
Протокол № 85 

засідання Ради Нотаріальної палати України, 

що проведено дистанційно, в  режимі «он-лайн» 

 

м. Київ                «02» липня 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. 

  

 

 

Головуючий: В.М. Марченко 

Секретар:       Н.М. Козаєва 

 

Засідання розпочато о 10 год.00 хв. 

Засідання Ради НПУ проведено  в робочому порядку у відповідності до 

пункту 5.13 Статуту НПУ в режимі «он – лайн» (доведення порядку денного, 

погодження проекту рішення Ради НПУ за допомогою технічних засобів – 

телефону, електронної пошти).   
                             

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

СЛУХАЛИ:  Президента НПУ Марченка В.М., який запропонував  задля 

невідкладного обговорення та прийняття рішення, включити до Порядку 

денного «он-лайн» засідання Ради НПУ наступні питання: 

1. Про звільнення від сплати членських внесків за поданнями голів 

відділень НПУ в областях та  м. Києві. Доповідач: Президент НПУ 

Марченка В.М.). 

2. Про списання безнадійної заборгованості, за поданнями голів відділень 

НПУ в областях та  м. Києві (Доповідач: Президент НПУ Марченка 

В.М.). 
 



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

денного засідання Ради НПУ.  

Прошу членів Ради НПУ проголосувати запропонований порядок денний. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний. 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ:  Президента НПУ Марченка В.М., який надав перелік 

подань від голів відділень НПУ в областях та  м. Києві про звільнення від 

сплати членських внесків та розстрочення сплати членських внесків.  

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

 за поданням голови відділення НПУ у Вінницькій області Суханової 

Тетяни Олександрівни:  

 - звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Козятинського районного нотаріального округу Дриботун Тетяну Василівну 

за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 рік у зв’язку з вагітністю та 

пологами.  

Заборгованість станом на 01.07.2021 рік  -  3000,00 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Козятинського районного нотаріального округу Дриботун Тетяну 

Василівну за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 рік. 

Рішення прийнято. 

 

 за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни:  

 - звільнити від сплати членських внесків від 01.02.2021 року та 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 погашення нею 

заборгованості. Звільнити за 2021 рік. 

Заборгованість станом на 01.07.2021 рік – 9883,88 грн.. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Київського міського нотаріального округу Шарафетдінову Наталію 

Вікторівну за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 рік. 

Рішення прийнято. 

 

 за поданням голови відділення НПУ в Миколаївській області 

Нехимчука Кирила Борисовича:  

- звільнити від сплати членських внесків за 2021 рік державного 

нотаріуса Вітовської державної нотаріальної контори Краснікову (Білик) 

Оксану Олександрівну, що перебувала у декретній відпустці по догляду за 

дитиною до досягнення нею 3-річного віку. 

Заборгованість станом на 01.07.2021 року – 6252,64 грн. 



УХВАЛИЛИ: звільнити за 2021 рік від сплати членських внесків 

державного нотаріуса Вітовської державної нотаріальної контори Краснікову 

(Білик) Оксану Олександрівну до досягнення дитини 3-річного віку. 

Рішення прийнято.  

 

 за поданням голови відділення НПУ в Харківській області Самощенко 

Олени Анатоліївни:  

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса Четвертої 

харківської міської державної нотаріальної контори Козєєву Світлану 

Миколаївну за період з 29.03.2021 року у зв’язку з відпусткою пов’язаною з 

вагітністю, пологами та доглядом за дитиною до досягнення нею 3-річного 

віку.  

Заборгованість станом на 01.07.2021 року – 669,87 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного 

нотаріуса Четвертої харківської міської державної нотаріальної контори 

Козєєву Світлану Миколаївну за період з 29.03.2021 року до досягнення 

дитини 3-річного віку. 

Рішення прийнято. 
 

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

 за поданням голови відділення НПУ у Дніпропетровській області 

Бунякіної Олени Валентинівни:  

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

П’ятихатської державної нотаріальної контори Новенка Сергія 

Володимировича з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року у зв’язку з 

інвалідністю І групи.  

Заборгованість станом на 01.07.2021 року – 6876,27 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного 

нотаріуса П’ятихатської державної нотаріальної контори Новенка Сергія 

Володимировича з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року. 

Рішення прийнято. 

  

- звільнити від сплати членських внесків державного нотаріуса 

державного нотаріального архіву Дніпропетровської області Костомарову 

Юлію Степанівну з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року у зв’язку із 

перенесеною онкологічною хворобою та тривалим процесом реабілітації.   

Заборгованість станом на 01.07.2021 року – 4841,58 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків державного 

нотаріуса державного нотаріального архіву Дніпропетровської області 

Костомарову Юлію Степанівну з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року. 

Рішення прийнято.  

 

 за поданням голови відділення НПУ в Миколаївській області 

Нехимчука Кирила Борисовича:  



- звільнити від сплати членських внесків завідувача Врадіївської 

державної нотаріальної контори Поплужну Катерину Аркадіївну з 

01.03.2021 року по 01.07.2021 рік у зв’язку з хворобою.  

Заборгованість станом на 01.07.2021 року – 2483,85 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків завідувача 

Врадіївської державної нотаріальної контори Поплужну Катерину Аркадіївну 

з 01.03.2021 року по 01.07.2021 рік. 

Рішення прийнято.  
 

 за поданням голови відділення НПУ в Полтавській області Гури 

Людмили Борисівни:  

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Чутівського районного нотаріального округу Савінову Надію Матвіївну з 

01.05.2021 року по 31.12.2021 рік у зв’язку з перенесеною онкологічною 

операцією в лютому 2021 року, хворобою COVID-19 в березні 2021 року та 

тривалим реабілітаційним періодом.  

Заборгованість станом на 01.07.2021 року – 1000,00 грн._ 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Чутівського районного нотаріального округу Савінову Надію 

Матвіївну з 01.05.2021 року по 31.12.2021 рік. 

Рішення прийнято.  
 

 за поданням голови відділення НПУ в Харківській області Самощенко 

Олени Анатоліївни:  

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Трощій Ірину Вячеславівну з 

01.04.2021 року по 31.12.2021 рік у зв’язку з тяжким перебігом захворювання 

НА COVID-19, тривалою госпіталізацією та скрутним матеріальним 

становищем.  

Заборгованість станом на 01.07.2021 року – 1499,67 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Трощій Ірину 

Вячеславівну з 01.04.2021 року по 31.12.2021 рік. 

Рішення прийнято. 
 

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Краснокутського районного нотаріального округу Соломко Сергія 

Івановича з 01.02.2021 року по 31.12.2021 рік у зв’язку з тяжким перебігом 

захворювання НА COVID-19 та скрутним матеріальним становищем.  

Заборгованість станом на 01.07.2021 року – відсутня. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Краснокутського районного нотаріального округу Соломко Сергія 

Івановича з 01.02.2021 року по 31.12.2021 рік.  

Рішення прийнято. 
 

 у зв’язку із скрутним матеріальним становищем: 



 за поданням голови відділення НПУ в Харківській області Самощенко 

Олени Анатоліївни:  

- звільнити від сплати членських внесків приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Яковлєву Катерину Борисівну 

з 01.04.2021 року по 31.12.2021 рік у зв’язку з повним залиттям (прорив стояку 

гарячого водопостачання) робочого офісу, його непридатністю для 

використання робочого місця нотаріуса, а отже і неможливістю вчиняти 

нотаріальні дії.  

Заборгованість станом на 01.07.2021 року – 499,16 грн. 

УХВАЛИЛИ: звільнити від сплати членських внесків приватного 

нотаріуса Краснокутського районного нотаріального округу приватного 

нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Яковлєву Катерину 

Борисівну з 01.04.2021 року по 31.12.2021 рік. 

Рішення прийнято. 

 

 розстрочити сплату заборгованості по сплаті членських внесків: 

 за поданням голови відділення НПУ в Харківській області Самощенко 

Олени Анатоліївни:  

- розстрочити сплату членських внесків приватному нотаріусу 

Харківського міського нотаріального округу Шатерніковій Тетяні 

Миколаївні, на період з 01.07.2021 року по 01.07.2022 рік у зв’язку зі 

скрутним матеріальним становищем, спричиненим малою кількістю роботи. 

Заборгованість станом на 01.07.2021 року – 7896,88 грн. 

УХВАЛИЛИ: розстрочити сплату членських внесків приватному 

нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Шатерніковій Тетяні 

Миколаївні, на період з 01.07.2021 року по 01.07.2022 рік. 

Рішення прийнято. 
 

- розстрочити сплату членських внесків приватному нотаріусу 

Харківського районного нотаріального округу Куриленко Світлані 

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

матеріальним становищем, спричиненим малою кількістю роботи. 

Заборгованість станом на 01.07.2021 року – 5318,30 грн. 

УХВАЛИЛИ: розстрочити сплату членських внесків приватному 

нотаріусу Харківського районного нотаріального округу Куриленко Світлані 

Василівні, на період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 рік. 

Рішення прийнято. 
 

  Перерахувати заборгованість: 

 за поданням голови відділення НПУ в місті Києві Козаєвої Наталії 

Михайлівни:  

- перерахувати заборгованість за внесками державного нотаріуса Першої 

київської державної нотаріальної контори Панченко Людмили Євгенівни за 

період з 2017 по 2020 роки, коли нотаріальна діяльність не здійснювалася, та 

прийняти рішення згідно повноважень аналогічно до рішення Ради НПУ по 



перерахунку заборгованості державному нотаріусу Заведеї Л.О., врахувати в 

2021 році нараховані Панченко Л.Є. суми членських внесків за період, коли 

вона не здійснювала нотаріальну діяльність (з причини декретної відпустки по 

вагітності), а саме з 05.12.2017 р. по 24.09.2020 р. включно шляхом звільнення 

на відповідну суму від сплати внесків в 2021 році, за умови повного погашення 

нею існуючої заборгованості за попередні роки та у відпустці по догляду за 

дитиною, за умови невідкладного погашення нею заборгованості (за інші 

періоди, не пов’язані з відпусткою) в строк до 27.12.2021 року.  

Заборгованість станом на 01.07.2021 рік -  7783,91 грн. 

УХВАЛИЛИ: перерахувати заборгованість за внесками державного 

нотаріуса Першої київської державної нотаріальної контори Панченко 

Людмили Євгенівни за період з 2017 по 2020 роки, врахувати в 2021 році 

нараховані Панченко Л.Є. суми членських внесків за період, коли вона не 

здійснювала нотаріальну діяльність (з причини декретної відпустки по 

вагітності), а саме з 05.12.2017 р. по 24.09.2020 р. включно шляхом звільнення 

на відповідну суму від сплати внесків в 2021 році, за умови повного погашення 

нею існуючої заборгованості за попередні роки в строк до 27.12.2021 року. 

Рішення прийнято.  

 

 за поданням голови відділення НПУ в Львівській області Пилипенка 

Юрія Пилиповича:  

- перерахувати заборгованість по сплаті членських внесків приватного 

нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Бойко Юрія 

Вікторовича, у зв’язку з тим, що у період з 20.11.2019 року нотаріусом було 

припинено приватну нотаріальну діяльність по Лисичанському міському 

нотаріальному округу Луганської області до реєстрації нотаріусом приватної 

нотаріальної діяльності по Львівському міському нотаріальному округу з 

04.02.2020 року.  

Заборгованість станом на 01.07.2021 рік – 1067,34 грн. 

УХВАЛИЛИ: перерахувати заборгованість по сплаті членських внесків 

приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Бойко Юрія 

Вікторовича, за період коли було припинено приватну нотаріальну діяльність 

по Лисичанському міському нотаріальному округу Луганської області з 

20.11.2019 року до реєстрації нотаріусом приватної нотаріальної діяльності по 

Львівському міському нотаріальному округу з 04.02.2020 року. 

Рішення прийнято.   

 

2. СЛУХАЛИ:  Президента НПУ Марченка В.М., який надав перелік 

подань від голів відділень НПУ в областях та м. Києві 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 

01.07.2021 р. 

      Дата 

припинення 

діяльності 

1. П’ятаков Сергій Анатолійович 18866,20 припинено 

 Всього: 18866,20  

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 Львівській області Пилипенка 

Юрія Пилиповича:  

№ 

п/п 

 

Припинили діяльність 

Сума боргу 

на 01.07.2021 р. 

Дата 

припинення 

діяльності 

1. Киричук Вікторія Василівна 6350,52 звільнення 

 Всього: 6350,52  

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 

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

давності. 

Рішення прийнято. 

 

 за поданням голови відділення НПУ в Одеській області Левенець 

Тетяни Пилипівни: 

№ 

п/п 

 

Припинили діяльність 

    Сума боргу 

на 01.07.2021 р. 

     Дата   

припинення   

 діяльності 

1. Білоус Ірина Олександрівна 2574,28 Припинено 

2. Крицький Олександр Васильович 1787,75 Припинено 

3. Черненко Світлана Миколаївна 1000,00 померла 

 Всього: 5362,03  

 Протокол правління № 2 від 

20.05.2021 

  

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 

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

давності. 

Рішення прийнято. 

 



 за поданням голови відділення НПУ в Полтавській області Гури 

Людмили Борисівни:  

№ 

п/п 

 

Припинили діяльність 

Сума боргу 

на 01.07.2021 р. 

Дата 

припинення 

діяльності 

1. Голубицька Наталія Іванівна 4718,50 померла 

 Всього: 4718,50  

 Протокол правління № 2 від 

30.06.2021 

  

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 

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

давності. 

Рішення прийнято. 
 

Порядок денний вичерпано. 

Засідання закрито о 17 год.00 хв. 

 

 

Головуючий               /ПІДПИС/                          В.М. Марченко 

 

Секретар             /ПІДПИС/                          Н.М. Козаєва 

 


