитини та скрутним матеріальним 

становищем.  

Заборгованість станом на 01.09.2020 року – відсутня. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

Четвертої харківської державної нотаріальної контори Агасян Віолетту 

Грачиківну з 01.07.2020 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 приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Бойко Аллу Сергіївну з 01.03.2020 року у зв’язку 

з тяжкою хворобою та довготривалим лікуванням.  

Заборгованість станом на 01.09.2020 року – 1962,22 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Бойко Аллу Сергіївну з 01.03.2020  

року по 31.12.2020 рік.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності: 

 за поданням голови відділення НПУ у місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

- припинити членство в складі НПУ та списати безнадійну заборгованість зі 

сплати членських внесків колишнього приватного нотаріуса Київського міського 

нотаріального округу Купреєвої Світлани Петрівни у зв’язку із остаточним 

припиненням нотаріальної діяльності. 

Заборгованість станом на 01.09.2020 року – 2782,00 грн. 

УХВАЛИЛИ: припинити членство в складі НПУ та списати безнадійну 

заборгованість зі сплати членських внесків колишнього приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Купреєвої Світлани Петрівни у 

зв’язку із остаточним припиненням нотаріальної діяльності з 31.05.2019 року.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 у зв’язку зі смертю: 

за поданням голови відділення НПУ у Донецькій області Бельдєя Миколи 

Івановича: 

- про списання безнадійної заборгованості зі сплати членських внесків 

колишнього нотаріуса Волноваського районного нотаріального округу 

Степаніщенко Любові Іванівни, у зв’язку з її смертю.  

Заборгованість становить 2 290,08 грн. 
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УХВАЛИЛИ: списати безнадійну заборгованість по сплаті членських внесків 

колишнього нотаріуса Волноваського районного нотаріального округу 

Степаніщенко Любові Іванівни.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. Різне.  

6.1. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Безродну В.М. про  деякі питання 

бухгалтерського обліку та звітності. Про внесення змін до кошторисів окремих 

відділень НПУ. 

Безродна В.М. доповіла членам Ради НПУ про зміни у законодавстві  що 

стосуються бухгалтерського обліку та звітності.   

Так, починаючи з 1 січня 2020 року уже використовуються нові рахунки для 

відображення витрат.  

У зв'язку зі змінами,  запроваджена також нова облікова політика 

Нотаріальної палати України.  

Усім відділенням НПУ було надіслано примірники нової  облікової політики 

та графік документообігу, який складений з урахуванням вимог законодавства   

щодо надання звітності. 

Безродна В.М. акцентувала увагу голів відділень на питаннях здійснення 

контролю за неухильним дотриманням відділеннями цього графіку 

документообігу. 

 Керівникам відділень НПУ, які не мають бухгалтера у відділенні, було 

запропоновано зробити ключ ЕЦП (наприклад: в податковій інспекції – 

безкоштовно) та передати відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

НПУ для здачі податкових звітів он-лайн, за допомогою кабінету платника 

податків. 

 Безродна В.М. проінформувала членів  Ради НПУ, що за результатами 

перевірки фінансово-господарської  діяльності НПУ та її відділень за 2019 рік,  

Ревізійною комісією було запропоновано проводити онлайн-навчання 

бухгалтерів відділень спільно з головами відділень. 

Безродна В.М.  також наголосила що фінансова дисципліна відділень НПУ 

передбачає чітке дотримання встановлених вимог щодо розподілу і 

використання коштів згідно затверджених кошторисів.  І голови відділень мають 

здійснювати постійний  контроль за дотриманням фінансової дисципліни.  

 Наразі, потребує коригування та  внесення змін  до кошторисів на 2020 рік  

окремих областей: 

 1.Збільшення суми коштів  у Кошторисі на 2020 рік по статті витрат 

«Цільовий внесок для придбання приміщення» у відділеннях НПУ у Вінницькій, 

Запорізькій, Хмельницькій,  Черкаській та Чернівецькій  областях у зв’язку з 

прийняттям рішення на загальних зборах  нотаріусів цих відділень:  

       1. Вінницька область- 431,2 тис. грн. 

       2. Запорізька область - 470,8 тис. грн. 

       3. Хмельницька область- 374,0 тис. грн. 

       4. Черкаська область - 244,2 тис. грн.  

       5. Чернівецька область -239,8 тис грн. 
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      2.Перерозподіл  коштів між  статтями Кошторису на 2020 рік «Поточні 

витрати» та «Витрати на виконання статутних завдань» по відділенням у 

Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та 

Тернопільській областях. Скореговані кошториси у додатках. 

     Безродна В.М звернулася до членів Ради НПУ проголосувати 

запропоновані зміни до кошторисів на 2020рік  цих відділень НПУ. 

УХВАЛИЛИ: 1.Погодити і затвердити збільшення суми коштів у Кошторисі 

на 2020 рік по статті  витрат «Цільовий внесок для придбання приміщення» у 

відділеннях НПУ у Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій,  Черкаській та 

Чернівецькій  областях у зв’язку з прийняттям рішення на загальних зборах  

нотаріусів цих відділень:  

                        1. Вінницька область- 431,2 тис. грн. 

                         2. Запорізька область - 470,8 тис. грн. 

                         3. Хмельницька область- 374,0 тис. грн. 

                         4. Черкаська область - 244,2 тис. грн.  

                         5. Чернівецька область -239,8 тис грн. 

 

2. Погодити і затвердити перерозподіл  коштів між  статтями Кошторису  на 

2020 рік «Поточні витрати» та «Витрати на виконання статутних завдань» по 

відділенням НПУ у Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, 

Херсонській та Тернопільській областях. Скореговані кошториси у додатках. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6.2. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про лист Міністерства 

юстиції  від 02.09.2020 щодо можливості надання НПУ окремих функцій, а саме 

з організації виготовлення та постачання державним нотаріальним конторам, 

державним нотаріальним архівам, приватним нотаріусам спеціальних бланків 

нотаріальних документів. 

ВИСТУПИЛИ: члени Ради НПУ зазначили, що питання надання окремих 

повноважень НПУ з питання організації виготовлення та постачання 

спеціальних бланків нотаріальних документів потребує детального вивчення та 

системного аналізу. Тому рішення можна буде приймати тільки після 

опрацювання пропозиції Мін’юсту та отримання відповідних висновків. 

УХВАЛИЛИ: Доручити члену Ради НПУ Войтовському В.С. опрацювати 

лист Міністерства юстиції України  щодо надання окремих повноважень НПУ  з 

питань організації виготовлення та постачання спеціальних бланків 

нотаріальних документів та підготувати відповідний  лист. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Головуючий                           /ПІДПИС/                     В.М. Марченко 

 

Секретар                                /ПІДПИС/                      Н.М. Козаєва 
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