
Протокол № 86 

засідання Ради Нотаріальної палати України, 

що проведено дистанційно, в  режимі «он-лайн» 

 

м. Київ                «29»липня 2021 року 

      

Прийняли участь члени Ради НПУ: 

Марченко В.М., Кирилюк О.Ю.,. 

Суханова Т.О., Кузьміч 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 наступне питання: 

 

1. Про фінансування організації та проведення  Всеукраїнських спортивних 

ігор  –  «Ukrainian Notary Games – 2021» за участю команд нотаріусів України  та 

міжнародних спортивних команд, які будуть проходити у м. Дніпрі 09-11 

вересня 2021 року (Доповідачі: Голова Комісії з розвитку фізичної культури, 

спорту, творчості та мистецтва Поліщук А.О. та заступник голови Комісії 

Кот Б.А.).  



Прошу членів Ради НПУ проголосувати порядок денний. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА» -  25;           «ПРОТИ» - 3;         «УТРИМАЛИСЬ» -  1.  

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний. 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: Голову Комісії з розвитку фізичної культури, спорту, 

творчості та мистецтва Поліщука А.О. та заступника голови Комісії Кота Б.А. 

про проведення Всеукраїнських спортивних ігор – «Ukrainian Notary Games – 

2021»(далі- «UNG») за участю команд нотаріусів України та міжнародних 

спортивних команд, які будуть проходити у м. Дніпрі 09-11 вересня 2021 року. 

ВИСТУПИЛИ: Поліщук А.О. та Кот Б.А. повідомили, що план проведення   

Всеукраїнських спортивних ігор за участю команд нотаріусів України та 

міжнародних спортивних команд,  які мають відбутися 09 -11 вересня 2021 року 

у м. Дніпро було розглянуто  на засіданні Комісії з розвитку фізичної культури, 

спорту, творчості та мистецтва (далі – Комісія) 13 травня 2021 року (протокол 

№3).  

Поліщук А.О. зазначив, що вказаний захід входить до Плану основних 

заходів Нотаріальної палати України на 2021 рік, затвердженого рішенням Ради 

Нотаріальної палати України 18 грудня 2020 року ( протокол № 77). 

Організатором заходу «UNG» виступає Нотаріальна палата України, 

спікерами заходу  виступають авторитетні представники нотаріальної професії.  

Поліщук А.О. також підкреслив, що  «UNG» - це міжнародні спортивні 

змагання, з високим рівнем організації, об’єднують професіоналів однієї справи- 

нотаріусів з різних країн. Кількість учасників заходу «Ukrainian Notary Games – 

2021» орієнтовно  складає 430 осіб.  

Це представники із таких країн як Франція,  Іспанія, Турція, Румунія Болгарія, 

Сербія, Польша, Естонія, Литва, Білорусія, Грузія, Кахахстан, Узбекистан та інш.  

Звичайно, що участь міжнародних спортивних команд нотаріусів залежить 

від запровадження в цих країнах обмежувальних карантинних заходів,  

пов’язаних із COVID-19.   

Основна локація проведення спортивних змагань, а також церемонія 

відкриття, вечірня програма першого дня та вечеря в перший день будуть 

проходити на території спортивно-розважального комплексу «Bartolomeo» 

BestRiverResort (м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги 9Б ).  

Забіг з перешкодами Raceу Nation (далі- «RN») заплановано провести                            

11 вересня 2021 року в селі Любимівка, по  вул. Соснова, буд. 1, 

Дніпропетровської області.  

Крім спортивних змагань, в ході проведення «UNG» будуть організовані 

зустрічі у форматі круглого столу і/або конференції та/або брейк-кави, метою 

яких буде спілкування на актуальні теми професії нотаріуса в Україні та в 

країнах -учасницях заходу. 

Кот Б. А. зазначив, що оплата реєстраційного збору та всі інші організаційні 

витрати учасників спортивних змагань, а також вартість їх проживання 

покладаються частково, на самих учасників  та на відділення НПУ. 

 Разом з тим,  забезпечення організації та влаштування забігу з перешкодами 

«RN» під час проведення UNG потребує додаткового фінансування .   



Кот Б.А. підкреслив, що забіг «RN» є досить популярним серед спортивних 

команд і тому передбачено його включення вже третій рік поспіль під час 

проведення «UNG».  

Так, в 2019 році у забігу «RN», який був профінансований безпосередньо за 

рахунок НПУ прийняло участь 75 осіб: 15 команд по 5 осіб в кожній, вартість 

послуг по організації цих змагань склала - 325 000 грн; 

в 2020 році, коли запроваджені карантинні обмеження ставили під сумнів 

взагалі проведення «UNG», нам вдалося домовитися з підрядником та залишити 

оплату послуг в майже в розмірах 2019 року, а саме - 331 215 грн, але слід 

вказати, що участь в забігу «RN» взяли 125 осіб: 25 команд по 5 осіб в кожній, 

тобто кількість учасників та час проведення забігу у 2020 році значно 

збільшилися.  

За даними, які є на сьогодні у розпорядженні організаційного комітету                          

«UNG» (при відсутності заявок ще як мінімум з двох областей України та з 

можливим приїздом іноземних команд) на забіг «RN» вже зареєструвалося 38 

команд по 5 осіб, що разом складає - 190 осіб. 

При цьому учасники, надаючи зворотній зв'язок по факту проведення 

забігу 2020 року, виявили бажання розділити забіг на дві категорії - masters та 

amator, посилити суддівський контроль, що призводить до додаткових витрат на 

оренду системи автоматичної фіксації старт/фініш, що здійснюється за 

допомогою магнітних браслетів та програми комп'ютеризованої фіксації.  

Також для підвищення рівня якості забігу та у зв'язку з значним збільшенням 

кількості учасників, організатори вимушені залучати більшу кількість осіб, що 

будуть обслуговувати забіг та включати інші витрати, у зв'язку із збільшенням 

часу проведення забігу.  

Це звичайно потребує відповідних коштів. 

Мінімізувати витрати на проведення забігу «RN» можливо було б за 

реєстрації більшої кількості іноземних команд, але на сьогодні жодна іноземна 

команда не здійснила попередню оплату участі в заході, а надала тільки 

попередні заявки на участь. Причиною є ризики їх не приїзду у випадку 

посилення карантину, спричиненого розповсюдженням штамму Дельта                               

COVID-19. 

Тому, на засіданні 09 липня 2021 року (протокол №4) Комісія прийняла 

рішення звернутися до НПУ (лист від 27.07.2021) і просити НПУ профінансувати 

витрати на реалізацію спортивного заходу - забігу с перешкодами «RN», який 

буде проводитися 11 вересня 2021 року в розмірі 425000 (чотириста двадцять 

пять тисяч) грн.   

Кот Б.А. наголосив, що витрати, які Комісія просить здійснити НПУ 

направлені на проведення заходу за участю команд з України, сформованих з 

членів НПУ. Популярність забігу « RN» та «UNG» серед членів НПУ зростає.   

Команди серйозно готуються до забігу« RN» та «UNG», а учасники 

виявляють бажання змагатися вже у статусі майстрів забігу, що вимагає від 

організаційного комітету здійснювати підготовку ретельніше та професійно. 

На сьогодні, зареєструвалися та підтвердили свою участь команди 

Чернігівської, Київської, Херсонської, Харківської, Тернопільської, Сумської, 

Полтавської, Одеської, Львівської, Запорізької, Житомирської, Донецької, 



Дніпропетровської, Волинської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, 

Рівненської, Хмельницької, Луганської  областей та міста Києва. 

Чекаємо заявки від Івано-Франківської та Черкаської областей, а також 

команд Польщі, Узбекистану, Туреччини.  

У порівнянні з минулим роком, загальна кількість учасників збільшилася з 

250 до 430 осіб.  

Поліщук А.О. наголосив, що  Комісія,  організовуючи захід «UNG», виконує 

свою головну місію, укріплює комунікацію серед нотаріусів областей та України 

в цілому, залучає колег до активного способу життя, піднімає авторитет 

Нотаріальної палати України, під патронатом якої проходять спортивні ігри, як 

серед колег так і серед представників нотаріальної спільноти інших держав. 

Ми все ж таки надіємося, що «UNG» в цьому році поверне собі статус 

міжнародної події і ми побачимо у вересні своїх друзів, колег з інших держав, 

що в свою чергу буде сприяти налагодженню міжнародних зв'язків та 

укріплювати взаємодію членів НПУ з колегами з інших держав.  

Нестабільна ситуація з пандемією гальмує цей процес, але ми отримуємо 

фітбєк від наших іноземних колег, що захід «UNG» є цікавим для них і вони 

мають надію, що, як тільки ситуація з міжнародними поїздками та правилами 

перетину кордону повернуться в більш-менш стабільну площину, вони візьмуть 

участь  у нашому заході, аналогів якому немає ні в одній з інших держав Європи! 

Комісія просить членів Ради НПУ підтримати захід «Ukrainian Notary Games 

– 2021» і погодити виділення НПУ коштів в розмірі 425000 (чотириста двадцять 

пять тисяч) грн. та  профінансувати забіг «Race Nation» у заявленій сумі.  

Виноситься на голосування пропозиція:  

«Підтримати проведення НПУ заходу «Ukrainian Notary games – 2021», який 

буде проходити у м. Дніпрі 09-11 вересня 2021 року. 

Профінансувати за рахунок НПУ витрати на проведення 11 вересня 2021 року 

забігу с перешкодами «Race Nation» на дистанцію до трьох кілометрів під час 

проведення заходу «Ukrainian Notary Games 2021» на суму 425000                                    

(чотириста двадцять п’ять тисяч) грн. 

Керуючись підпунктом 27 пункту 5.12 Статуту НПУ, надати повноваження 

Президенту НПУ Марченку В.М. на укладення та підписання Договору про 

надання послуг по організації та влаштуванню забігу з перешкодами «Race 

Nation» на суму 425 000 ( чотириста двадцять п’ять тисяч) грн. 

НПУ провести оплату вартості послуг, пов’язаних із проведенням забігу с 

перешкодами «Race Nation» не раніше 15 серпня 2021 року». 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА» -  25;           «ПРОТИ» - 3;         «УТРИМАЛИСЬ» -  1. 

 

УХВАЛИЛИ: «Підтримати проведення НПУ заходу «Ukrainian Notary games 

– 2021», який буде проходити у м. Дніпрі 09-11 вересня 2021 року. 

Профінансувати за рахунок НПУ витрати на проведення 11 вересня 2021 року 

забігу с перешкодами «Race Nation» на дистанцію до трьох кілометрів під час 

проведення заходу «Ukrainian Notary Games 2021» на суму 425000                                    

(чотириста двадцять п’ять тисяч) грн. 

Керуючись підпунктом 27 пункту 5.12 Статуту НПУ, надати повноваження 

Президенту НПУ Марченку В.М. на укладення та підписання Договору про 



надання послуг по організації та влаштуванню забігу з перешкодами «Race 

Nation» на суму 425 000 (чотириста двадцять п’ять тисяч) грн. 

НПУ провести оплату вартості послуг, пов’язаних із проведенням забігу с 

перешкодами «Race Nation» не раніше 15 серпня 2021 року».  

Рішення прийнято. 

 

 

Порядок денний вичерпано. 

Засідання закрито о 17 год.00 хв. 

 

 

Головуючий             /ПІДПИС/                              В.М. Марченко 

 

Секретар   ПІДПИС/                                Н.М. Козаєва 

 
 


