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Рішення з Протоколу № 44
засідання Ради Нотаріальної палати України

м. Київ					                                   27 вересня 2018 року
					
                                                                  Присутні члени Ради НПУ:                                                                                                                 
Марченко В.М., Оніщук О.М., Кирилюк О.Ю., Суханова Т.О., Курта Н.В., Бунякіна О.В.,Силіна Н.В., Масловець Л.С., Кіцула О.М.,Дерун К.А., Балик Т.М., Пилипенко Ю.П., Левенець Т.П., Гура Л.Б., Бернацька І.М., Пивовар Л.В., Ворошина Л.В., Самощенко О.А., Ляшук Л.Г., Терещенко М.Є.,  Блауш Н.З., Коваленко В.В., Сидоренко А.В., Кирилюк Д.В., Козаєва Н.М.

                                                                         Запрошені: 
Виконавчий директор Долгова З.М.,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Войтовський В.С.


Головуючий: Марченко В.М.
Секретар:       Козаєва Н.М.



Порядок денний
засідання Ради НПУ 

1. Про затвердження порядку денного засідання Ради НПУ (Доповідач:  Президент НПУ Марченко В.М.).
2. Про придбання приміщення під розміщення головного офісу Нотаріальної палати України: затвердження цільової програми про придбання приміщення під офіс НПУ, обговорення запропонованих робочою группою варіантів таких об’єктів (протокол № 1 від 17 вересня 2018 року), прийняття рішення щодо придбання конкретного приміщення в рамках реалізації цільової програми, уповноваження Президента НПУ на підписання договору купівлі-продажу приміщення; погодження та затвердження розміру суми, механізмів формування коштів на придбання приміщення під офіс НПУ, а також витрат на його ремонт і обладнання в подальшому. (Доповідач: член Ради НПУ Кирилюк Д.В.).
3. Про необхідність корегування кошторису НПУ та відділень НПУ на 2018 рік. Внесення змін до структури НПУ, посадових окладів працівників апарату. Внесення змін до штатних розписів відділень НПУ. Введення в дію штатних розписів НПУ та відділень з 01 жовтня 2018 року (Доповідач: Виконавчий директор Долгова З.М.). 
4. Про включення до складу Комісії НПУ з питань співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування приватних нотаріусів: Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області Голобородько Вікторію Олександрівну та Морозову Вікторію Миколаївну Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області (Доповідач: Віце-президент НПУ Кирилюк О.Ю.).
5. Про звільнення від сплати членських внесків : 
у зв’язку з відпусткою по вагітності, пологам та декретною відпусткою:
державного нотаріуса Другої селідовської державної нотаріальної контори Доценко Ольгу Вікторівну у зв’язку з лікарняним по вагітності та пологам з 01.12.2015 року по 04.04.2016 року та у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 05.04.2016 року по 02.01.2017 року, звільнити від сплати членських внесків. заборгованість станом на 25.08.2018 рік становить 1088,30 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ в Донецькій області Бельдєй Микола Іванович);
у зв’язку з хворобою та перебування їх на лікарняному:
- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазурчука Вадима Вікторовича у зв’язку з онкологічним захворюванням ІV ступеню звільнити від сплати членських внесків за період з 05.11.2015 року по 01.10.2018 року, заборгованість станом на 25.08.2018 рік становить 9680,82 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ у м. Києві Сидоренко Андрій Васильович);
- приватного нотаріуса Волноваського районного нотаріального округу Степаніщенко Любов Іванівну у зв’язку з її постійною хворобою звільнити від сплати членських внесків за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року. заборгованість станом на 25.08.2018 рік становить 4611,70 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ в Донецькій області Бельдєй Микола Іванович);
- приватного нотаріуса Славутицького міського нотаріального округу Хусалімову Лесю Василівну у зв’язку з тяжкою хворобою її чоловіка, звільнити від сплати членських внесків за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року.  заборгованість станом на 25.08.2018 рік становить 1848,71 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ у Київській області Дерун Каріна Анатоліївна);
у зв’язку з призупиненням нотаріальної діяльності:
- приватного нотаріуса Авдіївського міського нотаріального округу Літовка Аллу Олександрівну, у зв’язку з призупиненням своєї нотаріальної діяльності та укладає щорічно договори про заміщення з приватним нотаріусом Авдіївського міського нотаріального округу Василенко Володимиром Анатолійовичем, звільнити від сплати членських внесків з 01.01.2015 року. заборгованість станом на 25.08.2018 рік становить 8361,32 грн (Доповідач: голова відділення НПУ в Донецькій області Бельдєй Микола Іванович);
- приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Ходачинського Романа Олександровича, у зв’язку з тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності, звільнити від сплати членських внесків на термін з 24.08.2018 року по 24.12.2019 рік. (Доповідач: голова відділення НПУ у Волинській області Курта Наталія Володимирівна);
у зв’язку із скрутним матеріальним становищем багатодітних матерів:
- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Денисевич Світлану Анатоліївну, яка є багатодітною матір’ю, виховує чотирьох дітей, троє з яких є неповнолітніми звільнити від сплати заборгованості членських внесків та скасувати її заборгованість по членським внескам з 2011 року по січень 2018 року, заборгованість станом на 25.08.2018 рік становить 4296,74 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ у м. Києві Сидоренко Андрій Васильович);
у зв’язку з сімейними обставинами та скрутним становищем:
- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Юдіну Ірину Георгіївну, у зв’язку з незначною кількістю нотаріальних дій, важким сімейним становищем, звільнити від сплати членських внесків. заборгованість станом на 25.08.2018 рік становить 10 349,88 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ у м. Києві Сидоренко Андрій Васильович);
- приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Затолокіну Катерину Ярославівну, у зв’язку з хворобою та важким матеріальним станом, звільнити від сплати членських внесків на термін з 01.01.2018 року по 31.12.2018 рік. заборгованість станом на 25.08.2018 рік становить 3480,68 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ в Одеській області Левенець Тетяна Пилипівна);
у зв’язку зі смертю:
- приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Волковицьку Олену Станіславівну, у зв’язку зі смертю 26.06.2017 року а/з № 589 та повністю списати заборгованість по членським внескам до Нотаріальної палати України. заборгованість становить 5189,19 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ в Донецькій області Бельдєй Микола Іванович).
6. Різне. 
6.1. Про відзначення та заохочення нотаріусів відзнаками Нотаріальної палати України та Президента Нотаріальної палати України з нагоди професійного свята - Дня юриста (Доповідач: виконавчий директор НПУ Долгова З.М.).
6.2. Про включення до членів Ради НПУ громадян які склали кваліфікаційний іспит на нотаріуса і отримали Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, але ще не приступили до роботи (Доповідач: Президент НПУ Марченко В.М.).
6.3. Про направлення звернення до відповідних органів по необхідності підключення нотаріусів всіх областей до реєстрів територіальної громади і отримання інформації щодо зареєстрованих осіб необхідної для укладення нотаріальних дій (Доповідач: член Ради НПУ Кирилюк О.Ю.).
6.4. Про створення робочої групи по внесенню змін до відповідних нормативно-правових норм в частині диференціації порушення прав нотаріусів (Доповідач: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Войтовський В.С.). 

1. СЛУХАЛИ:  Президента НПУ Марченка В.М. про затвердження порядку денного засідання Ради НПУ. 
ВИСТУПИВ: Марченко В.М. з вітальним словом. Зачитав порядок денний та запропонував поміняти місцями «друге» і «п’яте» питання порядку у зв’язку із затримкою представника робочої групи, яка займалася питанням щодо  придбання приміщення для НПУ.
Уточнив  питання пункту 6. «Різне», та запитав чи є доповнення?
ВИСТУПИЛИ: голова відділення НПУ у Запорізькій області Масловець Л.С. з проханням посприяти у направленні звернення до відповідних органів  з приводу необхідності підключення до реєстрів територіальної громади нотаріусів усіх областей з метою отримання інформації щодо зареєстрованих осіб, яка  вкрай необхідна нотаріусам при вчиненні нотаріальних дій.
Голова відділення НПУ у м. Києві Сидоренко А.В. з проханням внести до порядку денного питання про звернення з листом до Міністерства юстиції України щодо змін до законодавства з приводу диференціації підходів до покарання нотаріусів у сфері державної реєстрації.
Оніщук О.М. уточнила пропозицію Сидоренка А.В., а Марченко В.М. запропонував визначити конкретних осіб, які б зайнялися доопрацюванням цього питання. Після цього розглянути питання про звернення до Міністерства юстиції.  
Інші пропозицій щодо порядку денного не надходили.
Марченко В.М. попросив затвердити порядок денний засідання Ради НПУ 27.09.2018 року у запропонованому варіанті  і поставив на голосування. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити Порядок денний засідання Ради НПУ 27.09.2018 у запропонованому варіанті.
Рішення прийнято одноголосно.
     
2. СЛУХАЛИ: Виконавчого директора НПУ Долгову З.М. про необхідність корегування кошторису НПУ та відділень НПУ на 2018 рік. Внесення змін до  штатного розпису НПУ у зв’язку із зміною структури, посадових окладів працівників апарату. Внесення змін до штатних розписів відділень НПУ. Введення в дію штатних розписів НПУ та відділень НПУ з 01 жовтня 2018 року.
ВИСТУПИЛИ: Члени Ради НПУ.
ОБГОВОРИЛИ: Члени  Ради НПУ
УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення змін до структури апарату НПУ, посадових окладів працівників апарату. Затвердити штатний розпис НПУ зі змінами структури апарату та посадових окладів працівників і ввести в дію з 01.10.2018 року. Затвердити штатні розписи відділень НПУ із змінами і ввести в дію з 01.10.2018 року 
Відповідно до Положення про інформацію НПУ, затвердженого Радою НПУ 15.02.2017 року вказана інформація не оприлюднюється у протоколі, а йде додатком №1 до цього протоколу.
Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: Віце-президента НПУ Кирилюк О.Ю. про включення до складу Комісії НПУ з питань співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування приватних нотаріусів.
Кирилюк О.Ю. зазначила, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Валігура Ганна Валеріївна подала заяву про вихід зі складу Комісії НПУ з питань співробітництва з органами державної влади. Є вакантна посада і на це місце я пропоную включити до складу Комісії, приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області Голобородько Вікторію Олександрівну.
Питання щодо включення до складу Комісії кандидатури Морозової Вікторії Миколаївни прошу перенести на наступне засідання, так як у нас виходить парна кількість людей, що перешкоджатиме голосуванню.  Це питання вирішимо спочатку на засіданні Комісії, а потім розгляд його я внесу на засідання Ради НПУ. 
УХВАЛИЛИ: Виключити зі складу Комісії НПУ з питань співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Валігуру Ганну Валеріївну та включити до складу Комісії приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області Голобородько Вікторію Олександрівну.
Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: Президента НПУ Марченка В.М. та членів Ради НПУ Сидоренка А.В., Самощенко О.А., Дерун К.А., Курту Н.В., Левенець Т.П., про звільнення від сплати членських внесків нотаріусів:
	у зв’язку з відпусткою по вагітності, пологам та декретною відпусткою:
державного нотаріуса Другої селідовської державної нотаріальної контори Доценко Ольгу Вікторівну у зв’язку з лікарняним по вагітності та пологам з 01.12.2015 року по 04.04.2016 року та у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 05.04.2016 року по 02.01.2017 року, звільнити від сплати членських внесків. заборгованість станом на 25.08.2018 рік становить 1088,30 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ в Донецькій області Бельдєй Микола Іванович)

УХВАЛИЛИ: відмовити у звільненні від сплати членських внесків державному нотаріусу Другої селідовської державної нотаріальної контори Доценко Ользі Вікторівні.
у зв’язку з хворобою та перебування їх на лікарняному:
- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазурчука Вадима Вікторовича у зв’язку з онкологічним захворюванням ІV ступеню звільнити від сплати членських внесків за період з 05.11.2015 року по 01.10.2018 року, заборгованість станом на 25.08.2018 рік становить 9680,82 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ у м. Києві Сидоренко Андрій Васильович)
УХВАЛИЛИ: звільнити приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазарчука Вадима Вікторовича від сплати членських внесків з 01.01.2018 року по 31.12.2018 рік, борг не списувати.
- приватного нотаріуса Волноваського районного нотаріального округу Степаніщенко Любов Іванівну у зв’язку з її постійною хворобою звільнити від сплати членських внесків за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року. заборгованість станом на 25.08.2018 рік становить 4611,70 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ в Донецькій області Бельдєй Микола Іванович)
УХВАЛИЛИ: звільнити приватного нотаріуса Волноваського районного нотаріального округу Степаніщенко Любов Іванівну від сплати членських внесків з 01.01.2018 року по 31.12.2018 рік, борг не списувати.
- приватного нотаріуса Славутицького міського нотаріального округу Хусалімову Лесю Василівну у зв’язку з тяжкою хворобою її чоловіка, звільнити від сплати членських внесків за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року.  заборгованість станом на 25.08.2018 рік становить 1848,71 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ у Київській області Дерун Каріна Анатоліївна)
УХВАЛИЛИ: звільнити приватного нотаріуса Славутицького міського нотаріального округу Хусалімову Лесю Василівну від сплати членських внесків з 01.01.2018 року по 31.12.2018 рік.
у зв’язку з призупиненням нотаріальної діяльності:
- приватного нотаріуса Авдіївського міського нотаріального округу Літовка Аллу Олександрівну, у зв’язку з призупиненням своєї нотаріальної діяльності та укладає щорічно договори про заміщення з приватним нотаріусом Авдіївського міського нотаріального округу Василенко Володимиром Анатолійовичем, звільнити від сплати членських внесків з 01.01.2015 року. заборгованість станом на 25.08.2018 рік становить 8361,32 грн (Доповідач: голова відділення НПУ в Донецькій області Бельдєй Микола Іванович);
УХВАЛИЛИ: звільнити приватного нотаріуса Авдіївського міського нотаріального округу Літовка Аллу Олександрівну від сплати членських внесків з 01.01.2018 року по 31.12.2018 рік.
- приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Ходачинського Романа Олександровича, у зв’язку з тимчасовим зупиненням нотаріальної діяльності, звільнити від сплати членських внесків на термін з 24.08.2018 року по 24.12.2019 рік. (Доповідач: голова відділення НПУ у Волинській області Курта Наталія Володимирівна)
УХВАЛИЛИ: звільнити приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Ходачинського Романа Олександровича від сплати членських внесків на час зупинення нотаріальної діяльності та зобов’язати відділення в особі голови повідомити якщо буде поновлена робота нотаріуса.
у зв’язку із скрутним матеріальним становищем багатодітних матерів:
- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Денисевич Світлану Анатоліївну, яка є багатодітною матір’ю, виховує чотирьох дітей, троє з яких є неповнолітніми звільнити від сплати заборгованості членських внесків та скасувати її заборгованість по членським внескам з 2011 року по січень 2018 року, заборгованість станом на 25.08.2018 рік становить 4296,74 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ у м. Києві Сидоренко Андрій Васильович)
УХВАЛИЛИ: звільнити приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Денисевич Світлану Анатоліївну від сплати членських внесків з 01.01.2018 року по 31.12.2018 рік.
 у зв’язку з сімейними обставинами та скрутним становищем:
- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Юдіну Ірину Георгіївну, у зв’язку з незначною кількістю нотаріальних дій, важким сімейним становищем, звільнити від сплати членських внесків. заборгованість станом на 25.08.2018 рік становить 10 349,88 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ у м. Києві Сидоренко Андрій Васильович)
УХВАЛИЛИ: відмовити у звільненні від сплати членських внесків приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Юдіній Ірині Георгіївні.
- приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Затолокіну Катерину Ярославівну, у зв’язку з хворобою та важким матеріальним станом, звільнити від сплати членських внесків на термін з 01.01.2018 року по 31.12.2018 рік. заборгованість станом на 25.08.2018 рік становить 3480,68 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ в Одеській області Левенець Тетяна Пилипівна)
УХВАЛИЛИ: звільнити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Затолокіну Катерину Ярославівну від сплати членських внесків з 01.01.2018 року по 31.12.2018 рік.
у зв’язку зі смертю:
- приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Волковицьку Олену Станіславівну, у зв’язку зі смертю 26.06.2017 року а/з № 589 та повністю списати заборгованість по членським внескам до Нотаріальної палати України. заборгованість становить 5189,19 грн. (Доповідач: голова відділення НПУ в Донецькій області Бельдєй Микола Іванович).  
УХВАЛИЛИ: звільнити приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Волковицьку Олену Станіславівну від сплати членських внесків  в зв’язку зі смертю. 

ВИСТУПИЛИ:
Перший  Віце-президент Оніщук О.М. звернула увагу членів  Ради НПУ, що витрачається велика кількість часу на розгляд питання про звільнення від сплати членських внесків, у зв’язку з неналежною підготовкою матеріалів,що стосуються таких нотаріусів. Тому запропонувала зобов’язати відділення НПУ готувати документи на звільнення від сплати членських внесків  у відповідності до Положення і належним чином.
Козаєва Н.М. виступила з пропозицією вирішувати питання звільнення на місцях на засіданні правління відділення НПУ, і не виносити  їх на Раду НПУ.
УХВАЛИЛИ: Зобов’язати відділення НПУ готувати документи у відповідності до Положення належним чином та вирішувати про винесення чи не винесення на засідання Ради НПУ даного питання на місцях, на засіданні правління відділення, і не виносити на Раду НПУ всі заяви на звільнення. 
Рішення прийнято одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: члена Ради НПУ Кирилюка Д.В. Про придбання приміщення під розміщення головного офісу Нотаріальної палати України: затвердження цільової програми про придбання приміщення під офіс НПУ, обговорення запропонованих робочою групою варіантів таких об’єктів (протокол № 1 від 17 вересня 2018 року), прийняття рішення щодо придбання конкретного приміщення в рамках реалізації цільової програми, уповноваження Президента НПУ на підписання договору купівлі-продажу приміщення; погодження та затвердження розміру суми, механізмів формування коштів на придбання приміщення під офіс НПУ, а також витрат на його ремонт і обладнання в подальшому. 

ВИСТУПИЛИ: Кирилюк Д.В. повідомив, що для вирішення питання щодо купівлі приміщення було створено робочу групу і я хотів би подякувати членам цієї робочої групи за ту роботу, яка ними була зроблена, а особливо відзначити Войтовського В.С., Леонтьєва Г.О. та Верповську О.В.
Таким чином на сьогодні ми маємо два важливих момента: 
- придбання приміщення під розміщення офісу НПУ має мати площу приблизно розміром до 500 кв.м ;
- приміщення має бути біля станції метро.
Ми вивчали всі можливі механізми фінансування для придбання  приміщення. На сьогодні це дорога процедура, адже вартість нерухомості тільки зростає. Ми розраховуємо в основному на акумуляцію вільних коштів, які є на  рахунках НПУ та її відділень. 
Пропонується накопичення коштів за рахунок добровільних внесків нотаріусів, а також з можливістю залучення цільових та благодійних внесків та з інших джерел фінансування.
Досить приємним є факт готовності значної кількості нотаріусів в Києві, які готові внести кошти на придбання приміщення для НПУ. 
Вважаю, що нотаріуси, які приймуть участь та внесуть свої кошти на придбання приміщення, мають бути відзначені. Можливо, як варіант, в майбутньому створити дошку пошани і вказати всіх нотаріусів, які прийняли участь у реалізації рішення З’їзду.
Кирилюк Д.В. доповів, що робоча група, після перегляду декількох варіантів, зупинилась на одному із них - це комплекс, який будується за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 28-а, та розташований біля станції метро і його площа не перевищує запланованої 500 кв.
Кирилюк Д.В. зауважив, що цей комплекс не із дешевих, але приміщення  того варто. Разом із тим, а необхідність мати у власності своє приміщення уже давно назріла. Більше того, продавці згодні продати приміщення у розстрочку та в гривні, без відсотків.
Це насамперед, престиж нотаріального професійного самоврядування України на державному та міжнародному рівнях. Приміщення купується не на один день. Тому прошу підтримати цей варіант, що пропонується робочою групою, як один із кращих, з переглянутих об’єктів. 

По цьому питанню  пропоную проголосувати по декільком пунктам.
	Затвердити цільову програму щодо придбання приміщення під офіс для НПУ.
	 Реалізацію цільової програми профінансувати за рахунок вільних коштів, які знаходяться на рахунках НПУ та її відділень. 

3. Для реалізації цільової програми залучати кошти з інших джерел фінансування (цільових та благодійних внесків, добровільних коштів нотаріусів тощо).
4. Встановити термін перерахування коштів відділеннями НПУ.

Оніщук О.М. закликала віднестися до цього питання дуже серйозно і плідно над ним попрацювати.. 
Кирилюк О.Ю. наголосила, що затягувати час-це не кращий варіант, так як на все з кожним днем підіймається ціна.
Козаєва Н.М. попросила з усією відповідальністю проникнути в суть питання та підтримати придбання запропонованого приміщення.
Марченко В.М. наголосив, що в об’єкті нерухомості, який буде придбаватись НПУ, є можливість надати площу для забезпечення діяльності відділення НПУ у місті Києві. Для цього відповідно до підпункту 11) пункту 3.7 Типового положення про відділення НПУ має бути рішення правління відділення НПУ у місті Києві про виділення коштів з метою використання їх на   придбання НПУ приміщення під офіс. 
Запропонував головам відділень спільно із своїми членами НПУ з розумінням віднестися до придбання приміщення та закликати їх до співпраці. Крім того, необхідно буде також, наперед, закласти кошти в пункт витрат на ремонт придбаного  приміщення.
Пивовар В.А. запропонував створити механізм перерахування коштів без загальних зборів по відділеннях.
ОБГОВОРИЛИ: члени Ради.
Вирішили поставити на голосування такі пропозиції:
	Затвердити цільову програму щодо придбання приміщення для розміщення офісу НПУ. 

  На виконання рішення З’їзду від 20.04.2018 року та з метою реалізації цільової програми придбати приміщення для розміщення офісу НПУ максимальною вартістю 20 000 000 гривень, з ПДВ та площею до 500 кв.м. 
	Уповноважити Президента НПУ укласти та підписати правочини, спрямовані на набуття у власність НПУ приміщення.
	 Доручити правлінням відділень НПУ в місячний термін забезпечити перерахування наявних залишків вільних коштів на окремий поточний рахунок НПУ, на фінансування придбання приміщення. 
	Провести інформаційну компанію щодо популяризації необхідності придбання приміщення для розміщення офісу НПУ, з метою максимального залучення цільових та інших добровільних внесків на  купівлю  такого приміщення.
	Доручити головам відділень НПУ провести необхідні дії та заходи, спрямовані на погашення існуючої заборгованості по сплаті членських внесків.

УХВАЛИЛИ: 
1.Затвердити цільову програму щодо придбання приміщення для розміщення офісу НПУ .
2. На виконання рішення З’їзду від 20.04.2018 року та з метою реалізації цільової програми, затвердженої Радою НПУ придбати приміщення для розміщення офісу НПУ за будівельною адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 28-а, максимальною вартістю 20 000 000 гривень з ПДВ та площею до 500 кв.м. 
3. Уповноважити Президента НПУ укласти та підписати правочини, спрямовані на набуття у власність НПУ приміщення.
4. Доручити голові відділення НПУ в місті Києві, відповідно до підпункту 11) пункту 3.7 Типового положення про відділення НПУ провести засідання правління з приводу прийняття рішення щодо перерахування коштів відділення НПУ у місті Києві на окремий поточний рахунок НПУ на фінансування придбання об’єкту нерухомості під офіс НПУ для забезпечення діяльності відділення НПУ у місті Києві.
5.Доручити правлінням відділень НПУ в областях в місячний термін забезпечити перерахування наявних залишків вільних коштів на окремий поточний рахунок НПУ, на фінансування цільової програми.
6.Провести інформаційну компанію щодо популяризації необхідності придбання приміщення  для розміщення офісу НПУ, з метою максимального залучення цільових та інших добровільних внесків на купівлю такого приміщення. 
7.Доручити головам відділень НПУ провести необхідні дії та заходи, спрямовані на погашення існуючої заборгованості по сплаті членських внесків.    
Рішення прийнято.
6. Різне.
6.1. СЛУХАЛИ: Президента Марченко В.М. про включення до членів НПУ осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит і отримали Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, але ще не її зареєстрували. 
УХВАЛИЛИ: Прийняти до членів НПУ громадян які склали кваліфікаційний іспит на нотаріуса і отримали Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, але ще не приступили до роботи.
Рішення прийнято одноголосно списком (додаток 2).

6.2. СЛУХАЛИ:  Виконавчого директора  Долгову З.М. про відзначення та заохочення нотаріусів відзнаками Нотаріальної палати України та Президента Нотаріальної палати України з нагоди професійного свята - Дня юриста.  
Відповідно до подань голів відділень НПУ з нагоди святкування професійного свята - Дня юриста нагородити нотаріусів такими заохочувальними відзнаками Нотаріальної палати України та Президента Нотаріальної палати України: Подяка НПУ, Почесна Грамота НПУ, Подяка Президента НПУ, Почесна Грамота НПУ.
Члени Ради НПУ підтримали запропоновані кандидатури для нагородження  заохочувальними відзнаками Нотаріальної палати України.
УХВАЛИЛИ: Нагородити нотаріусів заохочувальними відзнаками Нотаріальної палати України та Президента Нотаріальної палати України з нагоди професійного свята - Дня юриста.
Рішення прийнято списком (додаток 3).

6.3. СЛУХАЛИ: Віце-президента Кирилюк О.Ю. про направлення звернення до відповідних органів по необхідності підключення до реєстрів територіальної громади нотаріусів всіх областей для отримання інформації щодо зареєстрованих осіб, необхідної для  вчинення нотаріальних дій.
УХВАЛИЛИ: Направити звернення до відповідних органів про необхідність підключення до реєстрів територіальної громади нотаріусів усіх областей для отримання інформації щодо зареєстрованих осіб, необхідної для  вчинення нотаріальних дій.
Рішення прийнято одноголосно.

6.4. Про створення робочої групи по внесенню змін до відповідних нормативно-правових норм, та звернення з листом до Міністерства юстиції України щодо внесення змін до законодавства з приводу диференціації підходів до покарання нотаріусів у сфері державної реєстрації. (Доповідач: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Войтовський В.С.). 
УХВАЛИЛИ: Створити робочу групу по напрацюванню проектів відповідних нормативно-правових актів та направити звернення до Міністерства юстиції України  щодо внесення  змін до нормативно-правових норм з приводу диференціації підходів до покарання нотаріусів у сфері державної реєстрації.
Рішення прийнято одноголосно.


Головуючий			ПІДПИС         	                   В.М. Марченко

Секретар		         ПІДПИС                                 Н.М. Козаєва

