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Протокол № 75 

засідання Ради Нотаріальної палати України, 

що проведено дистанційно в  режимі он-лайн 

 

м. Київ                                04 листопада 2020 року 

Присутні 

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., 

Козаєва Н.М., Дерун К.А., 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., 

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 

засідання Ради НПУ 

 

1. Про затвердження порядку денного «он-лайн» засідання Ради НПУ  

(Доповідач: Марченко В.М.). 

2. Про проведення чергового З’їзду нотаріусів України, скликаного Радою 

НПУ (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.  
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УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання Ради 

НПУ.  

Рішення прийнято. 

 

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

нотаріусів України, проведення  якого згідно рішення  Ради НПУ від 18 вересня 

2020 року (протокол № 73) призначено на 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.  

Про місце проведення 20 листопада 2020 року чергового З’їзду нотаріусів 

України необхідно оголосити не пізніше, як за 15 календарних днів до дати 

проведення З’їзду.   

Нами розглядалися   різні варіанти щодо місця проведення З’їзду, з тим, щоб 

вибрати найкращий.  

В результаті,   в організаційного комітету по підготовці З’їзду залишився 

варіант придатного для проведення нашого заходу – це приміщення  Конгресно-

виставкового центру «Парковий» у місті Києві за адресою Паркова дорога, 16А. 

Власники цього приміщення забезпечують  умови, які відповідають 

необхідним нормам. 

Водночас, Марченко В.М. вказав на урядові зміни, які були внесені до 

постанови Кабінету  Міністрів  України № 641 від 22 липня 2020 року.  

Зокрема, це продовження  адаптивного карантину в Україні до 31 грудня 2020 

року та нові правила щодо дозволеної кількості людей під час участі у масових 

зібраннях. 

Так,  у «зеленій» зоні дозволено масові заходи загалом не більше 50 людей за 

умови дотримання соціальної дистанції у 1,5 метра та маскового режиму; 

у «жовтій» — не більше 30 людей;  

у «помаранчевій» — не більше 20.  

Отже, як бачимо, навіть у найлегшій – «зеленій» зоні, яка вважається умовно 

безпечною, залишаються певні обмеження. 

З 02 листопада 2020 року, за рівнем небезпеки поширення COVID-19, місто 

Київ знаходиться у «помаранчевій» карантинній зоні.  

 Рішення про карантинне зонування ухвалює Державна комісія з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій один раз на п’ять днів. 

Зважаючи на ці обставини та враховуючи, що зросла вартість оренди, 

харчування та інших послуг у зв’язку із зміною валютного курсу, збільшується 

сума витрат на проведення  чергового З’їзду нотаріусів України.  
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Тому, затверджений рішенням Ради НПУ від 13.02.2020 (протокол № 64) 

кошторис на проведення чергового З’їзду нотаріусів  на суму до 350 тисяч грн. 

на сьогодні є недостатнім.  

 

За попередніми  підрахунками фінансування витрат на проведення цього  

заходу збільшується на 100 тисяч грн. і  буде складати  –  до 450 тисяч грн. 

Для прийняття рішення  Радою НПУ  необхідно проголосувати  наступні 

пропозиції. 

Перша пропозиція: 

1.Погодити та затвердити 

- дату проведення чергового З’їзду нотаріусів України  20 листопада 2020 

року; 

- місце проведення чергового З’їзду нотаріусів за адресою місто Київ, 

Конгресно-виставковий центр «Парковий», Паркова дорога, 16А.  

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. 

 

2.Погодити збільшення кошторису витрат на проведення чергового З’їзду 

нотаріусів, затвердженого рішенням Ради НПУ від 13.02.2020 ( протокол № 64) 

на 100 тисяч грн.  

Затвердити  фінансування витрат на проведення чергового З’їзду нотаріусів –  

до 450 тисяч грн. 

Вказану інформацію оприлюднити на веб – сайті НПУ. 

 

Друга пропозиція: 

Відкласти проведення  чергового З’їзду нотаріусів  України на невизначений 

термін - до скасування заборони на проведення масових заходів з обмеженням 

кількості учасників  у зв’язку із коронавірусною інфекцією COVID-19 , що 

наразі,  унеможливлюють  його проведення.  

Вказану інформацію оприлюднити на веб – сайті НПУ.  

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

Перша пропозиція: 

1.Погодити та затвердити: 

- дату проведення чергового З’їзду нотаріусів України  20 листопада 2020 

року; 
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- місце проведення чергового З’їзду нотаріусів за адресою місто Київ, 

Конгресно-виставковий центр «Парковий», Паркова дорога, 16А.  

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. 

 

 2.Погодити збільшення  кошторису витрат на проведення чергового З’їзду 

нотаріусів, затвердженого рішенням Ради НПУ від 13.02.2020 (протокол № 64) 

на 100 тисяч грн.  

Затвердити  фінансування витрат на проведення чергового З’їзду нотаріусів –  

до 450 тисяч грн. 

Вказану інформацію оприлюднити на веб – сайті НПУ. 

 

                                 

  

Друга пропозиція: 

Відкласти проведення  чергового З’їзду нотаріусів  України на невизначений 

термін - до скасування заборони на проведення масових заходів з обмеженням 

кількості учасників  у зв’язку із коронавірусною інфекцією COVID-19, що 

наразі,  унеможливлюють  його проведення.  

Вказану інформацію оприлюднити на веб – сайті НПУ.  

 

                                        

УХВАЛИЛИ: більшість членів Ради НПУ підтримали другу пропозицію 

голосування, а саме: Відкласти проведення  чергового З’їзду нотаріусів  України 

на невизначений термін - до скасування заборони на проведення масових заходів 

з обмеженням кількості учасників  у зв’язку із коронавірусною інфекцією 

COVID-19 , що наразі,  унеможливлюють  його проведення. 

     Рішення прийнято. 

  

Порядок денний вичерпано. 

Засідання закрито о 17 год.00 хв. 

 

Головуючий                        /ПІДПИС/                         В.М. Марченко 

 

Секретар                             /ПІДПИС/                          Н.М. Козаєва 


