
Протокол № 82 

засідання Ради Нотаріальної палати України, 

що проведено дистанційно, в  режимі «он-лайн» 

 

м. Київ                « 02» квітня  2021 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. 

  

                                                       

Запрошені: Голова Комісії  НПУ з 

питань професійної етики 

нотаріусів Спірідович А.М.,                                                   

Виконавчий директор Долгова З.М.                                                                                                  

  

 

 

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).   

Попереднє обговорення питань Порядку денного було проведено 31 

березня 2021 року «он-лайн».   

                             

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 затвердження порядку денного засідання Ради НПУ (Доповідач:  

Президент Марченко В.М.). 

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

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

(Доповідач: Президент Марченко В.М.). 

3.Про погодження кошторису чергового З’їзду нотаріусів України 

(Доповідач: Президент Марченко В.М.). 

4. Про виконання відділеннями НПУ зобов’язань по фінансуванню  

цільової програми щодо придбання приміщення під офіс НПУ. Внесення змін 

до Кошторису доходів і видатків відділення НПУ в м. Києві. (Доповідач: 

Виконавчий директор Долгова З.М.). 

5. Про затвердження  проєкту Положення про умови оплати роботи членів 

НПУ, пов’язаної з їх участю в постійних і тимчасових комісіях, робочих 

групах, створених НПУ (Доповідач: Виконавчий директор Долгова З.М.). 

6.  Про внесення змін до Положення про Комісію НПУ з професійної етики 

нотаріусів за поданням голови  Комісії Спірідовича А.М.  (Доповідачі:  Голова   

Комісії Спірідович А.М.,  член Ради НПУ Войтовський В.С.). 

7. Про внесення змін  до Положення про порядок сплати членських внесків 

членами Нотаріальної палати України за поданням члена Ради НПУ 

Войтовського В.С.( Доповідач: член Ради НПУ Войтовський В.С.). 

8. Про ініціювання питання  перед окремими комітетами Верховної Ради 

України про участь представника НПУ у роботі  цих комітетів на постійній 

основі. Запровадження посади (за сумісництвом) «представник НПУ у 

Верховній Раді». (Доповідач: член Ради НПУ Войтовський В.С.). 

9. Про ініціювання питання  перед народними депутатами України про 

створення у Верховній Раді України міжфракційного депутатського  

об’єднання для відстоювання інтересів нотаріату (робоча назва «За 

український нотаріат») (Доповідач: член Ради НПУ Войтовський В.С.). 

10. Про проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

нотаріат»» (Доповідач: Президент Марченко В.М.) 

11. Про списання безнадійної заборгованості зі сплати членських внесків 

по членським внескам осіб, які померли, припинили нотаріальну діяльність 

або звільнилися. Про звільнення від сплати членських внесків (Доповідач: 

голови відділень НПУ). 

 

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

порядку денного засідання Ради НПУ.  

Прошу членів Ради НПУ проголосувати запропонований порядок денний. 

 

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

                                                                    (Войтовський В.С., Бадахов Ю.Н.).  

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний. 



Рішення прийнято. 

 

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

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

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

зазначив, що          

Марченко В.М. зазначив, що 13 лютого 2020 року Радою НПУ було 

ухвалено рішення про скликання чергового З’їзду нотаріусів України та його 

проведення 28 квітня 2020 року. 

Інформацію про скликання 28 квітня 2020 року чергового З‘їзду нотаріусів 

України, його порядок денний, час та місце проведення було оприлюднено на 

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

Проте, у зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 урядом 

було запроваджено режим надзвичайної ситуації по всій території України та 

продовжено усі карантинні заходи до 25 травня 2020 року. 

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

відділення НПУ змогли вчасно провести збори нотаріусів та обрати своїх 

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

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. 

Але, з 14 вересня 2020 року,  за рівнем небезпеки поширення COVID-19, 

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

карантинної зони, у зв’язку з чим у столиці було встановлено низку 

карантинних обмежень, у тому числі і заборона на проведення масових 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, НПУ була  позбавлена можливості 

провести  черговий З’їзд на визначену дату - 18 вересня 2020 року, через  

об’єктивні причини. 

На засіданні Ради НПУ, яке відбулося 18.09.2020 було прийнято рішення  

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

2020 року, а про місце його проведення оголосити не пізніше, як за 15 

календарних днів до дати проведення З’їзду ( п.4 протокол  №73).  



В подальшому, враховуючи той факт, що  адаптивний карантин в Україні  

було продовжено до 31 грудня 2020 року та встановлено нові правила щодо 

дозволеної кількості людей під час участі у масових зібраннях, на засіданні  

Ради НПУ 04 листопада 2020 року  (п.2 протокол №75) було прийнято 

рішення 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  унеможливлюють  його проведення. 

Марченко В.М. зазначив, що 17 лютого 2021 року  на засіданні Кабінету  

Міністрів  України було прийнято постанову про продовження на території 

України терміну дії карантину до 30 квітня 2021 року. 

Звичайно, що ми не можемо бути впевненими, що карантин не буде 

продовжуватись в тій чи іншій формі, але вирішення питання проведення 

чергового З’їзду є вкрай необхідним.  

Тому, керуючись пунктом 5.2, підпунктом 2) пункту 5.7 підпунктом 10 

пункту 5.12 Статуту НПУ, звертаюся до членів Ради НПУ про скликання 

чергового З’їзду нотаріусів України та вношу таку пропозицію: 

- Дату проведення чергового З’їзду нотаріусів України визначити 17 

червня 2021 року; 

- Місце проведення чергового З’їзду нотаріусів України - місто Київ,  

Паркова дорога,16-А, приміщення Конгресно-виставкового центру 

«Парковий»; 

-  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. Звіт Ревізійної комісії НПУ. 

3. Звіт Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ. 

4. Вибори  Президента НПУ. 

5. Вибори Першого Віце-президента НПУ 

6. Вибори Віце-президента НПУ 

7. Різне. 

Інформацію оприлюднити на веб-сайті НПУ. 

Марченко В.М. закликав членів Ради НПУ проголосувати та ухвалити 

рішення з цього питання.  

       

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 29;      «ПРОТИ» - 0;        «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити скликання чергового З’їзду нотаріусів України. 

Погодити та затвердити запропоновані Президентом Марченком В.М. дату, 

час, місце проведення чергового З’їзду нотаріусів і його порядок денний.  

Відповідно до вимог пункту 5.2 Статуту НПУ інформацію про скликання 

чергового З‘їзду нотаріусів України  оприлюднити на веб – сайті НПУ.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 



3. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про погодження 

кошторису чергового З’їзду нотаріусів України.  

Марченко В.М. нагадав членам Ради, що на засіданні 13 лютого 2020 року 

(протокол 64 від 13.03.2020) було ухвалено рішення про затвердження 

кошторису витрат на проведення чергового З’їзду нотаріусів на суму до 

350 тисяч грн. 

Враховуючи, що проведення цього заходу вимагають збільшення 

фінансування, зокрема витрати на оренду місця проведення З’їзду, харчування 

та інші послуги, загальна  сума  витрат на організацію проведення чергового 

З’їзду нотаріусів України, за попередніми підрахунками, буде складати не 

менше 450 тисяч грн. 

ВИСТУПИВ: член Ради НПУ Ворошина Л.В. запропонувала,  з огляду на 

можливі непередбачувані витрати, збільшити суму витрат на  забезпечення 

проведення чергового З’їзду нотаріусів України до 500 тисяч  грн.   

Марченко В.В. звернувся до членів Ради з пропозицією погодити і 

затвердити кошторис витрат на забезпечення  проведення чергового З’їзду 

нотаріусів України  у сумі 500  тисяч грн. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 29;        «ПРОТИ» - 0;       «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: Погодити і затвердити  кошторис витрат на забезпечення  

проведення чергового З’їзду нотаріусів України  у сумі 500  тисяч грн. 

Рішення прийнято одноголосно. 

        

4. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора Долгову З.М. про виконання 

відділеннями НПУ зобов’язань по фінансуванню   Цільової програми щодо 

придбання приміщення  під офіс НПУ.  

ВИСТУПИВ: Долгова З.М.  доповіла членам Ради НПУ, що реалізація  

Цільової програми щодо придбання приміщення під офіс НПУ була 

профінансована  з урахуванням визначеної дольової участі  НПУ та  кожного 

відділення НПУ.  

Загальна вартість витрат на придбання приміщення площею 411,45 кв. м. 

склала  18 988 570,84 грн.  

Фінансові зобов’язання по Цільовій програмі, за виключенням відділень 

НПУ в  Миколаївській та Харківській областях,  були виконані в повністю.  

Відділеннями  було перераховано 14 040 280 грн.,  НПУ – 4 322 320 грн., в 

тому числі частку за відділення  НПУ в Харківській та Миколаївській областях   

на загальну суму 322 320,00 грн. 

Крім того, при  купівлі - продажу приміщення були використані кошти,  які 

надійшли від нотаріусів, як благодійні  внески на покупку приміщення на суму 

626 170,84 грн.   

У зв’язку з цим,  на рахунку НПУ залишаються невикористані кошти  від 

благодійних внесків нотаріусів на суму  351 788,19 грн.  

Тому є пропозиція, залишити ці кошти на продовження фінансування  

Цільової програми та використати їх в подальшому на оплату витрат НПУ, 

пов’язаних з оформленням правовстановлюючих та інших документів при 



передачі приміщення у власність, виготовлення проектної документації, 

пов’язаної з переплануванням та на проведення капітального ремонту тощо.  

Кошторис доходів та видатків НПУ на 2021 рік  залишити без змін. 

   

Долгова З.М. зазначила про причини, з яких відділення НПУ в  

Миколаївській та Харківській областях профінансували виконання  Цільової 

програми частково. 

Так, відділення НПУ в Миколаївській області не в змозі було повністю 

профінансувати свою дольову участь у Цільовій програмі у зв’язку із 

недостатністю коштів на рахунку відділення. 

Тому, 11 лютого 2021 року (протокол №1/2021) правлінням відділення  

НПУ в Миколаївській області  було прийнято рішення звернутися до Ради 

НПУ та просити надати можливість погашати непрофінансований залишок  

зобов’язання у сумі 268 000 ( двісті шістдесят вісім тисяч) грн. за рахунок 

зменшення фінансування  видатків на діяльність відділення з 50% до 35% за 

рахунок членських внесків, які надходять з 01 лютого 2021 року до повного 

погашення зобов’язання.         

Що стосується  відділення НПУ в Харківській області, то більшу частину  

коштів, а саме 1 078680, 00 грн. визначеної дольової участі було перераховано 

вчасно, а непрофінансований залишок зобов’язання у сумі 54 320,00 грн. 

утворився із-за неможливості проведення загальних зборів нотаріусів.  

Правлінням Відділення НПУ в Харківській області було прийнято рішення  

від 23.12.2020 року, згідно якого відділення НПУ просить надати відстрочку  

щодо  перерахування платежу на виконання Цільової програми у сумі 

54 320,00 грн. до прийняття рішення загальними зборами Харківського 

відділення НПУ, які плануються відразу після зняття карантинних обмежень 

по Харківській області, але не пізніше 31.12.2021 року. 

До НПУ надійшло подання Голови відділення НПУ в м. Києві Козаєвої 

Н.М. щодо необхідності внесення  змін  до Кошторису доходів і видатків  

Відділення НПУ в  м. Києві  на 2021 рік у зв’язку із тим, що утворився залишок 

коштів  від суми, яка погоджена рішенням Ради НПУ від  18 лютого 2021 року, 

протокол № 81 на придбання приміщення під офіс Відділення.  

Питання розглядалося на правлінні відділення  17 березня 2021 року, де  

було прийнято рішення про спрямування залишку коштів у розмірі 1 459563,41 

грн. (один мільйон чотириста п’ятдесят  дев’ять тисяч п’ятсот шістдесят три 

грн. 41 коп.) від суми, яка виділялася на придбання приміщення під офіс 

Відділення НПУ в м. Києві на статтю «Витрати на виконання статутних 

завдань тощо» Кошторису відділення.  

Долгова З.М. звернулася до членів  Ради НПУ та запропонувала 

голосування з цього питання у такій редакції: 

1. Інформацію про виконання Цільової програми щодо придбання 

приміщення під офіс НПУ та виконання  відділеннями НПУ зобов’язань по її 

фінансуванню  взяти до відома. 

Кошторис доходів та видатків НПУ на 2021 рік – залишити без змін.   



Невикористані кошти від благодійних внесків нотаріусів на суму 351 

788,19 грн. залишити на продовження фінансування  Цільової програми та 

використати їх в подальшому на оплату витрат НПУ, пов’язаних з 

оформленням правовстановлюючих та інших документів при передачі 

приміщення у власність, виготовлення проектної документації, пов’язаної з 

переплануванням та на проведення капітального ремонту тощо.  

2. Погодити зменшення фінансування  видатків на діяльність відділення 

НПУ в Миколаївській області  з 50% до 35% за рахунок членських внесків, які 

надходять з 01 лютого 2021 року до повного погашення залишку зобов’язання 

у сумі 268 000 (двісті шістдесят вісім тисяч) грн. по фінансуванню Цільової 

програми.  

3. Відділенню НПУ у Харківській області надати відстрочку щодо  

перерахування залишку зобов’язання по фінансуванню Цільової програми у 

сумі 54 320 (п’ятдесят чотири тисячі триста двадцять) грн. до прийняття 

рішення  загальними зборами  нотаріусів, які плануються відразу після зняття 

карантинних обмежень по Харківській області, але не пізніше 31 грудня 2021 

року. 

4. Затвердити зміни  до Кошторису доходів і видатків  Відділення НПУ в  

м. Києві на 2021 рік та спрямувати кошти у розмірі 1 459563,41 (один мільйон 

чотириста п’ятдесят  дев’ять тисяч п’ятсот шістдесят три грн. 41 коп.) на 

статтю Кошторису «Витрати на виконання статутних завдань тощо».  

 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 29;        «ПРОТИ» - 0;       «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: 1. Інформацію про виконання Цільової програми щодо 

придбання приміщення під офіс НПУ та виконання  відділеннями НПУ 

зобов’язань по її фінансуванню  взяти до відома. 

Кошторис доходів та видатків НПУ на 2021 рік – залишити без змін.   

Невикористані кошти від благодійних внесків нотаріусів на суму 351 

788,19 грн. залишити на продовження фінансування  Цільової програми та 

використати їх в подальшому на оплату витрат НПУ, пов’язаних з 

оформленням правовстановлюючих та інших документів при передачі 

приміщення у власність, виготовлення проектної документації, пов’язаної з 

переплануванням та на проведення капітального ремонту тощо.  

2. Погодити зменшення фінансування  видатків на діяльність відділення 

НПУ в Миколаївській області  з 50% до 35% за рахунок членських внесків, які 

надходять з 01 лютого 2021 року до повного погашення залишку зобов’язання 

у сумі 268 000 (двісті шістдесят вісім тисяч) грн. по фінансуванню Цільової 

програми.  

3. Відділенню НПУ у Харківській області надати відстрочку щодо  

перерахування залишку зобов’язання по фінансуванню Цільової програми у 

сумі 54 320 (п’ятдесят чотири тисячі триста двадцять) грн. до прийняття 

рішення  загальними зборами  нотаріусів, які плануються відразу після зняття 

карантинних обмежень по Харківській області, але не пізніше 31 грудня 2021 

року. 



4. Затвердити зміни  до Кошторису доходів і видатків  Відділення НПУ в  

м. Києві на 2021 рік та спрямувати кошти у розмірі 1 459563,41 (один мільйон 

чотириста п’ятдесят  дев’ять тисяч п’ятсот шістдесят три грн. 41 коп.) на 

статтю Кошторису «Витрати на виконання статутних завдань тощо» 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора Долгову З.М. про затвердження  

проєкту Положення про умови оплати роботи членів НПУ, пов’язаної з їх 

участю в постійних і тимчасових комісіях, робочих групах, створених НПУ  

(див. додаток 1 до Порядку денного).  

ВИСТУПИЛИ: Долгова З.М. зазначила, що питання виконання  членами 

НПУ роботи  в постійних і тимчасових комісіях, робочих групах, пов’язаної із 

виконанням  статутних завдань на платній основі виникало постійно.  

Проте, правових підстав для  позитивного вирішення цього питання не 

було, оскільки НПУ є неприбутковою організацією, а всі її органи здійснюють 

свою діяльність на громадських засадах. 

Наразі, зміни до частини четвертої статті 3 Закону України «Про нотаріат», 

згідно якої  нотаріус може виконувати оплачувану роботу у професійному 

самоврядуванні нотаріусів, дають можливість врегулювати питання оплати  

роботи, пов’язаної з участю членів НПУ комісіях та робочих групах, 

створених НПУ.     

З цього приводу, ще в грудні 2020 року нами було розроблено  проєкт 

«Положення про умови оплати роботи членів НПУ, пов’язаної з  їх участю  в 

постійних і тимчасових комісіях, робочих групах, створених НПУ» та 

направлено до Комісії з питань аналітично-методичного забезпечення 

нотаріальної діяльності для висловлення  пропозицій.  

Проєкт також  був направлений  членам Ради НПУ з тим, щоб висловити 

свої зауваження та пропозиції і прийняти відповідне рішення.  

Кирилюк О.Ю. зазначила, що голови комісій НПУ не завжди включають 

себе у список осіб, робота яких має оплачуватися  у зв’язку із виконання 

статутних завдань. Тому вносить пропозицію закріпити в Положенні право 

Президента вирішувати питання оплати головам комісій у таких випадках.  

Долгова З.М. зазначила, що пунктом 3.2.5 проєкту уже передбачено таке 

право Президента НПУ при прийнятті рішення щодо оплати роботи членів 

комісії і запропонувала членам Ради НПУ затвердити проєкт «Положення про 

умови оплати роботи членів НПУ, пов’язаної з їх участю в постійних і 

тимчасових комісіях, робочих групах, створених НПУ». 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 29;        «ПРОТИ» - 0;       «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити проєкт «Положення про умови оплати роботи 

членів НПУ, пов’язаної з їх участю в постійних і тимчасових комісіях, робочих 

групах, створених НПУ» 

 Рішення прийнято одноголосно.     

 



6. СЛУХАЛИ:  Виконавчого директора Долгову З.М.  про внесення змін 

до Положення про Комісію НПУ з питань професійної етики нотаріусів, 

затвердженого рішенням Ради НПУ від 26.02.2014 (протокол № 9) із змінами 

та доповненнями.  

Долгова З.М. доповіла, що до НПУ надійшло подання голови Комісії  

Спірідовича Андрія Миколайовича щодо необхідності внесення змін до 

пунктів 4.2 та 4.3 цього Положення та викласти їх у новій редакції 

(див.додаток 2 до Порядку денного). 

Крім того, за поданням члена Ради НПУ Войтовського В.С. надійшла 

пропозиція  щодо  розгляду альтернативного проєкту  змін до Положення про 

Комісію ( див.додаток 3 до Порядку денного).  

Проєкт змін до Положення про Комісію НПУ з питань професійної етики 

нотаріусів за поданням голови Комісії Спірідовича А. М. та Войтовського В.С. 

у таблицях було направлено членам Ради НПУ для опрацювання та надання 

своїх зауважень і пропозицій. 

ВИСТУПИЛИ: голова Комісії Спірідович А.М. зазначив, що 

запропоновані Комісією зміни необхідні для врегулювання процедури  

ініціювання проведення засідань в режимі «он-лайн», передбачених пунктом 

5.31  Статуту НПУ.  

Внесення інших змін до Положення, які пропонуються альтернативним 

проєктом, не дивлячись на їх прогресивність, Спірідович А.М. вважає на 

даному етапі передчасними і недоцільними, оскільки  Комісія НПУ з питань 

професійної етики нотаріусів не вирішує питання щодо дисциплінарної 

відповідальності нотаріусів, а лише готує відповідні висновки і пропозиції 

щодо притягнення їх до відповідальності та передає на розгляд Ради НПУ. 

Крім того, у більшості скарг заявлені факти порушень з боку нотаріусів   не 

відповідають дійсності і не знаходять свого підтвердження, тому публічне  

висвітлення такої інформації є некоректним.   

Спірідович А.М зазначив, що  члени Комісії дуже сподіваються, що 

пропозиції  Комісії будуть підтримані.  

Член Ради НПУ Войтовський В.С. зазначив, що вже не перший раз 

надсилає такі пропозиції  і просить їх підтримати.  Він впевнений, що ці зміни 

тільки  покращать роботу Комісії та нотаріату. Потрібно з чогось починати і 

потрібно вносити зміни радикально. 

Масловець Л.С. погодилась, що робота Комісії  має бути відкритою, а 

нотаріуси мають відчувати, як і підтримку, так і ступінь покарання Комісією. 

Балик Т.М. підтримала пропозицію щодо проведення  засідань Комісії он-

лайн.  Разом з тим, хорошою є пропозиція також і щодо висвітлення питань, 

які розглядає  Комісія. Запропонувала висвітлювати і розвивати напрямки 

діяльності  Комісії. 

Бернацька І.М. вважає, що Войтовський В.С. задав правильний напрямок, 

але з часом, коли у нас загалом будуть нові  правила з професійної етики, а 

Комісія набуде іншого статусу, тоді  будемо приймати подібні зміни.   

Марченко В.М. звернув увагу членів Ради НПУ, що нікого ні до чого не 

агітує, але просить зважити той факт, що  Комісія не є кваліфікаційно-



дисциплінарною і  працює на  громадських та етичних нормах. Тому маємо  

бути відповідальними та зважити всі аргументи, щоб потім не було так, що в 

Комісії ніхто  не захоче працювати.  

Марченко В.М. запропонував окремо проголосувати проєкт змін до 

Положення про Комісію Нотаріальної палати України з питань професійної 

етики нотаріусів за поданням голови Комісії Спірідовича А.М. та 

альтернативний проєкт за поданням  члена Ради  Войтовського В.С. 

 

Варіант 1. Зміни до Положення про Комісію з професійної етики 

нотаріусів за поданням голови Комісії Спірідовича А.М. (додаток 2 до 

Порядку денного). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» -17;                                «ПРОТИ» - 4  

       (Войтовський В.С., Бельдєй М.І., 

                                                                        Балик Т.М., Пивовар В.А.); 

                              «УТРИМАЛИСЬ» - 4 (Парамонов О.В., Пульний С.М.,  

                                                                  Пилипенко Ю.П., Коваленко В.В.). 

 

Варіант 2. Зміни до Положення про Комісію з професійної етики  

нотаріусів за поданням члена Ради НПУ Войтовського В.С. (додаток 3 до 

Порядку денного.)  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 9                                 «ПРОТИ» - 4 

                                                                  (Марченко В.М., Бельдєй М.І.,  

                                                                Масловець Л.С., Ворошина Л.В.);    

                              «УТРИМАЛИСЬ» - 3 (Парамонов О.В., Пульний С.М.,  

                                                                       Коваленко В.В.). 

УХВАЛИЛИ: Підтримати Варіант 1. Затвердити зміни до Положення про 

Комісію з професійної етики нотаріусів за поданням голови Комісії 

Спірідовича А.М. 

Рішення прийнято. 

 

7.  СЛУХАЛИ: члена Ради НПУ Войтовського В.С.  про внесення змін  до 

«Положення про порядок сплати членських внесків членами Нотаріальної 

палати України»( додаток 4 до Порядку денного). 

ВИСТУПИЛИ:  Войтовський В.С. зазначив, що його  пропозиції змін до 

Положення про порядок сплати членських внесків членами Нотаріальної 

палати України спрямовані на оптимізацію роботи  Ради НПУ. Потрібно 

відходити від старих правил.  

Тому, пропоную створити робочу групу у складі виконавчого директора, 

головного бухгалтера та юриста, які будуть контролювати та регулювати 

ситуацію по сплаті членських внесків.  

Питання по боржниках по сплаті членських внесків розглядати на засіданні 

Ради НПУ пакетно. Це сприятиме скороченню часу, затраченого на розгляд 

таких питань.  



Кирилюк О.Ю. запропонувала підтримати пропозицію Войтовського В.С. 

та зазначила, що за час карантину ми збираємо засідання Ради НПУ в 

основному он-лайн і в основному голосуємо по звільненнях пакетно. 

Марченко В.М.  зауважив, що у  нас немає пакетного голосування і по 

кожному голосуємо окремо. Крім того, ми трішки невірно дивимось на 

зазначену проблему, орієнтуючись на латинський нотаріат. Там взагалі немає 

такого розуміння як звільнення від сплати членських внесків і все набагато 

простіше.  

Якщо ти став нотаріусом, значить в тебе є можливість сплачувати членські 

внески. Якщо немає можливості сплачувати внески, то нотаріус вважається 

вразливим щодо безспірності.  

При  прийнятті рішень Рада НПУ має керуватися Статутом НПУ.  Тому 

матеріали відділень  по звільненню від сплати членських внесків мають 

розглядатися Радою НПУ у кожному випадку окремо, як це вимагається 

пунктом 7.15 Статуту НПУ. 

Долгова  З.М. звернула увагу, що опрацювання матеріалів, підготовка 

документів на Раду НПУ, а також виготовлення  проектів рішень 

забезпечуються апаратом НПУ, тому немає потреби створення  спеціальної 

Комісії, яка б  займалася цими питаннями. Більше того, така Комісія не вправі 

надавати оцінку рішенню, яке прийнято правлінням або поданню голови 

відділення та готувати відповідні  висновки з рекомендаціями. 

Всі питання визначеності повноти поданих відділеннями НПУ документів  

на Раду НПУ вирішуються в робочому порядку. Прохання лише 

дотримуватися діючого Положення про порядок сплати членських внесків 

щодо пакету документів та підстав для звільнення від сплати членських 

внесків.  

Гура Л. Б. зауважила, що проблем наразі немає і  розгляд  Радою НПУ 

питання про звільнення від сплати членських внесків не займає  багато часу. 

Необхідно відповідальніше підходити до підготовки документів, які 

подаються на Раду НПУ. 

Оскільки правки до запропонованих Войтовським В.С. змін до 

«Положення про порядок сплати членських внесків членами Нотаріальної 

палати України» не вносилися, Марченко В.М. закликав проголосувати за це 

питання в цілому, так як кожен вважає за потрібне. 

  

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА» -  10       «ПРОТИ» - 13;       «УТРИМАЛИСЬ» - 6 

Рішення не прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: члена Ради НПУ Войтовського В.С. про ініціювання 

питання  перед окремими комітетами Верховної Ради України про участь 

представника НПУ у роботі цих комітетів на постійній основі. Запровадження 

посади (за сумісництвом) «представник НПУ у Верховній Раді».  

ВИСТУПИЛИ: Войтовський В.С. зазначив, що оскільки 8-ме та 9-те  

питання порядку денного це одне питання  по суті, то їх можна об’єднати і 

обговорити.   



Вважаю, що є необхідність ініціювання збоку Ради НПУ питання про 

створення міжфракційного об’єднання.  

Проведення швидкої роботи в цьому напрямку дасть  змогу НПУ 

змінити/покращити процедуру участі законопроєктній роботі Верховної Ради, 

співпрацювати з депутатами, які б в свою чергу презентували б наше 

об’єднання в парламенті, працювати з парламентом через таке міжфракційне 

об’єднання, своєчасно реагувати на зміни  в законодавстві, що є важливим для 

роботи нотаріату. 

Прошу прийняти до уваги мою пропозицію.  

Марченко В.М. зазначив, що наразі всі  законопроєкти, які стосуються 

нотаріальної діяльності максимально на контролі і оперативно 

опрацьовуються відділом аналітично-методичної роботи спільно з Комісією 

аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності.  

Марченко наголосив, що міжфракційне об’єднання створюється на 

політичній основі, а НПУ не являється політичною організацією.  

На сьогодні  відносини з депутатами та керівниками фракцій і головами 

комітетів у нас налагоджені наскільки це можливо для самоврядної 

організації,  і запевняю, що маємо гарну співпрацю.  

Кирилюк О.Ю., Блауш Н.З. не підтримали пропозицію Войтовського 

В.С. з огляду на ризикованість порушених питань. 

Ворошина Л.В. зазначила, що з часом ми прийдемо до цього питання, але 

не зараз, сьогодні потрібно працювати і напрацьовувати авторитет. 

Войтовський В.С. прошу 8-ме та 9-те питання розглянути по суті, а не 

приймати до відома. 

Марченко В.М. запропонував проголосувати окремо питання 8-ме та 9-те, 

не дивлячись, що при обговоренні доповідач  їх об’єднав. 

Голосуємо хто як вважає за потрібне по кожному питанню окремо. 

  

Питання 8 

«Про ініціювання питання  перед окремими комітетами Верховної Ради 

України про участь представника НПУ у роботі цих комітетів на постійній 

основі. Запровадження посади (за сумісництвом) «представник НПУ у 

Верховній Раді»».  

 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 7        «ПРОТИ» - 12;          «УТРИМАЛИСЬ» - 10  

Рішення не прийнято. 

 

Питання 9 

«Про ініціювання питання перед народними депутатами України про 

створення у Верховній Раді України міжфракційного депутатського  

об’єднання для відстоювання інтересів нотаріату (робоча назва «За 

український нотаріат»)». 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» -  2         «ПРОТИ» - 14;       «УТРИМАЛИСЬ» - 13 

Рішення не прийнято. 



10. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. про проєкт Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат»». 

Президент НПУ Марченко В.М.  зазначив, що проєктом Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» щодо удосконалення 

регулювання нотаріальної діяльності», який було направлено членам Ради 

НПУ пропонуються масштабні зміни на завершальному етапі побудови 

професійного нотаріального саморегулювання в Україні. 

Щира  подяка усім, хто за ці роки на різних етапах вірив у можливість 

побудови в Україні саморегулівного нотаріату, в тому числі найстійкішим 

членам робочої групи: Євгенію Горовцю, Першому заступнику Міністра 

юстиції; Олені Кирилюк, віце-президенту НПУ; Інні Бернацькій, члену Ради 

НПУ.  

Окрема подяка Ользі Оніщук, заступнику Міністра юстиції, за постійну 

підтримку законопроєкту в стінах Міністерства юстиції. 

Цей законопроєкт – результат спільної праці та досягнутих компромісів 

між Мін’юстом та нотаріусами, між нотаріусами та суспільством. Компромісів 

заради інтересів громадян та бізнесу. 

Він напрацьований на максимальній довірі до нотаріального 

саморегулювання, але за наявності певної системи стримувань та противаг з 

боку держави. 

У проєкті максимально враховані побажання та зауваження, які 

висловлювалися нотаріусами під час обговорень на зборах, заходах із 

підвищення професійного рівня протягом останнього десятиріччя.  

Це не позиція когось особисто – це втілення думки кожного з нас. 

Це квінтесенція мрії про саморегулювання професії, адже законопроект 

закладає основи еволюційного розвитку нотаріату від самоврядування до 

саморегулювання. 

Запропоновані зміни надають низку переваг громадянину та бізнесу: 

розширення можливостей нотаріуса у встановленні фактів та забезпечення 

доказів (розвантажуємо судову гілку влади); можливість одночасно 

зареєструвати шлюб та посвідчити шлюбний договір; можливість отримати 

додатковий захист при створенні та відчуженні корпоративних прав тощо. 

Звертаю увагу, що ці зміни рамкові, базисні, не торкаються матеріальної 

частини Закону «Про нотаріат». 

Усі аспекти, власне щодо змін нотаріальної практики, будемо 

напрацьовувати вже в статусі саморегулювання. 

Отже, коротко – що передбачено законопроєктом. 

ПОВНОВАЖЕННЯ. 

Передусім, із визначення нотаріату виключені будь-які «органи» та усілякі 

«службовці» чи «посадовці», адже ми вільна професія. 

Відразу у визначенні прописали максимально можливі майбутні 

делегування повноважень від держави до нотаріату, щоб потім кожного разу 

не вносити чергові зміни. 

РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ 



Найбільш значних змін, і саме за змістом, зазнала стаття 2-1 «Регулювання 

нотаріальної діяльності та контроль за її здійсненням».  

Прошу звернути увагу, що це основна стаття, яка і визначає перехід від 

самоврядування до саморегулювання! 

Це справжня «революція» в професії, яку можливо порівняти з 

«революцією» 02.09.1993, коли була запроваджена приватна нотаріальна 

діяльність. 

Головна теза: подвійного контролю з боку МЮ та саморегулювання – НЕ 

буде! 

Буде лише контроль з боку саморегулювання. Простіше кажучи, кожен з 

нас стане совістю нотаріату. 

А якість контролю буде така, яку ми з вами створимо. 

Майбутнє професії буде лише в наших руках. 

Головна ідея – контроль професії повинен залишатися виключно у двох 

напрямках: 

а) підвищення професійного рівня; 

б) Кодекс професійної етики. 

Усі інше «контролі» з часом повинні піти в історію. 

Не буду переказувати зміст статті 2-1, залишаю вам – задля отримання 

професійного позитивного задоволення. 

Єдиний реєстр нотаріусів України буде вести НПУ. 

Нормативно-правові акти НПУ за статусом будуть прирівнюватися до актів 

міністерств та відомств. 

На законодавчому рівні закріплюється статус ВККН, яка буде складатися з 

3-х представників, делегованих МЮ (із числа нотаріусів та/або представників 

МЮ) та 11 нотаріусів, делегованих НПУ. 

Вже сьогодні ми маємо у статусі Голови ВККН практикуючого нотаріуса. 

ОКРУГИ 

Законопроєктом передбачено, що нотаріальні округи визначаються 

Мін’юстом за погодженням із НПУ, передбачена можливість швидкого 

реагування на відсутність нотаріуса в окрузі шляхом уповноваження нотаріуса 

сусіднього району. 

ЄДИНИЙ НОТАРІАТ 

Передбачається поступовий перехід до єдиного нотаріату. Перехідний 

період для державних нотаріусів – п’ять років, тому все повинно відбутися 

максимально виважено та конструктивно. 

Е-НОТАРІАТ 

Найбільш дискусійним та компромісним питанням став електронний 

нотаріат. 

Важливі моменти: 

а) економічна складова на утримання та забезпечення Е-нотаріату; 

б) безпекова складова – забезпечення самої системи Е-нотаріату і 

впевненість держави у безпеці інших державних реєстрів у зв’язку з 

дотичністю до них Електронної системи нотаріату; 



в) управління програмним продуктом безпосередньо нотаріальним 

самоврядуванням. 

Шляхом довгих та складних обговорень на етапі створення Е-нотаріату ми 

дійшли до розуміння того, що: 

а) електронний нотаріальний архів, як сьогодні і паперовий, – це власність 

держави (звісно після того, як ми його сформуємо); 

б) безпека електронної системи нотаріату фінансується, забезпечується та 

гарантується державою; 

в) технічним адміністратором є НАІС; 

г) функціональним адміністратором підсистем електронного робочого 

місця нотаріуса, електронного реєстру нотаріальних дій та інших підсистем, 

визначених положенням про електронну систему нотаріату, є Нотаріальна 

палата України; 

д) також НПУ є держателем розробленого програмного забезпечення, 

призначеного для виконання статутних завдань НПУ та здійснення 

професійного саморегулювання. 

Таким чином, ми вперше отримуємо можливість не залежати від неякісної 

роботи сторонніх «розробників» реєстрів, а самостійно створювати цей реєстр, 

забезпечувати його якість, вносити своєчасно усі зміни, і при цьому мати 

гарантовану безпеку на рівні держави. 

Сподіваюсь, що електронна система нотаріату буде мати ту саму якість 

функціонування, яку ми з вами сьогодні вже маємо у забезпеченні 

методологічної діяльності зі сторони НПУ. 

Усе буде в наших з вами руках. 

ПОСТУПОВІСТЬ ЗМІН 

Всі зміни набуватимуть чинності поступово, у нас буде час до них 

підготуватися як морально, так і технічно. До набуття чинності 

запропонованих змін у нас буде приблизно один рік. Це на підготовку усіх 

потрібних нам підзаконних актів, побудови сучасної самоврегульованої 

структури відділень, тощо. Та й сам законопроект, на жаль, не приймуть за 

один день. 

Оптимістичний прогноз: перше читання до літа, друге читання та 

прийняття в цілому – восени. У підсумку на підготовку якісного переходу до 

саморегулювання в нас з вами буде практично 2 роки. 

Ознайомлюйтеся із законопроектом, долучайтеся до професійної роботи на 

майбутнє професії. 

Сподіваюсь, найближчим часом ми з вами нарешті побачимо цей 

законопроєкт, зареєстрованим у Верховній Раді України. 

 

Пропоную проголосувати  це питання у такій редакції: 

«Рада НПУ висловлює свою підтримку щодо необхідності внесення до 

Верховної Ради України проєкту Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про нотаріат»» у погодженій  Міністерством юстиції України 

редакції від 23 березня 2021 року, найближчим часом».  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»-28;     ПРОТИ»-1 (Войтовський В.С.); 



   «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

      

УХВАЛИЛИ: «Рада НПУ висловлює свою підтримку щодо необхідності 

внесення до Верховної Ради України проєкту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про нотаріат»» у погодженій  Міністерством юстиції 

України редакції від 23 березня 2021 року, найближчим часом». 

Рішення прийнято. 

 

11. СЛУХАЛИ: голів відділень НПУ: 

11.1. Про списання безнадійної заборгованості зі сплати членських внесків 

по членським внескам осіб, які померли, припинили нотаріальну діяльність 

або звільнилися. 

11.2.Про звільнення від сплати членських внесків.  

 

11.1 Про списання безнадійної заборгованості зі сплати членських внесків 

по членським внескам осіб, які померли, припинили нотаріальну діяльність 

або звільнилися.  

За поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни: 

№ 

п/п 

 

Припинили діяльність/померли 

Сума боргу 

на 01.04.2021 р. 

  Дата 

припинення 

діяльності 

1. Артеменко Оксана Анатоліївна 6616,52 припинено 

2. Біляєв Володимир Олександрович 787,18 припинено 

3. Василенко Олег Анатолійович 5918,50 припинено 

4. Воробйова Катерина Вікторівна 6961,75 припинено 

5. Гогіна Ірина Володимирівна 787,18 припинено 

6. Данич Оксана Федорівна  787,17 припинено 

7. Демчик Валентина Володимирівна  893,27 померла 

8. Джуринська Людмила Володимирівна 3191,00 припинено 

9. Дударєва Інна Юріївна 9375,63 припинено 

10. Зубко Вероніка Володимирівна 1043,25 припинено 

11. Іващенко Оксана Віталіївна 16051,73 припинено 

12. Коткова Ольга Анатоліївна 2467,87 припинено 

13. Кударенко Віра Миколаївна 7896,00 померла 

14. Лазарук Олег Іванович 10509,54 припинено 

15. Логачова Анна Вікторівна 9396,00 припинено 

16. Лозінська Євгена Миколаївна 5929,34 припинено 

17. Марцинкевич Лілія Анатоліївна 9982,51 припинено 

18. Морозов Віктор Іванович 761,48 помер 

19. Олів’є (Міхніч) Тетяна Іванівна 4510,87 припинено 

20. Потапов Михайло Юрійович 7361,84 припинено 

21. Разумовська Ірина Анатоліївна 5509,50 припинено 

22. Сидоркіна Вікторія Григорівна 787,18 припинено 



23. Симоненко Яна Вячеславівна 4183,25 припинено 

24. Смекаліна Тетяна Петрівна 3092,25 припинено 

25. Стешенко Наталія Миколаївна 787,18 припинено 

26. Тарасюк Михайло Вікторович 787,18 припинено 

27. Тесленко Марія Владиленівна 20222,24 припинено 

28. Тонконог Олена Юхимівна 9061,77 припинено 

29. Юдін Максим Анатолійович 266,74 припинено 

 Всього: 144054,93  

 Протокол правління № 45  від 

16.02.2021 року 

  

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 26;     «ПРОТИ» - 1 (Войтовський В.С.);       

                        «УТРИМАЛИСЬ» - 2  (Курта Н.В., Парамонов О.В.) 

УХВАЛИЛИ: списати безнадійну заборгованість зі сплати членських 

внесків, яка утворилася за рахунок нотаріусів, які припинили нотаріальну 

діяльність, звільнені, померли за рахунок коштів НПУ та відділення НПУ в 

місті Києві у співвідношенні 50/50, незалежно від строку позовної давності. 

Рішення прийнято. 

 

 за поданням голови відділення НПУ в Донецькій області Бельдєя 

Миколи Івановича:  

№ 

п/п 

 

Припинили діяльність 

Сума боргу 

на 01.04.2021 р. 

Дата 

припинення 

діяльності 

1. Фоменко Ольга Михайлівна 1186,32 звільнення 

 Всього: 1186,32  

 Протокол  правління № 1 від 

10.03.2021 

  

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» -  26;     «ПРОТИ» - 1 (Войтовський В.С.);    

                                 «УТРИМАЛИСЬ» - 2 (Дерун К.А., Парамонов О.В.) 

УХВАЛИЛИ: списати безнадійну заборгованість зі сплати членських 

внесків, яка утворилася за рахунок нотаріусів, які припинили нотаріальну 

діяльність, звільнені, померли за рахунок коштів НПУ та відділення НПУ в 

Донецькій області у співвідношенні 50/50, незалежно від строку позовної 

давності. 

Рішення прийнято. 

 

 за поданням голови відділення НПУ в Київській області Дерун Каріни 

Анатоліївни: 

№ 

п/п 

 

Припинили діяльність 

    Сума боргу 

на 01.04.2021 р. 

     Дата   

припинення   

 діяльності 

1. Мельничук Ірина Митрофанівна 5358,97 померла 

 Всього: 5358,97  

 Протокол правління від 30.03.2021   



ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» -  27;     «ПРОТИ» - 1 (Войтовський В.С.);    

                                       «УТРИМАЛИСЬ» - 1 (Парамонов О.В.) 

УХВАЛИЛИ: списати безнадійну заборгованість зі сплати членських 

внесків, яка утворилася за рахунок нотаріусів, які припинили нотаріальну 

діяльність, звільнені, померли за рахунок коштів НПУ та відділення НПУ в 

Київській області у співвідношенні 50/50, незалежно від строку позовної 

давності. 

Рішення прийнято. 

 

 за поданням голови відділення НПУ в Чернівецькій області Блауш 

Наталії Зіновіївни: 

№ 

п/п 

 

Припинили діяльність 

    Сума боргу  

  на 01.04.2021 р. 

     Дата   

припинення   

 діяльності 

1. Кокарева Варвара Миколаївна 1009,73 припинила 

 Всього: 1009,73  

 Протокол правління № 1 від 

25.03.2021 

  

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» -  27;     «ПРОТИ» - 1 (Войтовський В.С.); 

                                «УТРИМАЛИСЬ» - 1 (Парамонов О.В.) 

УХВАЛИЛИ: списати безнадійну заборгованість зі сплати членських 

внесків, яка утворилася за рахунок нотаріусів, які припинили нотаріальну 

діяльність, звільнені, померли за рахунок коштів НПУ та відділення НПУ в 

Чернівецькій області у співвідношенні 50/50, незалежно від строку позовної 

давності. 

Рішення прийнято. 

      

11.2. Про звільнення від сплати членських внесків. 

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

 За поданням голови відділення НПУ в Київській області Дерун Каріни 

Анатоліївни:  

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Вишгородського районного нотаріального округу Пушняк Мілену Олегівну 

строком на шість місяців у зв’язку з декретною відпусткою по догляду за 

дітьми терміном на три роки (діти народилися 12.02.2020 року).  

Заборгованість станом на 01.04.2021року  -  817,12 грн. 

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

                 (Бунякіна О.В., 

                Парамонов О.В.) 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Пушняк Мілену 

Олегівну строком на шість місяців. 

Рішення прийнято. 

 



 за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни:  

- звільнити від сплати членських внесків від 01.02.2021 року і списати 

заборгованість за внесками за період з 13.06.2017 по 13.06.2021 рік приватного 

нотаріуса Київського міського нотаріального округу Шарафетдінову 

Наталію Вікторівну з причини перебування в декретній відпустці та у 

відпустці по догляду за дитиною, за умови невідкладного попереднього 

погашення нею заборгованості.  

Заборгованість станом на 01.04.2021 року  -  9133,88 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» -  13;         «ПРОТИ» - 11       «УТРИМАЛИСЬ» - 5 

Рішення  не прийнято. 

 

- здійснити перерахунок заборгованості по членським внескам  

державного нотаріуса П’ятнадцятої київської державної нотаріальної контори 

Малюги Олени Анатоліївни з 21.01.2021 року за період з 06.11.2015 року по 

11.09.2018 рік у зв’язку  із перебуванням в декретній відпустці та у відпустці 

по догляду за дитиною, за умови невідкладного попереднього погашення 

існуючої заборгованості за інші періоди.  

Заборгованість станом на 01.04.2021 року  -  8834,78 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» -  13;         «ПРОТИ» - 11       «УТРИМАЛИСЬ» - 5 

Рішення  не прийнято. 

 

 за поданням голови відділення НПУ в Миколаївській області 

Нехимчука Кирила Борисовича:  

звільнити від сплати заборгованості по членських внесках осіб, що 

перебувають у декретній відпустці по догляду за дитиною за списком: 

- державного нотаріуса Вітовської державної нотаріальної контори 

Краснікову (Білик) Оксану Олександрівну.  

Заборгованість станом на 01.04.2021 року – 5502,64 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 11;         ПРОТИ» - 11        «УТРИМАЛИСЬ» - 7 

Рішення  не прийнято. 

 

- приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу 

Горобченко Сніжану Георгіївну.  

 Заборгованість станом на 01.04.2021 року – 499, 46 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» -  16;         ПРОТИ» - 8          «УТРИМАЛИСЬ» - 5 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати заборгованості по членських внесках 

приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу 

Горобченко Сніжану Георгіївну. 

Рішення  прийнято. 

 

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

 за поданням голови відділення НПУ у Вінницькій області Суханової 

Тетяни Олександрівни:  



- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Тульчинського районного нотаріального округу Мовчан Валентину Іванівну 

з 01.01.2021 року по 31.12.2021 рік у зв’язку з хворобою.  

Заборгованість станом на 01.04.2021 року –1000,00 грн. 

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

         (Парамонов О.В.) 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Тульчинського районного нотаріального округу Мовчан 

Валентину Іванівну з 01.01.2021 року по 31.12.2021 рік 

Рішення прийнято. 

 

- звільнити від сплати членських внесків завідувача 

Мурованокуриловецької державної нотаріальної контори Карасевича Олега 

Івановича з 01.01.2021 року по 31.12.2021 рік у зв’язку з хворобою.  

Заборгованість станом на 01.04.2021 року – 1537,11 грн. 

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

         (Парамонов О.В.) 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків завідувача 

Мурованокуриловецької державної нотаріальної контори Карасевича Олега 

Івановича з 01.01.2021 року по 31.12.2021 рік 

Рішення  прийнято. 

 

 за поданням голови відділення НПУ в Запорізькій області Масловець 

Людмили Сергіївни:  

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Вільнянського районного нотаріального округу Тиханську Світлану 

Ярославівну з 01.01.2021 року по 31.12.2021 рік у зв’язку з тривалою 

хворобою.  

Заборгованість станом на 01.04.2021 року – 1473,33 грн. 

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

         (Парамонов О.В.) 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Вільнянського районного нотаріального округу Тиханську 

Світлану Ярославівну з 01.01.2021 року по 31.12.2021 рік 

Рішення прийнято. 

 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Запорізького міського нотаріального округу Малишева Романа Євгеновича 

з 01.03.2021 року по 01.09.2021 рік у зв’язку з тривалою хворобою.  

Заборгованість станом на 01.04.2021 року – 393,59 грн. 

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

         (Парамонов О.В.) 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Малишева Романа 

Євгеновича з 01.03.2021 року по 01.09.2021 рік. 



Рішення прийнято. 

 

 за поданням голови відділення НПУ у місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни:  

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Кіщак Людмилу Яківну з 

01.01.2021 року по 31.12.2021 рік у зв’язку з тяжкою хворобою та 

довготривалим лікуванням.  

Заборгованість станом на 01.04.2021 року – 3916,23 грн. 

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

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кіщак Людмилу Яківну 

з 01.01.2021 року по 31.12.2021 рік 

Рішення прийнято. 

 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Загоруй Ірину Анатоліївну з 

01.01.2021 року по 31.12.2021 рік у зв’язку з тяжкою хворобою та 

довготривалим лікуванням.  

Заборгованість станом на 01.04.2021 року – 2283,56 грн. 

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

(Парамонов О.В.) 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Київського міського нотаріального округу Загоруй Ірину 

Анатоліївну з 01.01.2021 року по 31.12.2021 рік 

Рішення прийнято. 

 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Галаган Жанну Валеріївну від 

17.12.2020 року з 28.10.2020 року по 27.11.2020 рік у зв’язку з тяжким 

захворюванням та необхідністю тривалого лікування.  

Заборгованість станом на 01.04.2021 року – 1970,75 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» -17;        «ПРОТИ» - 6;        «УТРИМАЛИСЬ» - 6 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Київського міського нотаріального округу Галаган Жанну 

Валеріївну від 01.01.2021 року по 01.03.2021 рік. 

Рішення  прийнято. 

 

 за поданням голови відділення НПУ в Тернопільській області 

Пивовара Валерія Анатолійовича:  

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Чортківського районного нотаріального округу Долібу Олену 

Володимирівну інваліда ІІ групи (онкозахворювання) з 01.01.2021 по 

01.12.2021 рік.    

Заборгованість станом на 01.04.2021 року –1270,75 грн. 



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

                                                                                               (Парамонов О.В.) 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Чортківського районного нотаріального округу Долібу Олену 

Володимирівну інваліда ІІ групи (онкозахворювання) з 01.01.2021 по 

01.12.2021 року. 

Рішення прийнято. 

 

 за поданням голови відділення НПУ в Харківській області Самощенко 

Олени Анатоліївни:  

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Четвертої  

Харківської державної нотаріальної контори Агасян Віолетту Грачиківну з 

01.01.2021 по 31.12.2021 року у зв’язку з тяжкою хворобою дитини та 

скрутним матеріальним становищем.  

Заборгованість станом на 01.04.2021 року – 347,96 грн. 

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

                                                                                            (Парамонов О.В.) 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного 

нотаріуса Четвертої  Харківської державної нотаріальної контори Агасян 

Віолетту Грачиківну з 01.01.2021 по 31.12.2021 року 

Рішення прийнято. 

 

 у зв’язку з зупиненням нотаріальної діяльності: 

 за поданням голови відділення НПУ в Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни: 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Нікопольського районного нотаріального округу Рачкову Ольгу 

Анатоліївну з 01.01.2021 до 01.09.2021 року у зв’язку із зупиненням 

нотаріальної діяльності.  

Заборгованість станом на 01.04.2021 року – 6570,00 грн. 

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

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Нікопольського районного нотаріального округу Рачкову Ольгу 

Анатоліївну з 01.01.2021 до 01.09.2021 року. 

Рішення прийнято. 

 

 у зв’язку із скрутним матеріальним (фінансовим) становищем 

спричиненим пандемією COVID-19: 

 за поданням голови відділення НПУ в Харківській області Самощенко 

Олени Анатоліївни:  

- розстрочити сплату членських внесків приватному нотаріусу 

Харківського міського нотаріального округу Д’яченку Вадиму Євгеновичу, 

на період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 рік у зв’язку зі скрутним 

матеріальним становищем, спричиненим пандемією COVID-19 та 

встановленням карантинних обмежень. 



Заборгованість станом на 01.04.2021 року – 4435,80 грн. 

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

УХВАЛИЛИ: розстрочити сплату членських внесків приватному 

нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Д’яченку Вадиму 

Євгеновичу, на період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 рік. 

Рішення прийнято. 

 

- розстрочити сплату членських внесків приватному нотаріусу 

Харківського міського нотаріального округу Кимлик Наталії Іванівні, на 

період до 31.12.2021 року у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, 

спричиненим хворобою матері, що знаходиться на її утриманні. 

Заборгованість станом на 01.04.2021 року – 2152,88 грн. 

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

                                                                                            (Парамонов О.В.) 

УХВАЛИЛИ: розстрочити сплату членських внесків приватному 

нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Кимлик Наталії 

Іванівні, на період до 31.12.2021 року 

Рішення прийнято. 

 

Порядок денний вичерпано. 

Засідання закрито о 17 год.00 хв. 

 

 

Головуючий                                                                В.М. Марченко 

 

Секретар                                              Н.М. Козаєва 
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